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Rol de Responsáveis 2017 – SENAI 
 
 

UNIDADE JURISDICIONADA: DR-BA – Código SIAFI:389007 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Antonio Ricardo Alvarez Alban CPF: 261.812.235-68 

Endereço Residencial: Rua Pedro Lessa, 14 Apto. 1202 – Canela 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 40.110-050 

Telefone:  Fax:  E-mail: Ricardo.alban@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro do Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Presidente 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo Posse 06/11/2014   
01/01/2017 
07/03/2017 
23/10/2017 

22/02/2017 
12/10/2017 
31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Carlos Henrique Jorge Gantois CPF: 263.981.765-53 

Endereço Residencial: Rua Ceará, 177, Apto. 1201 – Pituba 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 40.830-450 

Telefone:  Fax:  E-mail: Carlos.gantois@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro do Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Presidente - Substituto 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria PR.0.024/17 21/02/2017   23/02/2017 06/03/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Josair Santos Bastos CPF: 020.510.955-15 

Endereço Residencial: Rua Morro do Escravo Miguel, 198, Edf. Terraces de Ondina. Apto. 304 – Ondina 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 40.170-000 

Telefone:  Fax:  E-mail: josair@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro do Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Presidente - Substituto 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria PR.0.091/17 11/10/2017   13/10/2017 22/10/2017 
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DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Luís Alberto Breda Mascarenhas CPF: 705.326.135-20 

Endereço Residencial: Estrada do Coco, Km 8, Condomínio Vilas do Joanes, Quadra 6, Casa 14 

Cidade: Camaçari UF: Bahia CEP: 42.800-010 

Telefone: 98890-8340 Fax:  E-mail: breda@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Diretoria 

Nome do Cargo ou Função: Diretor Regional 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria 15/2015 03/06/2015   

01/01/2017 
04/03/2017 
08/04/2017 
08/05/2017 

01/03/2017 
02/04/2017 
01/05/2017 
31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Edmundo Stiebler Franco Neto CPF: 858.213.065-15 

Endereço Residencial: Rua Rodolpho Coelho Cavalcante Nº 367 Apt. 703 A -  Jardim Armação 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 41750-166 

Telefone: 75 98844-4947 Fax:  E-mail: Edmundo.f@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Diretoria 

Nome do Cargo ou Função: Diretor Regional - substituto 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria 3.S004/17 
Portaria 3.S007/17 
Portaria 3.S008/17 

20/02/2017 
29/03/2017 
27/04/2017 

  
02/03/2017 
03/04/2017 
02/05/2017 

03/03/2017 
07/04/2017 
07/05/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: José Ailton de Lira  CPF: 085.321.095-00 

Endereço Residencial: Rua Silveira Martins, 355 Cabula 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 41.156-900 

Telefone: (71)98801-0158 Fax:  E-mail: joselira@oi.net.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 35 28/07/2005   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Sérgio Pedreira de Oliveira Souza  CPF: 026.969.595-87 
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Endereço Residencial: Rua José Pancetti 377, Ap. 201 – Barra 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 40.140-420 

Telefone: 2103-1018 Fax: 3301-9129 E-mail: sp.pevalinv@peval.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 21 30/06/2016   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: João Augusto Tararan  CPF: 070.966.078-20 

Endereço Residencial: Alameda Praia de Itacaré, nº 190, Cond. Village Dunas, Casa 1 – Stella Maris  

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 41.600-160 

Telefone: 99159-7696 Fax: 3452-9077 E-mail: jarararan@clonor.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 13 
Termo de Posse fl 26 

26/03/2015 
27/04/2017 

  
01/01/2017 
27/04/2017 

26/04/2017 
31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Raul Costa de Menezes CPF: 018.271.115-34 

Endereço Residencial: Rua Gliceria Santos, 2 – Acupe de Brotas 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 40.290-180 

Telefone: 3357-0945 Fax: 3301-9129 E-mail: contato@lcacosmeticos.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 20 19/05/2016   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Wilson Galvão Andrade CPF: 001.975.485-04 

Endereço Residencial: Av. Magalhães Neto, 1752- Ed. Lena Empresarial – s/207 - Pituba 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 41.810-012 

Telefone: 3342-6102 Fax:  E-mail: wilsonandrade@terra.com.br 
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INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 19 28/04/2016   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Leonício Maciel dos Santos  CPF: 377.307.035-72 

Endereço Residencial: Ladeira da Independência, 16 - Nazaré  

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 40.040-340 

Telefone: 99641-3970 Fax:  E-mail: Leonicio.maciel@bol.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl.22 28/07/2016   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Geovane Barbosa do Nascimento CPF: 434.529.495-91 

Endereço Residencial: Rua do Rouxinol, nº 115 - Imbuí  

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 41.720-052 

Telefone: 3186-0023 Fax:  E-mail: 
geovane.nascimento@ifbaiano.edu
.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 16 23/07/2015   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Gerta Angélica Schultz Cortes Fahel CPF: 649.093.525-20 

Endereço Residencial: Rua Ewerton, 190 – Edf. Boulevard Financeiro – 12º andar –Caminho das Árvores 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: 41.820-022 

Telefone: 3329-8437 Fax: 3329-0848 E-mail: Gabinete.srteba@mte.gov.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 
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Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 25 24/11/2016   01/01/2017 31/12/2017 

 
 
 
 
 

Luis Alberto Breda Mascarenhas Sara Santos Santana 
Diretor Regional SENAI/DR/BA Gerente de Controladoria 

 Contadora CRC BA 018.089/O-5 
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Lista de siglas e abreviações 
 
 

Sigla Identificação 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANP Agência Nacional do Petróleo 

AVA Ambiente virtual de Aprendizagem 

BA Estado da Bahia 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BSC Balanced Scorecard  

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CFP Centro de Formação Profissional 

CGU Controladoria Geral da União 

CHP Cursos de Habilitação Profissional 

CIMATEC Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CNI Confederação Nacional da Indústria 

CNPQ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CQP Cursos de Qualificação Profissional 

CRM Customer Relationship Management 

DN Departamento Nacional 

DR Departamento Regional 

EAD Educação à distância 

EMPBRAPII Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. 

EP Educação Profissional 

EPITEC Educação Profissional intermediada por Tecnologia 

FAPESB Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

FIC Formação Inicial e Continuada 

FIEB Federação das Indústrias do Estado da Bahia 

FINEP Financiadora de Estudos e Projetos 

GETEC Gestão e Tecnologia 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IEC International Electrotechnical Commission 

IEL Instituto Euvaldo Lodi 

IES Instituição de Ensino Superior 

IGC Índice Geral de Cursos 

IN Instrução Normativa 

ISI Instituto SENAI de Inovação 

ISO International Organization for Standardization 

IST Instituto SENAI de Tecnologia 

ITED Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais 
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Sigla Identificação 

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 

MCTI Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial  

MEC Ministério da Educação 

MPE Micro e Pequena Empresa 

MSEP Metodologia SENAI de Educação Profissional 

NBC Normas Brasileiras de Contabilidade 

NBR Norma Brasileira 

NDS³ Núcleo de Desenvolvimento e Suporte a Sistemas SENAI 

N-NE Norte - Nordeste 

PD&I Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação 

PE Planejamento Estratégico 

PG Procedimento Gerencial 

PI Partes Interessadas 

PIB Produto Interno Bruto 

PJ Pessoa Jurídica 

PS Padrão de Sistema 

RMS Região Metropolitana de Salvador 

SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor 

SAEP Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEI Superintendência de Estudos Econômicos 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESI Serviço Social da Indústria 

SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

STI Serviços de Tecnologia e Inovação 

SUS Sistema único de Saúde 

TCU Tribunal de Contas da União 

TEC Cursos Técnicos 

TI Tecnologia da Informação 

UJ Unidade Jurisdicionada 

UO Unidade Operacional 

VAB Valor Adicionado Bruto 

VTI Valor da Transformação Industrial 
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1- Apresentação  
 

 

Este relatório de gestão foi estruturado nos termos do art. 70 da Constituição Federal e de acordo com as 
disposições da IN TCU nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013, DN TCU nº 161/2017 e DN TCU nº 163/2017.  
 
Destacamos a seguir os itens não aplicáveis a esta UJ ou que não há conteúdo a ser declarado no exercício 
em referência:  
 
Item 6.7 Demonstrações contábeis e notas explicativas de acordo com legislação específica 
Item 7.2. Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros  
Item 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 2017: 

 

· Em 2017, nas modalidades de Educação Profissional e Ensino Superior foram realizadas 98.881 
matriculas e 13.017.052 aluno-hora. Já no Processo de Inovação e Tecnologia, foram registrados 313.650 
homem-hora na execução de serviços técnicos e tecnológicos e consultorias. 

 

· As metas de sustentabilidade e de gratuidade estabelecidas no exercício foram alcançadas e superadas;  
 

· O SENAI-BA recebeu, na sede do Instituto Fraunhofer de Química (Fraunhofer ICT), na Alemanha, o 
Prêmio TheoPrax Internacional 2017, um feito inédito no Brasil, com o projeto Medição Assertiva da 
Vazão do Processo do Refino Eletrolítico do Cobre. Projeto realizado por alunos para a empresa 
Paranapanema S.A no âmbito do projeto de final do curso. 

 

· Inauguração da Unidade Integrada Robson Braga de Andrade, em Ilhéus - A nova unidade tem 
capacidade para atendimento de até 500 alunos por turno com a oferta de cursos técnicos (presenciais 
e EAD) e de formação inicial e continuada. Também abriga o Instituto SENAI de Tecnologia (IST) de 
Eletroeletrônica que engloba as competências de Microeletrônica e Software do SENAI CIMATEC. 

 

· Inauguração da Unidade Integrada Jorge Lins Freire, em Vitória da Conquista. Foram construídos mais 
de 8.000 m² distribuídos em cinco edificações para atender às operações regionais do SESI, SENAI e IEL. 
No SENAI, a capacidade é de atender 500 alunos por turno. 

 

· Finalização das obras de construção dos CFPs (Centros de Formação Profissional) do SENAI dos 
municípios de Eunápolis, Ipirá, Serrinha, Senhor do Bomfim e Jacobina. Cada nova Unidade conta com 
quatro salas de aula, um laboratório de informática, biblioteca, áreas administrativas e um galpão para 
aulas práticas. 
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· Início das obras da nova unidade do Senai Camaçari. A nova unidade será um prédio de três andares, 
que terá 18 salas de aula e um galpão multiuso de mil metros quadrados, e capacidade para atender 
2.000 alunos por dia, onde serão oferecidos mais de dez cursos técnicos, além de soluções educacionais 
customizadas para as empresas. 

 

· Em 2017, o SENAI Cimatec foi credenciado como Centro Universitário. O diferencial dos Centros 
Universitários é a elevada qualificação do seu corpo profissional e o nível de excelência do ensino 
oferecido. Destaque importante para o resultado da avaliação divulgada pelo Ministério da Educação 
(MEC), com base nos resultados do Índice Geral de Cursos (IGC), em que o Centro Universitário SENAI 
Cimatec foi considerado, pelo sexto ano consecutivo, a melhor instituição de ensino de Engenharia do 
Norte-Nordeste dentre todas as Faculdades, Centros Universitários e Universidades Públicas e Privadas. 
Cabe destaque o curso de Engenharia Civil, que foi avaliado pelo Ministério da Educação (MEC) e 
conquistou conceito 5, resultado único no estado. 

 

· Os cursos de mestrado e doutorado da Instituição foram bem avaliados pela CAPES, estando entre os 
melhores do país. O curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão e 
Tecnologia Industrial (PPG GETEC) recebeu a nota máxima (5) na Avaliação em que foram analisados 703 
mestrados profissionais. O Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional e Tecnologia 
Industrial (PPG MCTI), com os cursos de Mestrado e Doutorado, também foi avaliado com conceito 5, 
atingindo o padrão de Excelência Nacional da CAPES. 

 

· Início das obras do CIMATEC Industrial que é um projeto desenvolvido para ampliar os limites da atual 
e já robusta infraestrutura do SENAI CIMATEC. Trata-se de um grande complexo tecnológico e industrial 
no centro industrial de Camaçari, com laboratórios avançados, grandes usinas piloto, áreas de segurança 
para testes e operações de risco e até uma pista de teste do setor automotivo. O CIMATEC Industrial 
terá uma infraestrutura diferenciada no país para atender as necessidades de Energia Eólica, Mecânica, 
Naval e Offshore, Automotiva, Elétrica, Construção Civil, Química, Petroquímica e Biotecnologia, 
Farmacêutica, Celulose e Papel e Petróleo e Gás 

 
 
Principais dificuldades encontradas pela UJ para realização dos objetivos no exercício 
 
 

· Diminuição da Receita da Arrecadação em 2017 quando comparadas aos anos de 2014 e 2015 que 
reflete a desaceleração da indústria baiana nesse cenário de crise política e econômica do Brasil. 

· Atrasos das obras previstas para o ano de 2017. O escorregamento do cronograma das obras adiou o 
início da operação dos CFPs no interior do estado.  

· Maior dificuldade de preenchimento das vagas ofertadas nos cursos do SENAI, ainda como reflexo da 
crise econômica e do alto índice de desemprego na Bahia. 
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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: vide relação no texto descritivo 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: breda@fieb.org.br  

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

 

Quadro 2 - Identificação dos administradores 

Identificação dos administradores 
Cargo Nome CPF Período de gestão 

Administrador da Entidade: 

Diretor Regional Luís Alberto Breda Mascarenhas 705.326.135-20 Desde 03/06/2015 

Membros do Conselho Regional: 

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

Representante da Indústria 
(Titular) 

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

Representante da Indústria 
(Titular) 

João Augusto Tararan 070.966.078-20 26/03/2016 a 26/03/2016 

Representante da Indústria 
(Titular) 

Sérgio Pedreira de Oliveira Souza 026.969.595-87 30/06/2016 a 30/06/2018 

Representante da Indústria 
(Titular) 

Raul Costa de Menezes 018.271.115-34 19/05/2016 a 19/05/2018 
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Representante da Indústria 
(Suplente) 

Manual Ventin Ventin 078.964.335-91 27/10/2016 a 27/10/2018 
 

Representante da Indústria 
(Suplente) 

Luiz Garcia Hermida 211.608.305-25 19/05/2016 a 19/06/2018 
 

Representante da Indústria 
(Suplente) 

Élio Luiz Regis de Sousa 037.648.345-87 28/04/2016 a 28/04/2018 

Representante da Indústria 
(Suplente) 

Alberto Cánovas Ruiz 034.394.615-72 19/05/2016 a 19/05/2018 

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) 

Flávio de Oliveira Nunes 579.125.485-72 Posse em 24/11/2016 

Representante do Ministério 
da Educação (Titular) 

Geovane Barbosa do Nascimento 434.529.495-91 Posse em 23.07.2015 

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 Posse em 28/07/2016 

Representante dos 
trabalhadores da indústria 
(Suplente) 

Vago   

Diretores : 
   

Diretor Regional Luís Alberto Breda Mascarenhas 705.326.135-20 Desde 03/06/2015 

Diretor de Tecnologia e 
Inovação 

Leone Peter Correia da Silva Andrade 409.754.105-63 Desde 03/06/2015 

 
 
 

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 

contato@senaicimatec.com.br 

Rua Orlando Gomes, 
1845 – Piatã 

Salvador-BA 

UNIDADE 
DENDEZEIROS 

Serviços de Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Adroaldo 
Alcântara Dória 

(71)3534-8090 

sacsenai@fieb.org.br 

Avenida Dendezeiros, 
99 - Bonfim - Salvador 

UNIDADE LAURO 
DE FREITAS 

Serviços de Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Adroaldo 
Alcântara Dória 

(01/01/2017 a 
30/06/2017) 

Edmundo Stiebler 
Franco Neto 

(a partir de 
01/07/2017) 

(71)3534-8090 

sacsenai@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 

sacsenai@fieb.org.br 

Rua Eixo Urbano , 0 - 
Centro - Camaçari 
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UNIDADE 

ALAGOINHAS 

Serviços de Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Eligiane Góis 
Figueiredo Santos 

(75) 3182-3356 

sacsenai@fieb.org.br 

Praça Barão do Rio 
Branco , 55 - Centro - 

Alagoinhas 

 UNIDADE 

FEIRA DE 
SANTANA 

Serviços de Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Edmundo Stiebler 
Franco Neto 

(01/01/2017 a 
31/07/2017) 

Antonyony de 
Jesus Santana 

(a partir de 
01/08/2017) 

(75) 3229-9112 

sacsenai@fieb.org.br 

Eduardo Fróes da Mota 
, 5000 - Campo Limpo - 

Feira de Santana 

UNIDADE 

BARREIRAS 

Serviços de Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Antonyony de 
Jesus Santana 

(01/01/2017 a 
31/07/2017) 

Alana Rosado de 
Souza L. 

Nascimento 

(a partir de 
01/08/2017)  

(77) 3612-2188 

sacsenai@fieb.org.br 

Rua das Turbinas , 940 - 
Vila Rica - Barreiras 

UNIDADE 

LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES 

Serviços de Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Antonyony de 
Jesus Santana 

(01/01/2017 a 
31/07/2017) 

Alana Rosado de 
Souza L. 

Nascimento 

(a partir de 
01/08/2017) 

(77) 3628-6349 

sacsenai@fieb.org.br 

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

Eduardo Magalhães 

UNIDADE  

NORTE 

Serviços de Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Edmundo Stiebler 
Franco Neto 

(01/01/2017 a 
31/07/2017) 

Antonyony de 
Jesus Santana 

(a partir de 
01/08/2017) 

(74) 3614-0823 

sacsenai@fieb.org.br 

Av. Adolfo Viana , 0 - 
Centro - Juazeiro 

UNIDADE SUL Serviços de Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Jurandir Hendler 
da Luz 

(73) 3222-7070 

sacsenai@fieb.org.br 

Rodovia Jorge Amado, 
BR 415 , 0 - Banco da 

Vitória - Ilhéus 

UNIDADE 
SUDOESTE 

Serviços de Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Yan Pedreira de 
Medeiros 

(77) 3086-8300 

sacsenai@fieb.org.br 

Av. Olívia Flores , 3900 - 
Universidade - Vitória 

da Conquista 
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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.   

 

 

 

 

Organograma funcional 
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Quadro 4 - Declaração Estratégica 

Missão VISÃO 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 e Transparência 

§ Responsabilidade Social 

§ Valorização das Pessoas 

§ Satisfação do cliente 

§ Inovação 
 

 

 

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

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/reg
ulamento/ 

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/regimentointernose
nai.pdf 
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/re
gulamento/ 

Outros documentos Endereço para acesso 

Mapa Estratégico Disponível na intranet da UJ, para consulta. 

Planejamento Estratégico Disponível na intranet da UJ, para consulta. 

Indicadores de Desempenho Utilizados na 

Gestão 
http://fieb.procymo.com.br/ 

E 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. 
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2.3- Ambiente de atuação 
2.3.1- Ambiente de atuação da entidade 

A Bahia representa a 7ª economia do país (3,9% do PIB 2014) e a maior economia do Nordeste (27,8% do 
PIB). De 1995 (início da série) até 2014 (último dado oficial disponível), o Nordeste ganhou participação, já 
a Bahia perdeu “peso” na economia nacional (Figura 4). 

 
Gráfico 1 - PIB da Bahia e do Nordeste em relação ao Brasil 
Elaboração: FIEB / Superintendência de Desenvolvimento Industrial 
Fonte: IBGE 

 

Em termos nacionais, é a 7ª indústria do Brasil (4% do VTI 2014), sendo a maior indústria do Nordeste 
(40,6% do VTI). Está, ainda, na 7ª posição em número de empregos na indústria do Brasil em 2015/Rais 
(3,7%), representando o maior empregador da indústria do Nordeste em 2015/Rais (23,4%). 

O estado é o 9º exportador do país no acumulado de janeiro a setembro de 2016 (3,7%) e o maior 
exportador do Nordeste (55,3%). 

A Bahia está na 6ª posição em número de empregos no Brasil em 2015/Rais (4,8%), sendo o estado que 
mais emprega no Nordeste (26%). 

Segundo a SEI, o PIB baiano registrou contração de 5,2% no 3º trimestre e fechou até 3º semestre de 2016 
com queda de 5,1%. Também estima que o PIB baiano registrará decréscimo de 4,5% no ano. Para 2017, o 
crescimento projetado é de 1,6%. 

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

ü Setorial: cinco setores (Refino, Química, Alimentos, Celulose e Borracha e Plásticos) representam 70% 
do VTI1 da Indústria de Transformação (2014). 

ü Espacial: três regiões (RMS, Feira de Santana e Alagoinhas) respondem por 61,5% do VAB2 da Bahia 
(2013). 

ü Empresarial: Apenas cinco empresas (Petrobras, Braskem, Suzano, Paranapanema e Ford) respondem 
por quase 65% do valor total das exportações industriais da Bahia (2014). 

Após a expressiva queda de participação dos últimos anos, o setor Industrial, representado pela FIEB, 
passou a contribuir com cerca de 1/5 do PIB baiano em 2014 (Figura 5). 

                                                           
1 VTI – Valor da Transformação Industrial 
2 VAB – Valor Adicionado Bruto (Indústria Geral) 
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Gráfico 2 - Distribuição Setorial do PIB da Bahia 
Elaboração: FIEB / Superintendência de Desenvolvimento Industrial 
Fonte: IBGE 

 

A desindustrialização da economia é um fenômeno nacional, com impacto relevante também na economia 
da Bahia. No Brasil, entre 2005 e 2014, a participação da Indústria de Transformação caiu 5,4 p.p (de 17,4% 
para 12%). Já na Bahia, a queda foi um pouco maior, 5,6 p.p no mesmo período de comparação (Figura 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Outro ponto de atenção refere-se à geração de emprego no estado: 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, o 
que reflete o nosso perfil intensivo em capital. Na Bahia, a queda do emprego da indústria foi mais 
acentuada (-10,0%, contra -9,1% da média Brasil), com a perda de 43,3 mil empregos. O emprego 
total também caiu (2,5%), mais do que a média nacional (3,3%) – Tabela 1. 
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Tabela 1 - Bahia: evolução do emprego (2014-2015) 

 
Fonte: FIEB / Superintendência de Desenvolvimento Industrial 

 
 

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 da Educação Profissional  

Forças – Aspectos Internos Oportunidades – Aspectos Externos  

• Reconhecimento da Marca SENAI 
• Rede implantada e Capilaridade 
• Alta mobilidade e elasticidade na oferta de 

Educação profissional (fábrica de Kits, 
unidades móveis e modelo de operação) 

• TheoPrax (Projetos) 
• Cursos EAD/EPITEC/HÍBRIDO 
• Capacidade de desenvolvimento de 

soluções educacionais inovadoras 
(ITED/TEDLAB) 

• Rede Nacional 
• Material didático – padronização nacional 
• Equipe de Trabalho Qualificada 
• Portfólio de Serviços diferenciados 
• Infraestrutura física (escolas e laboratórios) 
• Bom acompanhamento e conhecimento das 

exigências do mercado 
• Oferecimento de cursos de Habilitação 

Profissional e qualificação atualizados e 
diversificados com foco nas necessidades da 
Indústria 

• Vínculo com empresas de grande porte 
• Atuação em Base Nacional 
• MSEP – Metodologia SENAI de Educação 

Profissional 
 
 
 
 

• Linha de Financiamento para alunos de 
cursos técnicos 

• Estreitamento do relacionamento com 
governo Municipal e Estadual. 

• Inovações Tecnológicas 
• Novo modelo do Ensino Médio                                
• Aumento do Market Share em Educação 

Profissional 
• Indústria 4.0/Indústrias com baixa 

automação/modernização 
• Desenho de novos produtos/metodologias 

para atender ao novo perfil de estudantes: 
gamificação, TEDLAB, metodologias ativas de 
ensino) 

• Melhoria da mobilidade em Salvador e Lauro 
de Freitas ampliando o potencial de público 
das unidades 

• Maior exigência de certificações e 
capacitações compulsórias 

• Aumento de escala por meio de tecnologias 
educacionais híbridas 
(EAD/PRESENCIAL/EPITEC). 

• Demandas do DN para estudo adaptativo e 
produção audiovisual 

2014 2015

Estoque             

(em unid.)

Estoque                  

(em unid.)
Absoluta (%)

Indústria 431.511 388.247 -43.264 -10,0

Agropecuária 94.181 93.260 -921 -1,0

Serviços 1.846.891 1.830.897 -15.994 -0,9

Total 2.372.583 2.312.404 -60.179 -2,5

Variação

Setor
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Fraquezas – Aspectos Internos Ameaças – Aspectos Externos 

• Excesso de burocracia interna 
• Tempo de atualização do acervo 
• Falta de um programa de substituição de 

lideranças 
• Tempo de resposta para o cliente 
• Fragilidade na comunicação interna 
• Infraestrutura de TI: equipamentos e 

sistemas 
• Processos não otimizados 
• Baixo Market Share no atendimento de 

MPEs 
• Cultura de ensino tradicional 

• Novos concorrentes 
• Ampliação da oferta de Educação Profissional 

pelo Governo Estadual. 
• Instabilidade Econômica/Política no País 
• Aumento de empresas com equipes internas 

de treinamento 
• Redução parcial da Arrecadação do 

Compulsório 
 

 
 

Quadro 7 – Matriz Swot de Educação Superior e Tecnologia & Inovação 

Forças – Aspectos Internos Oportunidades – Aspectos Externos  

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 

financeiros internacionais (parceiros 
externos)     

• Credenciamento CNPq    
• 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    
• Possibilidade de ser contratado sem 

licitação      
• Experiência em operar projetos EMBRAPII  
• Proximidade com a indústria   
• Disponibilidade de software para 

prospecção tecnológica 
 
Ensino Superior: 
    

• Integração entre 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 (melhor 

engenharia do N e NE)    

  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 e MS) 

• 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 especificos voltados para a região 
N-NE      

• Menor ciclo de vida dos produtos, levando a 
maior investimento em inovação 

• Aumento de tecnologias para assistência a 
idosos      

• Crescimento de soluções tecnológicas que 
usam Big Data 

• Aumento da participação da microgeração 
distribuída na matriz elétrica nacional, até 
2.7MM unidades instaladas, até 2030  
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• 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"  

     
    
 
 

• 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 

• Computação ubíqua mais presente nos 
produtos e serviços 

• Necessidade de inovação pelas empresas 
para se adequarem a um novo modelo de 
negócios      

• Aumento de demandas para atendimento aos 
governos 
 

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 

      

Fraquezas – Aspectos Internos Ameaças – Aspectos Externos 

Tecnologia: 
 

• Falta de competências e estruturas 
específicas para o setor de óleo e gás 
(geofísica, engenharia de petróleo, etc)  

• Pouco acesso à recursos do Ministério da 
Saúde      

• Falta de competências e estruturas 
específicas para o setor de saúde 
(bioengenharia)    
  

• Necessidade de melhorias na integração e 
automatização dos processos internos 
(processos de compras e contratação de 
pessoas)      

• Pouca discussão gerada sobre o tema PI em 
projetos de PD&I e valoração de nossas 
tecnologias     

• Deficiência na gestão do conhecimento 
(incluindo falta de padronização de 
ferramentas)  

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) 
• Redução do repasse para o sistema S 
• Contingência de recursos de apoio à pesquisa 

(CNPq, FINEP, FAPESB) 
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• Falta de processo estruturado e contínuo de 
monitoramento e conhecimento do 
mercado  

 
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     

• Baixa efetividade na gestão do 
conhecimento    

• 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  
     
    

• 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, com surgimento do novo perfil 
jovem empreendedor 
 

 
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 da pós 

graduação lato sensu 
• Falta de docentes qualificados no mercado 
• Baixa atração de professores pela 

estabilidade no serviço público  
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O quadro abaixo detalha o perfil dos dirigentes do SENAI/BA: 
 

Quadro 8 - 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. 

 
Luis Alberto 

Breda 
Mascarenhas 

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 de 
Educação 

Profissional 

Direção estratégica do SENAI/BA no que se refere a Educação 
Profissional, 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 de educação profissional. 

 
Luis Alberto 

Breda 
Mascarenhas 

 

Diretor de 
Educação 

Profissional 

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 

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 

Fabiana Duran  

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 

Tatiana G. de 
Almeida 
Ferraz  

Gerente de 
Instituição de 

Ensino Superior 
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escala entre os diferentes negócios do SENAI/BA e Sistema FIEB; 
integração e padronização. 

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 

 
 

2.3.2-  Ambiente de negócios da unidade 
 

i. Descrição geral 
 
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. 
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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. 
 
 
Educação Superior: 
 

· Graduação Tecnológica: 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 uma determinada área profissional e conduz à formação de um perfil profissional de tecnólogo; 

· 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. 
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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. 

 

ii. Adversidades 
 

· Diminuição da Receita da Arrecadação em 2017 quando comparadas aos anos de 2014 e 2015 que 
reflete a desaceleração da indústria baiana nesse cenário de crise política e econômica do Brasil. 
Redução de aproximadamente 4%. 

 
Tabela 2 - Arrecadação Compulsória 2014-2017 

2014 2015 2016 2017 

R$109.776 R$107.684 R$104.915 R$105.787 

Fonte: DRE 
 

· Atrasos das obras previstas para o ano de 2017. O escorregamento do cronograma das obras adiou o 
início da operação dos CFPs no interior do estado.  

· Maior dificuldade de preenchimento das vagas ofertadas nos cursos do SENAI, ainda como reflexo da 
crise econômica e do alto índice de desemprego na Bahia. 

 

iii. Riscos  
 
Em 2017 o SENAI iniciou o processo de estruturação para atuar sobre os riscos em suas atividades 
relevantes relacionadas ao cumprimento da missão e visão da organização. 

As ações para abordar os riscos e as oportunidades no SENAI foram mapeadas no procedimento específico 
de Gestão de Risco. O procedimento tem como objetivo definir metodologia e rotinas para identificação, 
análise, avaliação e controle dos riscos e oportunidades decorrentes da gestão da organização, implantando 
medidas de controle necessárias relacionados às principais estratégias/contexto da organização e aos 
processos dos negócios realizados pelo SENAI. 

Em paralelo, foram mapeados os seguintes riscos estratégicos que serão tratados em 2018: 

· Redução na prestação de serviços e restrição dos investimentos decorrente da redução do 
compulsório; 

· Perda de escala com o aumento da oferta de ensino técnico pelo Governo estadual na área industrial; 

· Perda de atendimento/negócios por afastamento do mercado, com atendimento as demandas de 
Governo Federal, Estadual e Prefeituras; 

· Perda de receita e ineficiência operacional devido ao aumento da evasão nos cursos técnicos pela falta 
de gestão adequada dos recursos; 
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· Não ser referência tecnológica na formação de profissionais para atender as demandas da indústria 
4.0, em função da falta de recursos financeiros e equipe com conhecimento adequado; 

· Baixa empregabilidade dos egressos do SENAI em função do não atendimento ao perfil de profissionais 
demandados pelo mercado; 

· Aumento da evasão ou redução atratividade de alunos em função da isenção de universidades públicas 
e de descontos e condições de financiamento ofertadas por grandes grupos educacionais; 

· Redução da demanda por cursos de pós-graduação lato sensu em função de uma possível baixa 
valorização da pós lato pelo mercado; 

· Redução da qualidade acadêmica dos cursos ofertados em função do aumento do turn over dos 
professores de alta produção (atraídos pela estabilidade e salário do serviço público); 

· Perda de Market Share devido ao aumento dos players ofertantes de soluções PD&I e serviços; 

· Redução da Receita em Tecnologia e Inovação devido à redução de programas e recursos em 
instituições e órgãos de fomento. 

 

iv. Estratégias de Enfrentamento e mudanças ocorridas 
 

No âmbito da Tecnologia & Inovação, no ano de 2017, uma vez que o desaquecimento da economia 
acarretou na diminuição de procura por parte das empresas quanto aos serviços tecnológicos ou em 
decisões de adiar o início da contratação, como estratégia de enfrentamento, lançou-se mão de uma 
reestruturação de processos e ferramentas que favorecessem estratégias mais assertivas de acesso a 
mercados e empresas, em alinhamento também com a implantação do Software CRM citado acima.  

Além disso, a incerteza em relação à redução de recursos de alguns programas de fomento à inovação levou 
à definição e planejamento de ações para a diversificação (utilização de distintas fontes), com vistas a 
reduzir, assim, o risco da dependência em algumas delas.  

Quanto ao ensino superior, em alinhamento com a estratégia institucional de diferenciação na oferta de 
cursos, foi definido, como uma das Iniciativas Estratégicas, o Programa Inovação Acadêmica para o Ensino 
Superior, com vistas a implantar novos conteúdos, técnicas e tecnologias no processo ensino aprendizagem.  
 
Quanto à Educação Profissional, O SENAI/BA vem buscando enfrentar as adversidades através de diversos 
projetos de tecnologias educacionais diante do novo perfil de alunos nativos digitais, melhoria dos 
processos sistêmicos, da qualidade dos cursos e maior atuação comercial, destacam-se: 
 

· Programa Alinhar 

Considerando a adesão do SENAI Bahia ao Programa Alinhar - programa de desenvolvimento sistêmico 
constituído pelas Entidades Nacionais, e os resultados obtidos no diagnóstico de maturidade em gestão, o 
SENAI-BA obteve a pontuação de 67,36% fruto de uma auto avaliação, correspondente a uma posição 
intermediária do nível 2 de maturidade em gestão (escala de 36 a 75%), tendo em vista oportunidades de 
melhorias que foram identificadas nos macroprocessos críticos objeto do Programa (Estratégia, Gratuidade, 
Orçamento e Produção). Esse resultado revelou que o Regional possui práticas para a implementação 
desses macroprocessos críticos, porém ainda com grau de padronização mediano, requerendo definição de 
padrões para boa parte das práticas, além de melhorias e refinamentos.  

Em outubro/2017, o SENAI iniciou as atividades previstas no Programa com as seguintes melhorias: 

· Adequação dos processos do SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade; 

· Estruturação do processo de Avaliação de riscos, baseado no Planejamento estratégico; 

· Gestão do Portfólio.  
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· Melhoria da Qualidade dos Cursos Técnicos (MQCT) 
 

Projetivo que objetiva melhorar a qualidade dos cursos técnicos do SENA/DR/BA por meio da modernização 
e padronização de sua execução por meio de Situação de Aprendizagem bem planejados. Cursos técnicos 
envolvidos: Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Redes de Computadores, Manutenção Automotiva, 
Segurança do Trabalho e Automação Industrial. Estes cursos foram selecionados pois representam 74% de 
todo volume ofertado o que aumenta o impacto global do projeto. O projeto iniciou em outubro/2017 e as 
melhorias já serão aplicadas nas turmas iniciadas em 2018. Resultados Esperados: 
 
· Redução da variabilidade de qualidade dos cursos entre as escolas; 

· Infraestrutura adequada; 

· Melhor desempenho dos cursos (SAEP); 

· Redução da evasão; 

 

· Implantação do CRM 
 
O projeto de implantação do Sistema CRM – Customer Relationship Management (Gestão do 
Relacionamento com Clientes) iniciou em agosto/2016 e o Go Live da ferramenta ocorreu em dez/2017. A 
partir de 2018 potencializará a atuação comercial junto ao mercado. 
 

· Novo Ensino Médio 

 
O Projeto experimental do Ensino Médio com o itinerário de Formação Técnica e Profissional - Eletrotécnica 
foi elaborado com base na Lei 13.415/07. Considerando a relevância da reforma do novo Ensino Médio, 
ainda em processo de regulamentação bem como a Base Nacional Comum Curricular, em elaboração, o 
SESI e o SENAI, em caráter de experiência pedagógica (Art. 81 da LDB 9394/96), propõem uma profunda 
mudança na concepção curricular do ensino médio com a valorização da educação profissional, 
intensificando o uso de estratégias flexíveis, avanços significativos no que se referem à inovação nos 
processos educacionais e à incorporação de tecnologias. O Projeto experimental proposto será mediado 
por tecnologia - EPITEC (Educação Profissional intermediada por tecnologia), o qual a solução tecnológica 
é viabilizada através de software de transmissão ao vivo que permite a articulação de aspectos 
metodológicos, pedagógicos e tecnológicos. A proposta da mediação por tecnologia se constitui em 
alternativa pedagógica para atender ao contexto contemporâneo e ampliar a capilaridade, oportunizando 
aos jovens o direito à educação de qualidade. Início da turma em 2018.  

   Atividades desenvolvidas em 2017: 
 

· Elaboração da Matriz Curricular pelos Departamentos Nacionais do SENAI e do SESI 

· Elaboração do Projeto do Curso para submissão ao Conselho Estadual de Educação 

· Desenho dos planos de aula 

· Projeto experimental apresentado e submetido ao Conselho Estadual de Educação (novembro/2017) 

· Edital de seleção do SESI (2 turmas gratuitas – processo seletivo entre nov e dez/17) 

· Execução do Plano de Formação Docente (Dezembro/2017 a Dezembro/2018) 

 

· Programa SENAI de Educação à distância 

 
No âmbito do PSEAD – Programa SENAI de Educação à distância o SENAI/BA finalizou em 2017 o 
desenvolvimento dos cursos técnicos de Química, Construção Naval e as qualificações básicas de Operador 
de Processos de Galvanoplastia e Retroescavadeira, além de 60 objetos de realidade aumentada e 60 
situações de aprendizagem móvel. No 2º semestre de 2017 foi selecionado pelo DN para o desenvolver o 
Projeto inovador Estudo Adaptativo que contempla desenvolvimento de vídeos e unidades de estudo para 
o curso técnico de mecânica com finalização prevista para final de 2018. 
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· EPITEC 

 
Este Programa prevê a realização de Curso Técnico Presencial Mediado por Tecnologia (EPITEC) articulado 
com a Educação Básica. Em regime piloto, o curso técnico está sendo aplicado em duas turmas de 76 alunos 
do 2º e 3º ano do ensino médio da rede estadual de educação, no Colégio Estadual Luiz Tarquínio. As aulas 
iniciaram em 07 de agosto de 2017 e o programa tem a previsão de ser desenvolvido em 18 meses, 
ocorrendo de forma concomitante e em turno oposto às aulas da educação básica. O Curso Técnico de 
Redes de Computadores está sendo realizado pelo SENAI/BA, com carga horária de 1.000 horas e é 
desenvolvido na modalidade presencial, mediado por tecnologia, o que consiste na realização de aulas 
diárias a partir de estúdio localizado na Unidade do SENAI de Lauro de Freitas e transmitido para duas salas 
de aula no referido colégio estadual, onde os alunos são acompanhados por monitores capacitados. No 
curso são priorizados métodos e técnicas socializadas, que propiciam vivências, práticas coletivas e 
processos participativos, favorecendo a relação dialógica na prática educativa e estimulando 
fundamentalmente o raciocínio, a reflexão e a criatividade, além da utilização dos softwares e simuladores 
didáticos para práticas específicas. 
 

· Controle de Evasão 
 

Visando reduzir os índices de evasão dos cursos técnicos, o SENAI/BA, acompanha semanalmente, os 
índices de evasão dos alunos por curso/Unidade. Além disso, anualmente, são realizados workshops com 
gerentes, coordenadores de curso e equipe pedagógica visando analisar as possíveis causas de evasão bem 
como elencar e definir ações de combate à evasão. Algumas iniciativas foram definidas e implementadas 
nas Unidades após a realização desses encontros. Como por exemplo: 

· Elaboração de Cartilha de Combate à Evasão para coordenadores de curso, promovendo a 

sistematização de suas ações e o fortalecimento dos canais de comunicação entre estes e os alunos. 

· Reformulação da aula inaugural para um “Momento de Boas Vindas”, recebendo os alunos de forma 

mais atrativa e dinâmica, apresentando a infraestrutura e recursos disponíveis para o 

desenvolvimento de seus cursos. 

· Implantação do Programa de Monitoria no SENAI/BA como estratégia institucional para a melhoria do 

processo de aprendizagem dos alunos. 

· Implantação de ações coordenadas de combate à evasão, durante todo o curso, a exemplo da 

realização de palestras e visitas técnicas, apresentação de projetos executados por alunos de 

semestres mais avançados, demonstração de práticas, aulas de reforço, projetos integradores e 

eventos técnico científicos. 

· Criação da CAA – Central de Atendimento ao Aluno como canal de fidelização dos estudantes. 

 
· Programa SENAI de Capacitação Docente (PSCD) 

 

O SENAI, instituição de referência em Educação Profissional, fomenta a excelência da atuação docente, pois 
é este quem, essencialmente, irá garantir a qualidade da educação ofertada. Diante disso, o SENAI tem o 
desafio de responder com competência às crescentes demandas por formação técnica e profissional e pela 
produção e propagação de conhecimentos científicos e tecnológicos, assim como proporcionar suporte às 
necessidades produtivas locais e nacionais, compreendendo o docente como sujeito responsável pela 
consolidação de ações que viabilizem estes propósitos.  
O Itinerário Nacional de Capacitação Docente do SENAI tem como premissa investir em duas dimensões 
fundamentais à formação de seus profissionais de ensino: a tecnológica e a pedagógica. Aspectos 
relacionados à gestão também são foco de atenção, de forma a ofertar uma formação mais completa aos 
docentes, atendendo às múltiplas facetas de seu campo de atuação. Nesse sentido, enfoca-se uma 
formação continuada de caráter teórico-prático, capaz de provocar mudanças significativas no trabalho 
desenvolvido pelo docente junto aos seus alunos. Anualmente, os docentes do SENAI/BA são contemplados 
com cursos nas suas áreas de atuação, permitindo a ampliação de suas competências e/ou atualização 
tecnológica. 
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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.  
 
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 2017 do SENAI, representando 
um importante insumo na revisão e validação das estratégias. 
 
A partir de 2017, o SENAI Bahia passou a acompanhar o seu Mapa Estratégico pelas linhas de atuação, um 
mapa estratégico para “Escola Técnica”, e outro mapa do SENAI CIMATEC para o “Ensino Superior”, 
“Serviços Tecnológicos & Empreendedorismo” e “Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação”, conforme 
apresentados a seguir. 
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Figura 3 - Mapa Estratégico - Escola Técnica 
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Figura 4 - Mapa Estratégico – Educação Superior, Serviços tecnológicos & Empreendedorismo e Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação.
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De forma a sustentar as macroestratégias e a 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 abaixo: 
 

Foco Estratégico: EDUCAÇÃO 

 
Quadro 9 - Resultados financeiros de Educação 

Nº Código (C.R.) Iniciativa (Projeto ou Processo) 
Despesa (R$) 

Prevista 
Despesa (R$) 

Realizada 

1 303030101 INICIAÇÃO PROFISSIONAL 1.508.213 1.452.037 

2 303030201 APRENDIZAGEM INDUSTRIAL BÁSICA 25.373.930 25.370.296 

3 303030202 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 5.217.154 5.076.514 

4 303030204 CQP EAD 1820 1761  

5 303030205 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 3.067.411 3.011.445 

6 303030401 APRENDIZAGEM INDUSTRIAL TÉCNICA 8.131.477 8.016.665 

7 303030402 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 23.714.629 22.830.060 

8 303030404 CHP EAD 737.205 696.499 

9 303040101 GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 1.329.550 1.311.183 

10 303040102 GRADUAÇÃO BACHARELADO 11.325.866 11.145.414 

11 303040103 PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 2.970.236 2.695.980 

12 303040104 PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 2.692.344 2.550.824 

13 303040105 PÓS GRADUAÇÃO “STRICTO” 2.435.278 2.287.441 

14 303040106 EXTENSÃO PRESENCIAL 429.372 297.456 

15 303070107 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

EDUCAÇÃO 
9.553.367 9.545.164 

16 303070108 OLIMPÍADAS E CONCURSOS 88.630 88.327 

Fonte: EMS 
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Qtde 

Quadro 10 - Resultados físicos de Educação 

EDUCAÇÃO 
Unidade de 

Medida 
  

PREV. REAL 

Educação para o Trabalho 

Matrículas 

11.147 10.185 

Iniciação Profissional 11.147 10.185 

Formação Inicial e Continuada 38.846 58.091 

Aprendizagem Industrial 10.469 15.568 

Qualificação Profissional 7.784 9.224 

Aperfeiçoamento Profissional 20.593 33.299 

Especialização Profissional  - 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 19.554 26.425 

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 3.279 3.159 

Técnico de Nível Médio 16.275 23.266 

Educação Superior 4.044 4.180 

Graduação Tecnológica 111 211 

Graduação - Bacharelado 1.347 1.631 

Graduação - Licenciatura  5 

Pós-Graduação “lato sensu” – Especialização 891 1.366 

Pós-graduação “stricto sensu” – Mestrado 111 402 

Pós-Graduação  “stricto sensu” – Doutorado 83 173 

Cursos de Extensão 1.501 392 

Total Geral 73.591 98.881 

Fonte: Simulador DN 

 

Análise: 

Educação para o trabalho – atingiu 96% das matrículas previstas no ano devido à dificuldade no 
fechamento de turmas abertas à comunidade, reflexo da crise econômica. 

Formação Inicial e Continuada – superior à meta prevista de matrículas em 50% em virtude principalmente 
das matrículas remanescentes de 2016 e da realização de matrículas do Projeto Telecentro - cursos de curta 
duração (4h) realizados pelo computador em uma unidade do SENAI. 

Educação Profissional técnica de nível médio – superou em 35% a meta prevista de matrículas decorrente 
do excelente desempenho nas matrículas do processo seletivo 2017.2 para os Cursos Técnicos. 

Educação Superior – superou a meta prevista de matrículas em 3%. Cabe destacar o desempenho nas 
matrículas dos cursos de graduação e Pós-graduação conquistadas pelo diferencial do Centro Universitário 
que possui elevada qualificação do seu corpo profissional e o nível de excelência do ensino reconhecida 
pelo MEC.  
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Foco Estratégico: Tecnologia e Inovação 

 

Quadro 11  - Resultados financeiros de Tecnologia e Inovação 

Nº 
Código 
(C.R.) 

Iniciativa (Projeto 
ou Processo) 

Despesa (R$) 
Prevista 

Despesa (R$) 
Realizada 

1 302010101 
SERVIÇOS DE 

INSPEÇÃO 
38.840 11.593 

2 302010102 
SERVIÇOS 

OPERACIONAIS 
4.465.566 4.373.762 

3 302010201 
CONSULTORIA EM 

GESTÃO 
EMPRESARIAL 

19.285 18.685 

4 302010202 
CONSULTORIA EM 

PROCESSO 
4.758.125 4.731.940 

5 302010203 
CONSULTORIA EM 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
3.305 3.185  

6 302010204 
CONSULTORIA 
ATEND LEGIS 
NORMAS REG 

2.465.035 2.408.231 

7 302010302 
EVENTOS 
TÉCNICOS 

557.723 506.050 

8 302010501 ENSAIOS 5.936.436 5.901.990 

9 302010502 CALIBRAÇÃO 449.843 408.743 

10 302020101 

PESQUISA 
DESENVOLV E 
INOVAÇÃO DE 

PRODUTO 

35.866.883 35.833.723 

11 302020102 

PESQUISA 
DESENVOLV E 
INOVAÇÃO DE 

PROCESSO 

5.935.754 5.739.387 

Fonte: EMS 
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            Qtde 

Quadro 12 - Resultados físicos de Tecnologia e Inovação 

Soluções em Tecnologia e Inovação 

2017 

HORAS LAUDOS 

PREV. REAL PREV. REAL. 

Serviços Técnicos Especializados 32.445 28.005   

Serviços de Inspeção 327 0   

Serviços Operacionais 32.118 28.005   

Consultoria em Tecnologia 57.107 43.764   

Consultoria em Processo Produtivo 29.206 30.042   

Consultoria para atendimento de Legislações, Normas e 
Regulamentos Técnicos 

27.901 13.722   

Serviços Metrológicos - - 15.473 27.331 

Ensaios/Calibração   15.473 27.331 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 322.388 240.874   

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto 241.328 221.530   

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Processo 81.060 19.344   

Total Geral 411.940 312.643 15.473 27.331 

Fonte: SGT  

 

Análise:  

 
Em Serviços Técnicos Especializados, a redução da demanda observada, especialmente nos Serviços 
Operacionais, implicou no não atingimento desta meta, assim como dos Serviços de Inspeção. 
 
Na família de Consultoria em Tecnologia, diante dos desafios econômicos enfrentados, foram estabelecidas 
ações que permitiram o incremento dos atendimentos em Consultorias de Processos Produtivos, em 
alinhamento com programas federais, tais como o Brasil Mais Produtivo, além de soluções voltadas a 
atender às necessidades de produtividade e otimização de processos das empresa, que superaram a meta 
de produção nesta modalidade.  
 
Por outro lado, os Serviços Metrológicos superaram em mais de 75% a meta de laudos emitidos para 
ensaios e calibrações. Este desempenho se deu especialmente pelos esforços comerciais empreendidos e 
a revisão de processos e condições operacionais que ampliaram a capacidade de atendimento. 
 
Quanto à produção relacionada à Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação, o número de horas realizadas foi 
menor do que o previsto, pelo fato que alguns projetos previstos anteriormente não foram contratados ou 
tiveram seu início postergado, especialmente para o segundo semestre.  
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Segue detalhamento dos objetivos estratégicos da Escola Técnica com foco nos resultados (Perspectivas 
Clientes e Financeiro): 

 

3.1.1- Ampliar o atendimento às indústrias do Estado da Bahia 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2017, o SENAI/BA prosseguiu com sua estratégia de interiorização, atendendo mais de 30% dos 
municípios baianos com serviços de educação e tecnológicos. O objetivo teve seu resultado alcançado 
devido ao maior esforço comercial das unidades com foco nas MPEs e expansão dos atendimentos no 
interior do estado com a aquisição de serviços educacionais do SENAI, atendimento com gratuidade através 
dos contratos de aprendizagem, encaminhamento de alunos dos cursos técnicos para estágio, projetos 
Theoprax realizados pelos alunos nas empresas, atendimentos às empresas sindicalizadas. 

 

 

Indicadores: 

 

Gráfico 5 – Indústrias atendidas em EP no interior (%) 
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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 Estratégicos  

· MPEs atendidas – EP (%) 

· Indústrias atendidas em EP no interior (%) 

· Indústrias atendidas – EP 

· Municípios atendidos - EP 

 

Responsável – Luís Alberto Breda Mascarenhas 

CPF: 705.326.135-20 

Cargo: Diretor Regional SENAI/DR/BA 

Gráfico 4- MPEs atendidas – EP (%) 
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Análise dos indicadores:  
 
Para medição dos indicadores de indústrias atendidas são utilizadas as seguintes bases: SIGA – Sistema de 
Gestão da Arrecadação, Base Industrial e Gersin – Sistema de Gestão Sindical, onde apenas as empresas 
atendidas com serviços de educação Profissional e CNAE indústria são consideradas para o indicador. 
Em 2017, o SENAI Bahia atendeu 720 indústrias com serviços de educação Profissional, representando mais 
de 80% do total das indústrias atendidas, mas inferior à meta estabelecida no exercício que foi de 757 
indústrias. Através do indicador de Empresas Atendidas no interior é possível verificar que o resultado não 
foi alcançado principalmente em Salvador e RMS, já que no interior foram atendidas mais indústrias que o 
previsto no ano. Em Salvador e RMS, foram atendidas 412 indústrias (52,8% do total em EP), 5,5% inferior 
ao resultado previsto devido ao grande volume e concentração dos atendimentos de médias e grandes 
empresas da região e reflexo da crise, que diminuiu o volume de empresas que mantiveram os 
investimentos em formação profissional. 
 
 

3.1.2 – Contribuir para a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apesar da crise econômica e do alto índice de desemprego na Bahia o resultado dos indicadores que 
integram o objetivo estratégico ficou próximo de ser alcançado no ano de 2017, conforme explicado na 
análise dos indicadores, a seguir.  
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Descrição Geral  

Proporcionar qualificação a jovens e adultos criando condições para empregabilidade. 
 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· Contratos de Aprendizagem 

· Ocupação dos Egressos de Cursos Técnicos 

 

Responsável – Luís Alberto Breda Mascarenhas 

CPF:  705.326.135-20 

Cargo: Diretor Regional SENAI/DR/BA 

Gráfico 6 – Indústrias Atendidas - EP Gráfico 7 – Municípios Atendidos - EP 
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Indicadores: 

 

 
 
 
Análise dos indicadores:  
Em 2017, 5.422 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 foi a retração das empresas devido à crise econômica. 
 
O desempenho do indicador de empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos demonstra que os jovens 
ainda têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho e como o ano de 2017 foi marcado pela crise 
econômica, o resultado do indicador bem próximo a meta é um bom desempenho visto que a pesquisa foi 
feita com alunos que concluíram o curso em 2015 e que a taxa de emprego da Bahia na indústria esse ano 
caiu 10% em relação ao ano anterior (conforme tabela 1 apresentada no item 2.3.1). 
 
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. 
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3.1.3 – Garantir a satisfação dos clientes com os serviços de Educação Profissional (EP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
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 2017 e pode ser melhor analisado 
nos indicadores abaixo: 
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Descrição Geral  

Ampliar a satisfação com os cursos de educação profissional, para fidelização dos clientes e atração de novos (alunos 

ou empresas). 

 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· Pesquisa de Satisfação Empresa – EP (%) 

· Pesquisa de Satisfação de aluno do curso técnico (%) 

· Pesquisa de Satisfação de aluno dos cursos de Formação inicial e Continuada (%) 

 

Responsável – Luís Alberto Breda Mascarenhas 

CPF:  705.326.135-20 

Cargo: Diretor Regional SENAI/DR/BA 

Gráfico 10 – Pesquisa de Satisfação de 

aluno do curso técnico (%)  

Gráfico 11 – Pesquisa de Satisfação de aluno dos 

cursos de Formação inicial e Continuada (%) 
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Análise dos indicadores:  
 
A pesquisa de satisfação dos cursos técnicos realizada em 2017 teve o resultado abaixo da meta prevista 
devido a alguns pontos de melhorias com as adequações da infraestrutura laboratorial e didática de 
docentes que já foram identificadas e estão sendo tratadas em fóruns específicos para que as correções 
sejam implementadas de forma imediata através de plano de ação. 
 
Quanto a pesquisa de satisfação dos cursos de formação inicial e continuada, seu resultado foi acima da 
meta em 2017. Essa pesquisa apesar de ser aplicada de forma amostral é realizada em todas as UOs do 
SENAI. Esse indicador é acompanhado em reuniões específicas operacionais e estratégicas. 
 
Em 2017, o indicador de satisfação da empresa com os serviços de Educação Profissional superou a meta 
estabelecida, atestando a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelo SENAI. 
 

 

3.1.4 – Ser referência em Educação profissional para a sociedade, indústrias e sindicatos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descrição Geral  

Ser parceiro indispensável na oferta de cursos de Educação profissional contribuindo para a auto sustentabilidade 

do SENAI. 

 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· Matrículas EP 

· Matrículas EP no interior 

· Preferência das empresas pelos Egressos de cursos técnicos do SENAI 

· Aluno-Hora EP 

 

 

Responsável – Luís Alberto Breda Mascarenhas 

CPF:  705.326.135-20 

Cargo: Diretor Regional SENAI/DR/BA 

Gráfico 12 - Pesquisa de Satisfação Empresa – EP (%) 
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Em 2017, o SENAI/BA obteve um resultado bastante satisfatório para o objetivo de ser referência em Educação 
Profissional de forma a contribuir com a sua sustentabilidade financeira. Esse resultado positivo é decorrente 
do alcance das metas de matrículas, além de ter 100% de preferência das empresas que contratam os egressos 
de cursos técnicos do SENAI. 

 
 
Indicadores: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Gráfico 16 

Análise dos indicadores:  
 
Os indicadores de matrículas da educação profissional tiveram seus resultados acima da meta orçada para 
o ano de 2017, tanto na região metropolitana de Salvador quanto no interior do estado. Cabe destacar as 
ações de divulgação para os cursos nos processos seletivos dos cursos técnicos e o desempenho das 
matrículas gratuitas. 
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Gráfico 14 - Total de Matrículas – EP no interior 

 

Gráfico 13 - Total de Matrículas – EP 

Gráfico 13 – Preferência das empresas pelos 
Egressos de Cursos Técnicos do SENAI 

 

Gráfico 14 - Aluno-Hora EP 
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Gráfico 15 - Preferência das empresas pelos 
Egressos de Cursos Técnicos do SENAI 

Gráfico 15 

Gráfico 16 – Aluno Hora EP 
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Apesar de ter superado a meta de matrícula, o indicador de aluno-hora ficou inferior ao orçado para o 
ano de 2017. No cálculo do indicador não são consideradas as matrículas canceladas, evadidas ou 
trancadas. O SENAI/BA tem feito ações de combate à evasão e cancelamentos de matrículas que ocorrem 
principalmente por problemas financeiros ou pessoal. 

 
Com o objetivo de retroalimentar o processo ensino-aprendizagem e verificar a eficácia e a efetividade 
dos serviços educacionais, o SENAI instituiu a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos na expectativa 
de propiciar um panorama de inserção do egresso no mundo do trabalho, possibilitando avaliar de modo 
significativo o perfil da formação oferecido por suas Unidades de Ensino. O resultado de 100% de 
preferência das empresas pelos egressos de cursos técnicos de nível médio do SENAI, em 2017, reflete a 
avaliação positiva das empresas pelos ex-alunos do SENAI e confirma a estratégia da instituição na 
formação de profissionais com perfis exigidos pelo mercado de trabalho com foco no aumento da 
competitividade da indústria. 
 

3.1.5 – Assegurar a solidez econômica e financeira 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Esse objetivo busca o acompanhamento estratégico do desempenho financeiro da Educação Profissional 
do SENAI/BA que em 2017, os indicadores não atingiram o que foi planejado, conforme justificado na 
análise dos indicadores a seguir:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Estratégicos  

· Índice de mercado - EP 

· Índice de sustentabilidade (%) 

Responsável – Luís Alberto Breda Mascarenhas 

CPF: 705.326.135-20 
Cargo: Diretor Regional SENAI/DR/BA 
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Indicadores: 

 
Gráfico 17 - Índice de Mercado – EP     Gráfico 18 - Índice de Sustentabilidade (%) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise dos indicadores:  
 
O índice de mercado monitora a relação entre a receita de mercado da Educação profissional do SENAI 
em relação aos recursos destinados à gratuidade regimental, através das despesas diretas das unidades 
operacionais do SENAI. O resultado do índice ficou abaixo da meta para o ano de 2017, em função da 
dificuldade no fechamento das propostas de serviços com as empresas em contenção de despesas. 
 
O índice de sustentabilidade monitora a relação entre a receita em Educação menos a despesa em 
Educação abatida o valor da despesa com a gratuidade, conforme Simulador DN. O indicador ficou bem 
próximo a meta, apesar da dificuldade para o fechamento de turmas no exercício em referência.  
 

3.1.6 – Eficiência na gestão do compulsório destinado à gratuidade Regimental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2017 devido ao alcance dos 
indicadores relacionados a seguir: 
 
 
 

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 Estratégicos  

· Custo Aluno - Hora FIC 

· Custo Aluno - Hora TEC 

· % Gratuidade 

Responsável – Luís Alberto Breda Mascarenhas 

CPF: 705.326.135-20 
Cargo: Diretor Regional SENAI/DR/BA 
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Indicadores: 

 
 
 

 
 

Gráfico 21 - % Gratuidade 

 
 
Análise dos indicadores:  

 
Tanto para a modalidade de Iniciação (FIC) quanto a técnica de nível médio o custo do aluno-hora ficou 
abaixo da meta estabelecida para o ano de 2017, justificados pelo maior número de matrículas e 
consequentemente maior produção de aluno-hora, o que dilui o custo fixo das turmas. 
 
Sobre o indicador de percentual da Gratuidade foi detalhado no item 6.5 deste relatório. 
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Gráfico 19 - Custo Aluno-Hora FIC Gráfico 20 - Custo Aluno-Hora TEC 
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Para o mapa do SENAI CIMATEC referente ao “Ensino Superior”, “Serviços Tecnológicos & 
Empreendedorismo” e “Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação”, os objetivos estratégicos com foco nos 
resultados (Perspectivas Clientes e Financeiro) serão apresentados a seguir. 
 
 
3.1.7 - Garantir a Sustentabilidade Financeira  
 

 

Indicadores: 

 

Gráfico 22 - Índice de Sustentabilidade STI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Geral  

Garantir a Sustentabilidade Financeira da Unidade SENAI CIMATEC. 
 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· Índice de sustentabilidade dos Serviços de Tecnologia e Inovação (unidade SENAI CIMATEC) 

· Índice de sustentabilidade Educação SENAI CIMATEC (Ensino Superior e Escola Técnica Unidade SENAI 

CIMATEC).  

 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação 
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Gráfico 23 - Índice de Sustentabilidade ES 

 
 

Análise dos Indicadores: 

 

No ano de 2017, o SENAI CIMATEC prosseguiu com o foco em melhorar o índice de sustentabilidade 
financeira. Embora não se tenha alcançado a meta de sustentabilidade em PD&I (devido ao 
desaquecimento da economia, levando à diminuição dos investimentos ou adiamento de contratação de 
Pesquisa e Inovação), os Serviços de Tecnologia superaram as metas previstas, fazendo com que a meta 
estabelecida de sustentabilidade tenha sido superada no que se refere aos serviços de Tecnologia e 
Inovação.  
No que se refere aos negócios de educação (Ensino Superior e Escola Técnica unidade SENAI CIMATEC), a 
meta foi cumprida em 86% em relação ao previsto. Uma diminuição do número de alunos tanto em ensino 
superior quanto em escola técnica, decorrente provavelmente da crise por qual passa o país, impactou 
negativamente no cumprimento da meta de Sustentabilidade de Educação, no ano de 2017.  
 
 
3.1.8- Contribuir para o aumento da produtividade e agregação de valor na indústria brasileira. 
 

 

 
 

 

Descrição Geral  

Contribuir para o aumento da produtividade e agregação de valor na indústria brasileira. 
 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· Receita corrente total de projetos de PD&I em execução para a indústria.  

· Taxa de aumento da receita com prestação de serviços de metrologia. 

· Taxa de aumento da receita da prestação de serviços de consultoria em tecnologia. 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação  
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Indicadores: 

 

Gráfico 24 - Receita PD&I 

 
 

Gráfico 25 - Taxa de aumento da receita - Metrologia 

 
 

Gráfico 26 - Taxa de aumento da receita - Consultoria em Tecnologia 

 
 

Análise dos indicadores: 

 

Com vistas a contribuir com o aumento da produtividade e agregação de valor da indústria nacional, a 
organização tem como um dos seus pilares o desenvolvimento de projetos de PD&I de ponta e a oferta de 



 

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAI/BA 

 
52  

 

serviços diferenciados e de excelência que atenda às demandas tecnológicas da indústria.  Conforme 
demonstram os indicadores, houve superação das metas estabelecidas para a prestação de serviços de 
Metrologia e Consultoria em Tecnologia. Conforme mencionado anteriormente, durante o ano de 2017, 
houve uma redução ou adiamento (especialmente para o segundo semestre) da decisão de investir em 
Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, acarretando no não cumprimento da meta na sua 
totalidade do indicador “Receita total de projetos PD&I”. Mesmo com este cenário, essa foi alcançada em 
97% em relação à meta.  
 

 

3.1.9 -  Atender as principais demandas por tecnologia e ensino superior da indústria baiana e promover 
o empreendedorismo local. 
 

 
O presente objetivo, definido no Mapa Estratégico, tem vistas à contribuição da Unidade CIMATEC para o 
atendimento das demandas da indústria de todo o Estado da Bahia. Os indicadores estabelecidos para 
acompanhamento do alcance dos resultados esperados serão monitorados a partir de 2018.  

 
 

3.1.10-  Ampliar e consolidar atuação em áreas e competências estratégicas para o desenvolvimento 
industrial. 
 

 
 

Por meio de análises de cenários e de tendências tecnológicas e com vistas a contribuir com o 
desenvolvimento tecnológico da indústria nacional, foram definidas áreas estratégicas que nortearão uma 
série de iniciativas voltadas para ampliação e consolidação de atuação da unidade CIMATEC nas referidas 
áreas. A definição de meta e o correspondente monitoramento para o indicador relacionado para alcance do 
objetivo será realizado a partir de 2018.  

Descrição Geral  

Atender as principais demandas por tecnologia e ensino superior da indústria baiana e promover o 
empreendedorismo local. 

 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· Taxa de aumento da receita CIMATEC em STI empresas regionais. 

· Taxa de aumento do número de alunos formados pelo CIMATEC. 

· Número de empresas baianas atendidas / Número total de empresas do Estado. 

 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação  
 

Descrição Geral  

Ampliar e consolidar atuação em áreas e competências estratégicas para o desenvolvimento industrial. 
 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· Taxa de aumento de receita STI em áreas e competências estratégicas, em relação à receita de STI total. 

 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação  
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3.1.11 - Ser reconhecido no ecossistema de inovação industrial mundial. 
 

 
 

No âmbito das suas atividades, o SENAI CIMATEC já possui parcerias internacionais relevantes, tanto 
relacionadas ao Ensino Superior, Pesquisa Acadêmica, bem como no desenvolvimento de Pesquisa, 
Tecnologia & Inovação. Tais parcerias são extremamente importantes para cooperação com importantes 
atores internacionais, tanto para possibilitar interação entre alunos e pesquisadores, bem como, na 
formação de alianças com parceiros referência em competências tecnológicas estratégicas, com vistas ao 
desenvolvimento tecnológico da indústria nacional.  
 
Os indicadores relacionados ao objetivo estratégico em questão serão monitorados a partir de 2018. Estes 
foram estabelecidos com foco em mensurar não apenas as parcerias firmadas, como também a efetividade 
destas.  

 
 

3.1.12- Ser reconhecido pela excelência nos programas de formação superior e na promoção de pesquisas 
aplicadas de alto impacto. 
 

 
 

O Centro Universitário SENAI CIMATEC possui um posicionamento de destaque no cenário regional e 
nacional, por estar entre as Instituições de Ensino Superior com melhores índices relacionados à Educação 
Superior. No ano de 2017, o IGC Faixa alcançado foi 4 (quatro), mantendo-se a meta para 2018, com foco 
em alcançar o IGC 5 (cinco) em 2019.  

 
 
 
 
 

Descrição Geral  

Ser reconhecido no ecossistema de inovação industrial mundial. 
 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· Nº de projetos com parceiros internacionais. 

· Nº de ações decorrentes das parcerias internacionais (Educação, Pesquisa)  

 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação 
 

Descrição Geral  

Ser reconhecido pela excelência nos programas de formação superior e na promoção de pesquisas aplicadas de 
alto impacto. 

 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· IGC Faixa. 

 

Responsável –  Tatiana Gesteira de Almeida Ferraz 

CPF: 888.175.715-04 

Cargo:  Gerente de Instituição de Ensino Superior 
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3.1.13- Ser reconhecido como referência nacional na condução dos avanços tecnológicos nas principais 
áreas de competência. 
 

 
 

Conforme mencionado no item 3.1.10, por meio de análises de cenários e de tendências tecnológicas e com 
vistas a contribuir com o desenvolvimento tecnológico da indústria nacional, foram definidas áreas 
estratégicas que nortearão uma série de iniciativas voltadas para ampliação e consolidação de atuação da 
unidade CIMATEC nas referidas áreas. A definição de metas e o correspondente monitoramento para os 
indicadores estratégicos relacionados para alcance do objetivo em questão serão realizados a partir de 
2018.  

 

 

3.1.14 – CONCLUSÃO 

Com base nas demandas da indústria, as unidades do SENAI continuaram oferecendo cursos de formação 
e qualificação profissional, fundamentais para que o estado esteja apto a atrair relevantes investimentos 
com tecnologia avançada. Em 2017, o SENAI contabilizou 94.701 matrículas de Educação Profissional, sendo 
23.430 matrículas da Gratuidade Regimental. 

No processo seletivo 2017.1 houve recorde de matrículas no Processo Seletivo de Cursos técnicos, 
modalidade presencial. As vagas foram ofertadas em municípios de Salvador e Região Metropolitana e 
interior do estado. Nesse mesmo processo seletivo foram realizadas 498 matrículas em cursos na 
modalidade EAD e mais 211 matrículas no processo seletivo 2017.2. 

Vale destacar que na Pesquisa de Acompanhamento de Egressos do SENAI, ciclo 2015-2017, realizada pelo 
Departamento Nacional em parceria com os Departamentos Regionais, das 198 empresas entrevistadas na 
Bahia, 98,5% têm preferência por egressos do SENAI, sendo que o percentual é mais alto entre aqueles 
oriundos de Cursos Técnicos, que alcançou 100% de preferência. 
 
Uma das estratégias para melhoria de desempenho é a implantação do Sistema CRM – Customer 
Relationship Management (Gestão do Relacionamento com Clientes) que iniciou em agosto/2016 e o Go 
Live da ferramenta ocorreu em dez/2017. A partir de 2018 potencializará a atuação comercial junto ao 
mercado. 
 
Em 2017, 0 SENAI CIMATEC atuou em dois Programas do MDIC com foco no atendimento as Micro e 
Pequenas Empresas: 
 
(i) Brasil Mais Produtivo Manufatura Enxuta, voltado para o aumento em pelo menos 20% a 

produtividade das empresas a partir das ferramentas Lean. Os setores contemplados foram Vestuário 

Descrição Geral  

Ser reconhecido como referência nacional na condução dos avanços tecnológicos nas principais áreas de 
competência. 
 

Perspectiva – Cliente 

Indicadores Estratégicos  

· % do aumento de empresas clientes parceiras no desenvolvimento de projetos PD&I em áreas estratégicas. 

 

Responsável –  Daniel Motta 

CPF: 561.207.375-53 

Cargo:  Gerente de Tecnologia e Inovação 
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e Calçados, Alimentos e Metalmecânica, totalizando 162 atendimentos para empresas (micro, 

pequenas e médias) do Estado;  

(ii) Brasil Mais Produtivo Eficiência Energética, que apoia o aumento da eficiência do consumo de energia 

elétrica em micro, pequenas e médias empresas baianas do setor de Cosméticos e de Transformação 

de Plásticos. O atendimento se deu na forma de projeto piloto. 

 
O SENAI CIMATEC realizou em 2017 atendimentos às micro e pequenas empresas via Programa SEBRAETEC 
em parceria com O SEBRAE BA. No total foram cerca de 60 atendimentos com a prestação de serviços 
tecnológicos e de inovação que visam orientar ou intervir na empresa para sua melhoria produtiva ou, 
ainda, desenvolver um processo de incremento tecnológico focado na competitividade. Esse resultado 
positivo pode ser também explicado pela ampliação de portfólio de atendimento do CIMATEC para esse 
programa: foram cadastradas 13 novas soluções, com destaque em Vestuário, Design, Prototipagem via 
Laboratório Aberto, Gráfica, Alimentos entre outros.   
  
Em 2017, o Programa de Empreendedorismo Tecnológico do SENAI Cimatec realizou diversas iniciativas em 
prol do ecossistema de empreendedorismo e inovação, além de atender ao todo 46 startups por meio dos 
processos de incubação e aceleração.  
 
Por meio do Edital de Inovação para Indústria, promovido pelo SENAI DN - Departamento Nacional, em 
2017 o SENAI Cimatec teve dois projetos de pesquisa e desenvolvimento aprovados na área de Meio 
Ambiente e Alimentos, envolvendo cerca de R$ 1,2 milhões de recursos. As empresas donas das ideias, 
BIOSANE Tecnologias Ambientais e Coco Ice, são empresas baianas de pequeno porte.   
 
Em 2017, uma grande conquista para atuação do SENAI no Ensino Superior foi a publicação da Portaria nº 
359 do Ministério de Educação (MEC), no dia 14 de março, com a decisão que credencia o SENAI CIMATEC 
como Centro Universitário. A partir desta data, a instituição tem autonomia para criar, organizar e extinguir 
cursos e programas de ensino superior, além de poder registrar internamente os diplomas emitidos. Para 
obter este credenciamento, o SENAI CIMATEC cumpriu com êxito todas as exigências estabelecidas pelo 
Ministério.  
 
 
Prioridades para 2018: 

· Garantir as metas de sustentabilidade e de gratuidade; 

· Ampliar atuação em Educação à Distância em cursos de Qualificação Profissional; 

· Consolidar a ampliação da Estrutura do SENAI com o início da operação dos CFPs de forma sustentável; 

· Implantar o TEDLab - Laboratório de Tecnologias Educacionais Inovadoras; 

· Buscar oportunidades com o novo modelo do Ensino Médio; 

· Intensificar a atuação em PD&I 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; 

· Promover a integração entre os negócios do SENAI CIMATEC (Escola Técnica, Centro Universitário, 
Serviços e Pesquisa e Desenvolvimento) e junto às redes ISIs e ISTs; 

· Iniciar a operação da 1ª fase do SENAI CIMATEC Industrial.  
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3.2- Informações sobre a gestão 

 
Com a criação de mapas estratégicos do SENAI BAHIA por linha de atuação, a maioria dos indicadores 
estratégicos foram reformulados e acompanhados a partir de 2017. 

Seguem abaixo os objetivos estratégicos da Escola Técnica com foco nos processos internos, pessoas e 
tecnologia: 
 

 
3.2.1- Garantir a Excelência na 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.  
 

 
 
Indicadores: 

*Indicador inserido no Mapa Estratégico a partir de 2017. 
 
 
 
 

Descrição Geral  

Ser referência em educação de qualidade no Estado com base em avaliações externas e internas, visando contribuir 

para o avanço da educação no Estado. 

Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos  

· Resultado SAEP 

· Índice de Evasão dos Cursos técnicos 

· Projetos Theoprax 

· Avaliação de desempenho do docente efetivo 

Responsável – Patrícia Pereira de Abreu Evangelista 

CPF:  564.267.805-10 
Cargo: Gerente de Educação Profissional 

2018

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Resultado SAEP 73,0% 77,4% 82,5% 78,6% 82,5%

Índice de Evasão dos cursos técnicos presenciais 20% 14,90% 11,5% 15,8% 15%

Projetos Theoprax* - - 1.000 981 1.000

Avaliação de Desempenho do Docente efetivo* - - 85% 87% 86%

Legenda Conforme planejado Merece Atenção Desconforme

2016 2017
Indicadores
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Análise dos indicadores:  
 
Visando reduzir os índices de evasão dos cursos técnicos, o SENAI/BA, acompanha semanalmente, os 
índices de evasão dos alunos por curso/Unidade. Além disso, anualmente, são realizados workshops com 
gerentes, coordenadores de curso e equipe pedagógica visando analisar as possíveis causas de evasão bem 
como elencar e definir ações de combate à evasão. Algumas iniciativas foram definidas e implementadas 
nas Unidades após a realização desses encontros. Como por exemplo: 

· Elaboração de Cartilha de Combate à Evasão para coordenadores de curso, promovendo a 
sistematização de suas ações e o fortalecimento dos canais de comunicação entre estes e os alunos. 

· Reformulação da aula inaugural para um “Momento de Boas Vindas”, recebendo os alunos de 
forma mais atrativa e dinâmica, apresentando a infraestrutura e recursos disponíveis para o 
desenvolvimento de seus cursos. 

· Implantação do Programa de Monitoria no SENAI/BA como estratégia institucional para a melhoria 
do processo de aprendizagem dos alunos. 

· Implantação de ações coordenadas de combate à evasão, durante todo o curso, a exemplo da 
realização de palestras e visitas técnicas, apresentação de projetos executados por alunos de 
semestres mais avançados, demonstração de práticas, aulas de reforço, projetos integradores e 
eventos técnico científicos. 

· Criação da CAA – Central de Atendimento ao Aluno como canal de atendimento, suporte e 
fidelização dos estudantes. 

 
O SENAI Bahia participou com 2.465 alunos, de 25 cursos técnicos, distribuídos em 11 unidades, da Avaliação 
de Desempenho de Estudantes, uma das dimensões do Sistema de Avaliação da Educação Profissional do 
SENAI (SAEP), realizado em 2017 pelo Departamento Nacional (DN). Dos mais de 35 mil alunos que fizeram 
a prova no país, 81,7% foram classificados nos níveis Adequado e Avançado. O SENAI Bahia classificou 78,6% 
dos alunos nestes níveis, ultrapassando a meta nacional de 74%. Dos cursos avaliados, dezenove 
ultrapassaram a meta nacional, sendo que seis deles alcançaram 100% de alunos nos níveis adequado e 
avançado: Panificação, Refrigeração e Climatização, Petróleo e Gás, Mecânica de Precisão, Telecomunicações 
e Eletroeletrônica, e destes, dois obtiveram o melhor resultado do Brasil: Técnico em Mecânica de Precisão 
e Técnico em Telecomunicações. 
 
A média de avaliação do docente SENAI/BA no período de 2017 foi 87% de satisfação. As variações tiverem 
picos, mínimo e máximo, respectivamente, de 85% e 91%. Além das capacitações específicas e atualização 
tecnológica, o SENAI viabiliza formação pedagógica para seus Docentes da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, atendendo às diretrizes de formação docente do Ministério da Educação. 
 
Em 2017, o SENAI/BA desenvolveu 981 projetos THEOPRAX, 98% da meta prevista no ano. Theoprax é uma 
metodologia adotada pelo SENAI/BA desde 2007 que foi desenvolvida pelo Instituto Fraunhofer, na 
Alemanha, que proporciona a integração entre o conhecimento técnico e a prática, permitindo que os alunos 
do SENAI desenvolvam soluções e resolvam problemas em empresas parceiras. Dentre os projetos, destaca-
se uma mão mecânica feita em impressora 3D, de fácil manutenção, baixo custo que beneficiou quatro 
crianças sem membro superior.  
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3.2.2- Otimizar os processos internos e atuar com responsabilidade socioambiental 

 

 
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. 

 

 
Indicadores: 

*Objetivo reformulado. Indicadores inseridos no Mapa Estratégico a partir de 2017. 
 
Análise dos indicadores: 
 
O SENAI/BA teve 76% dos seus processos de contratação realizados dentro do prazo de recrutamento e 
seleção de até 19 dias. Esse resultado foi impactado por alguns atrasos na atividade de entrevistas que são 
realizados pelos gestores responsáveis pela área da vaga em questão. 
 
A inadimplência dos alunos nos cursos pode ser explicada pela crise econômica que o país enfrenta e pelo 
desemprego no estado da Bahia. O SENAI/BA preocupa-se na manutenção dos alunos nos cursos e tem 
trabalhado com políticas de descontos para pagamentos de boletos realizados até o seu vencimento. Essa 
política visa também a diminuição da inadimplência. Outra ação foi a contratação de uma empresa de 
cobrança especializada que trabalha com a carteira de clientes pessoa jurídica e pessoa física. 

 
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 foram melhor acompanhados a partir de 2017 nas reuniões de análise estratégica com 
resultado satisfatório no ano para ambos indicadores. 

 
 
 

Descrição Geral  

Desenvolver um portfólio de processos devidamente mapeado e aperfeiçoado com responsabilidade 

socioambiental, e orientação permanente ao cliente. Implantar e cumprir acordos de níveis de serviços internos com 

contínuo acompanhamento. 

Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos  

· Processos de Recrutamento e Seleção realizados no prazo 

· Projetos THEOPRAX com foco ambiental e social 

· Índice de inadimplência do ano 

· Chamados atendidos no prazo 

· Projetos NDS³ entregues no prazo 

Responsável – Jeane Dayube Vilas Boas 

CPF:  826.441.285-87 
Cargo: Gerente de Desenvolvimento Estratégico 

2018

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Processos de Recrutamento e seleção realizados no prazo* - - 80% 76% 80%

Projetos THEOPRAX com foco ambiental e social* - - 10% 10% 10%

Índice de inadimplência do ano* - - 3,50% 2,70% 3,50%

Chamados NDS³ atendidos no prazo* - - 80% 96,10% 90%

Projetos NDS³ entregues no prazo* - - 90% 90% 90%

Legenda Conforme planejado Merece Atenção Desconforme

Indicadores
2016 2017
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3.2.3 - Consolidar a oferta e execução de programas à distância 

 

 

 
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. 
Esse objetivo foi inserido no mapa a partir de 2017 e apresentou resultado satisfatório para as metas que 
foram estabelecidas no ano. 

 
 
Indicadores: 
 

*Novo objetivo. Indicadores inseridos no Mapa Estratégico a partir de 2017. O indicador de matrículas EAD em 2016 
era acompanhado no objetivo: Assegurar escala e efetividade de atendimento às indústrias do estado da Bahia. 
 
Análise dos indicadores: 
 
As matrículas EAD do SENAI/BA cresceram 55,2% em relação a 2016, o que demonstra o esforço do SENAI 
em alavancar o ensino à distância visto que há uma tendência do mercado para uma qualificação e 
formação técnica mais flexível, de baixo custo e com qualidade no ensino.   
 
Garantir a satisfação dos alunos em um novo modelo educacional é um dos desafios do SENAI para 
assegurar a continuidade no mercado desse novo modelo. O resultado de 2017 foi satisfatório mais requer 
ainda algumas adequações no processo EAD que serão tratadas em 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Estratégicos  

· Matrículas EAD 

· Satisfação dos alunos EAD 

Responsável – Ricardo Santos Lima  

CPF: 354.216.735-53 
Cargo: Gerente de Negócio 

2018

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Matrículas EAD 110 1.007 1.498 1.563 3.595

Satisfação dos alunos EAD* - - 8,0 7,55 8,5

Legenda Conforme planejado Merece Atenção Desconforme

Indicadores
2016 2017
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3.2.4 - Implantar metodologias e tecnologias educacionais inovadoras 

 
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. 
 
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. Em 2017, o objetivo foi atingido com a disseminação 
de 4 tecnologias educacionais pela área ITED – Inovação e Tecnologias Educacionais do SENAI/BA e 92 
professores capacitados em tecnologias educacionais. 

 
Indicadores: 

*Novo objetivo. Indicadores inseridos no Mapa Estratégico a partir de 2017. 
 
Análise dos indicadores: 
 
Em 2017, foram disseminadas as seguintes tecnologias educacionais: 
 

· Utilização do recurso de Batalha no Gamifica Senai, piloto 01 Cetind (Curso de Aprendizagem 
Industrial) que consiste numa disputa entre os alunos por meio de questões cadastradas pelo 
docente. 

· Utilização do recurso de Quiz no Gamifica Senai, piloto 02 Cetind (Curso Técnico) que consiste numa 
atividade individual onde os alunos respondem questões cadastradas pelo docente. 

· Utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem nas unidades curriculares PFC01 e PFC02 
(Theoprax). 

· Utilização dos Recursos Digitais desenvolvidos para docentes no Gamifica Senai, piloto 02 Cetind 
(Curso Técnico). 

 
E capacitados 92 docentes com a oficina e cursos abaixo: 
 

· Oficina para construção de Situações de Aprendizagem com base na MSEP. 

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 Estratégicos  

· Qtde de tecnologias/estratégias educacionais disseminadas 

· Qtde de professores capacitados em tecnologias educacionais 

Responsável – Ricardo Santos Lima  

CPF: 354.216.735-53 
Cargo: Gerente de Negócio 

2018

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Qtde de tecnologias/estratégias educacionais disseminadas* - - 3 4 5

Qtde de professores capacitados em tecnologias educacionais* - - 50 92 300

Legenda Conforme planejado Merece Atenção Desconforme

Indicadores
2016 2017
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· Curso de Mediação da Aprendizagem em AVA que habilita o docente a utilizar os recursos do AVA, 
bem como desenvolver estratégias de mediação neste ambiente. 

· Curso de Mediação da Aprendizagem em AVA que habilita o docente a utilizar os recursos do AVA, 
bem como desenvolver estratégias de mediação neste ambiente. 

 
 
3.2.5 - Fortalecer os controles internos, a Gestão de Riscos e a Segurança Institucional 

 
 

 
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. Alguns dos seus indicadores estão em processo de construção e 
deverão ser monitorados em 2018. 

 
Indicadores: 

*Novo objetivo. Indicadores inseridos no Mapa Estratégico a partir de 2017. 
 
 
Análise dos indicadores:  
 
De Janeiro a Dezembro de 2017, o SENAI/BA atendeu 53.973 ligações, 12% superior ao previsto no ano. As 
ligações recebidas foram principalmente sobre os processos seletivos das modalidades de Aprendizagem 
Industrial (gratuidade) e Cursos Técnicos (CHP).  
 
Em 2017, 84% das Não Conformidades registradas foram encerradas e seus tratamentos se 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.  

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 Estratégicos  

· Tempo médio de resposta das ouvidorias 

· Registros no SAC SENAI – receptivo 

· Média do tempo de resposta no SAC SENAI 

· % Registros de melhorias contínuas eficazes 

Responsável – Jeane Dayube Vilas Boas  

CPF:  826.441.285-87 
Cargo: Gerente de Desenvolvimento Estratégico 

2018

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Tempo médio de resposta das ouvidorias (em construção) - - - - -

Registros no SAC SENAI - Receptivo* - - 48.000 53.973 50.000

Média do tempo de resposta no SAC SENAI (em construção) - - - - -

% Registros de melhorias contínuas eficazes* - - 80% 84% 82%

Legenda Conforme planejado Merece Atenção Desconforme

Indicadores
2016 2017
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3.2.6 - Atrair, reter pessoas e desenvolver competências 

 
 

 
 
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 – Conselho Nacional de Educação, 
além dos indicadores de Pesquisa de Clima e Turn Over que demonstram a capacidade do SENAI em manter 
os seus colaboradores, conforme análise apresentada para os indicadores, a seguir. 

 
Indicadores: 

*Indicador inserido no Mapa Estratégico a partir de 2017. A pesquisa de clima organizacional é bienal. 
 
 
Análise dos indicadores:  
 
Em 2017, o indicador de investimento em capacitação ficou 20,2% abaixo do previsto, porém teve um 
crescimento de 59% em relação a 2016. Uma parte desse investimento foi custeada pelo Prêmio de 
Desempenho do SENAI Nacional que a Bahia ficou em 1º lugar e recebeu recurso no valor de 600 mil para 
ações de capacitação e treinamento dos colaboradores. 
 
O corpo docente atual do SENAI/BA é composto por 330 docentes com atuação na Educação Profissional. 
Desses, 12% estão de acordo com a resolução nº006 do CNE e possuem algum tipo formação pedagógica. 
De acordo com essa resolução o SENAI tem até 2021 para capacitar seu corpo docente. Em 2018, 60 
docentes serão capacitados com a formação pedagógica, mais 60 em 2019, e 60 em 2020, por meio do 
curso de Pós-graduação em docência na educação profissional e tecnológica EAD, alcançando 30% dos 
docentes com formação adequada em 2019 quando finalizará o curso. Esse processo de capacitação 
continuará até o alcance de 100% dos docentes formados. 
 
A Pesquisa de Clima Organizacional foi aplicada no Sistema FIEB durante o período de 22 de agosto à 08 de 
setembro de 2017 para analisar a percepção dos empregados efetivos em relação às seguintes variáveis 
organizacionais: liderança, benefícios, comunicação, confiança e relacionamento, carreira e remuneração, 

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 Estratégicos  

· Investimento em capacitação 

· % docentes de cursos técnicos com formação adequada 

· Resultado do clima organizacional 

· Desligamento voluntário 

· Turn Over 

Responsável – Juliana Ribeiro Serravalle  

CPF:  940.809.255-49 
Cargo: Assessora de Gestão de Pessoas 

2018

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Investimento em Capacitação* - - 100% 79,80% 100%

% docentes de cursos técnicos com formação adequada* - - 10% 12% 15%

Resultado do clima organizacional* - - 70% 78% -

Desligamento voluntário 6,00% 4,30% 4,00% 3,90% 4,00%

Turn Over 1,70% 1,00% 1,50% 1,10% 1,50%

Legenda Conforme planejado Merece Atenção Desconforme

Indicadores
2016 2017
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identificação e compromisso, trabalho em equipe, treinamento e desenvolvimento e qualidade de vida e 
condições de trabalho. Com 36% de respondentes, o SENAI alcançou 78% de favorabilidade cujo resultado 
apresentou clima crítico para a variável Carreira e remuneração. Está sendo elaborado plano de ação com 
a participação de representantes das entidades do Sistema FIEB, prioritariamente considerando as 
dimensões que apresentaram resultados de favorabilidade abaixo de 50% (crítico). 
 
Em relação aos indicadores de desligamento voluntário e Turn over, ressaltamos que o SENAI aplica 
pesquisa de desligamento para os colaboradores que saíram da instituição avaliando alguns itens tais como: 
Benefícios; qualidade de vida e ambiente de trabalho; liderança; integração; reconhecimento financeiro; 
capacitação e treinamento, com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria para organização. No 
ano de 2017, 96,8% dos colaboradores que saíram, seja por iniciativa da empresa ou por inciativa do 
funcionário indicariam o SENAI como uma boa Instituição para trabalhar. 
 
 
3.2.7 - Assegurar o uso e disponibilização de infraestrutura adequada 
 

 

 
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. 
 
Podemos destacar alguns investimentos realizados em 2017, como conclusão dos projetos das Unidades 
Regionais de Ilhéus e Conquista, além da finalização das obras dos CFPs Eunápolis, Ipirá, Serrinha, Senhor 
do Bomfim e Jacobina. 
 
Investimentos de manutenção em geral são realizados nas Unidades para melhorias da Infraestrutura de 
TI. 
 
Indicadores: 

*Novo objetivo. Indicadores inseridos no Mapa Estratégico a partir de 2017. 
 
 

Descrição Geral 

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

Perspectiva – Pessoas e Tecnologia 

Indicadores Estratégicos  

· Unidades com internet de alta velocidade 

· Satisfação dos alunos com os laboratórios 

· Investimentos operacionais na Escola Técnica 

Responsável – Luís Alberto Breda Mascarenhas  

CPF: 705.326.135-20  
Cargo: Diretor Regional SENAI/DR/BA 

2018

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Unidades com internet de alta velocidade* - - 45,45% 90,90% 100%

Satisfação dos alunos com os laboratórios* - - 80,00% 69,98% 80%

Investimentos operacionais na Escola Técnica* - - 1.800.000,00R$   2.164.701,68R$   615.000,00R$  

Legenda Conforme planejado Merece Atenção Desconforme

Indicadores
2016 2017
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Análise dos indicadores:  
 
De 11 unidades do SENAI (Dendezeiros, Feira de Santana, Cetind, Cimatec, Ilhéus, Camaçari, Barreiras, Luís 
Eduardo Magalhães, Alagoinhas, Juazeiro e Vitória da Conquista), apenas a unidade Cimatec e Vitória da 
Conquista possuíam internet de alta velocidade (circuitos de internet dedicada).  Foi previsto até o final de 
2017 mais 3 unidades com internet de alta velocidade (45%) e o resultado do ano foi 10 unidades com 
internet dedicada, alcançando 91% do total das unidades.  Para 2018 está previsto internet de alta 
velocidade nas 11 unidades (100%). 
 
Referente a satisfação dos alunos com os laboratórios o item mais impactante refere-se à Quantidade de 
equipamentos e/ou materiais disponíveis nos ambientes, para aulas práticas. O SENAI vem buscando 
melhorias nesse quesito através de investimentos operacionais na escola Técnica, que em 2017 foram 
investidos mais de R$ 2 milhões com adequações na infraestrutura das unidades, principalmente nos 
laboratórios e kits didáticos. Só em 2017 foram produzidos 903 kits didáticos pela fábrica de Kits didáticos 
do SENAI/BA. 
 
 
Para o mapa estratégico do SENAI CIMATEC referente ao “Ensino Superior”, “Serviços Tecnológicos & 
Empreendedorismo” e “Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação”, os objetivos estratégicos com foco nos 
Processos internos e Pessoas e Tecnologia serão apresentados a seguir. 
 
 
3.2.8 - Garantir a excelência na execução de projetos, serviços tecnológicos e serviços de educação. 
 
 

 

Com a diferenciação como um dos importantes pilares institucionais, que norteiam todos os serviços 
ofertados (de educação e tecnologia), definiu-se como um dos objetivos estratégicos a garantia da 
excelência nos projetos desenvolvidos, serviços tecnológicos prestados e serviços de educação superior 
ofertados.  
 
A composição definida de indicadores que possam avaliar o aumento constante da excelência desta 
atuação será monitorada a partir de 2018. 
 
Os resultados alcançados em 2017 foram positivos, alcançando-se Conceito 5 da CAPES para os Programas 
de Mestrado e Doutorado MCTI, Conceito 5 para o Programa de Mestrado GETEC e Conceito 4 para o 
programa de Doutorado mais recente (GETEC).  

 
  
 

Descrição Geral  

Garantir a excelência na execução de projetos, serviços tecnológicos e serviços de educação superior. 
 

Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos  

· Índice de sucesso em projetos de PD&I. 

· Índice de sucesso em na prestação de serviços tecnológicos. 

· IGC Faixa 

· Nota CAPES. 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia de Inovação 
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3.2.9 - Ampliar atuação como agente da conversão de Tecnologia em Negócio. 
 

 

 
 

Este importante objetivo estratégico, que visa nortear iniciativas voltadas para a geração de inovação por 
parte das empresas a partir de projetos desenvolvidos pela Unidade SENAI CIMATEC terá seus indicadores 
monitorados a partir de 2018.  

 
 

3.2.10 - Aumentar a captação de projetos em áreas estratégicas para o desenvolvimento. 
 

 
 
Indicadores: 
 

Gráfico 27 - Nº de Projetos PD&I 

 
 

 

Descrição Geral  

Ampliar atuação como agente da conversão de Tecnologia em Negócio. 

Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos  

· Nº de projetos com TRL (Nível de Maturidade da Tecnologia, segundo norma ISO específica) inicial a partir 

de 7. 

· Nº de produtos e processos implantados no mercado. 

· Receita via royalties. 

 

Responsável –  Daniel Motta 

CPF: 561.207.375-53 

Cargo:  Gerente de Tecnologia e Inovação 

Descrição Geral  

Aumentar a captação de projetos em áreas estratégicas para o desenvolvimento. 

Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos  

· Nº de projetos PD&I em execução para a indústria.  

· Total de receita captada de projetos de PD&I em áreas estratégicas.  

 

Responsável –  Daniel Motta 

CPF: 561.207.375-53 

Cargo:  Gerente de Tecnologia e Inovação 
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Análise dos indicadores: 
 
O indicador “número de projetos de PD&I em execução para a indústria”, relacionado também a Grande 
Desafio do Plano de Ação 2017 (Plano estratégico Sistema FIEB 2017-2018), foi cumprido quase que na sua 
totalidade.  

 
Em 2018, outro indicador também será monitorado pois, conforme mencionado no item 3.1.10, por meio 
de análises de cenários e de tendências tecnológicas e com vistas a contribuir com o desenvolvimento 
tecnológico da indústria nacional, foram definidas áreas estratégicas que nortearão uma série de iniciativas 
voltadas para ampliação e consolidação de atuação da unidade CIMATEC nas referidas áreas. Torna-se 
necessário, portanto, a medição quanto ao atendimento das áreas estratégicas.  

 

 
3.2.11 -  Ampliar negócios voltados para consolidação e ampliação do CIMATEC Industrial. 

 
 

  
Indicador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise do indicador: 

Não houve o cumprimento do cronograma físico de obra, resultando em um percentual executado menor 
que o planejado. Porém, como ação mitigadora, houve uma readequação do cronograma para atender ao 
planejamento, de forma a manter a conclusão da obra em 2018. 

 

Outros indicadores relacionados à implantação das operações e desenvolvimento de negócios voltados ao 
CIMATEC Industrial também serão monitorados em 2018.  

 

Descrição Geral  

Ampliar negócios voltados para consolidação e ampliação do CIMATEC Industrial. 

Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos: 

· Taxa de implantação da 1ª fase do Cimatec Industrial  
 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação  

 

Gráfico 28 - Taxa de implantação - CIMATEC INDUSTRIAL 
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3.2.12 - Transformar o Centro Universitário em Universidade. 

 
 

 
 

Em 2017, a Faculdade SENAI CIMATEC transformou-se em Centro Universitário. Em 2017, definiu-se, como 
objetivo estratégico, transformar o Centro Universitário em Universidade. O plano de ações para alcançar tal 
objetivo começa a ser monitorado, portanto, em 2018.  

 
 

3.2.13 - Promover a inovação acadêmica. 
 
 

 
 

Conforme mencionado anteriormente neste documento, a Inovação acadêmica, relacionada com novas 
frentes voltadas a estrutura de cursos e processo ensino aprendizagem é uma iniciativa importante para 
garantir os objetivos da perspectiva de mercado e clientes estabelecida no Mapa Estratégico. As iniciativas 
estratégicas desdobradas a partir deste objetivo serão monitoradas a partir de 2018, assim como, 
consequentemente, os indicadores a ela relacionados.   
 

 
3.2.14 - Desenvolver e manter competências estratégicas para o desenvolvimento industrial. 

 
 

 

Descrição Geral  

Transformar o Centro Universitário em Universidade. 

Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos  

· Índice de cumprimento de requisitos para transformação em Universidade. 

 

Responsável –  Tatiana Gesteira de Almeida Ferraz 

CPF: 888.175.715-04 

Cargo:  Gerente de Instituição de Ensino Superior 

Descrição Geral  

Promover a inovação acadêmica. 

Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos  

· Índice de satisfação discente quanto ao processo de ensino aprendizagem na IES (metodologia e 

tecnologias). 

· % de cursos com a proposta de inovação acadêmica implantada. 

 

Responsável –  Tatiana Gesteira de Almeida Ferraz 

CPF: 888.175.715-04 

Cargo:  Gerente de Instituição de Ensino Superior 

Descrição Geral  

Desenvolver e manter competências estratégicas para o desenvolvimento industrial. 

Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos  

· Grau de cobertura de competências estratégicas (core competences)  

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo: Diretor de Tecnologia e Inovação 
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Com vistas a alcançar os objetivos estratégicos da perspectiva de Mercado/Clientes voltados ao 
reconhecimento da Unidade SENAI CIMATEC enquanto condutor de avanços tecnológicos nas áreas 
estabelecidas como estratégicas, bem como quanto à ampliação e consolidação da sua atuação em tais áreas, 
estabeleceu-se, em 2017, o objetivo apresentado acima. Este possui como foco o desenvolvimento e 
manutenção de competências estratégicas da unidade. O monitoramento do indicador em questão será 
iniciado em 2018.  
 
 

3.2.15 - Assegurar a integração e sinergia entre negócios e áreas de competência. 
 
 

 

 
Um dos objetivos essenciais na perspectiva de Processos Internos, no SENAI CIMATEC, diz respeito à 
integração e sinergia, tanto entre negócios (Escola Técnica, Ensino Superior e Serviços Tecnológicos e 
Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação), quanto entre as competências tecnológicas que compõem a 
estrutura organizacional da Unidade. Os indicadores relacionados a esse objetivo serão monitorados a partir 
de 2018. 
 

 
3.2.16 - Fortalecer a cultura da integração. 
 
 

 

 
Conforme apontado no item 3.2.8, um dos importantes pilares para a oferta dos serviços prestados pela 
Unidade CIMATEC diz respeito à integração e sinergia entre seus negócios e suas competências internas. A 
fim de se assegurar os objetivos relacionados a essa questão, identificados nas Perspectivas de Processos 
Internos e de Mercado, é essencial que se fortaleça a cultura da integração. O referido indicador será 
monitorado a partir de 2018.  
 
 

Descrição Geral  
Assegurar a integração e sinergia entre negócios e áreas de competência. 
Perspectiva – Processos internos 

Indicadores Estratégicos  

· % de projetos em execução com a participação de diferentes áreas tecnológicas. 

· Índice de integração interna 

 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação 

Descrição Geral  
Fortalecer a cultura da integração. 

Perspectiva –  Aprendizado e Crescimento 

Indicadores Estratégicos  

· Quantidade de ações institucionais realizadas para conscientização/estímulo à integração entre negócios e 
integração entre áreas de competência. 

 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e inovação 
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3.2.17 - Ampliar e manter rede de parcerias estratégicas 
 
 

 

 
O objetivo estratégico em questão, definido em 2017, passará a ter seu indicador monitorado em 2018.  
 

3.2.18 - Desenvolver e manter equipe de alto rendimento (hard + soft skills). 
 
 

 
 

O desenvolvimento e manutenção da equipe de alto rendimento, tanto nos requisitos técnicos, quanto em 
questões como liderança, visão sistêmica, foco no cliente, dentre outras, constitui um dos objetivos 
estratégicos na perspectiva de aprendizagem e crescimento dos colaboradores. Os indicadores relacionados 
serão monitorados a partir de 2018.  
 

 
3.2.19 - Garantir infraestrutura física e sistemas informatizados adequados. 
 
 

 
 
 
 

Descrição Geral  
Ampliar e manter rede de parcerias estratégicas. 

Perspectiva – Aprendizado e Crescimento  

Indicadores Estratégicos  

· Nº de acordos/parcerias estratégicas vigentes. 
 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação 

Descrição Geral  
Desenvolver e manter equipe de alto rendimento (hard + soft skills). 

Perspectiva – Aprendizado e Crescimento  

Indicadores Estratégicos  

· Valor de Investimento em treinamento/ capacitação. 

· Turn over voluntário de recursos chave. 
 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação 

Descrição Geral  
Garantir infraestrutura física e sistemas informatizados adequados. 

Perspectiva – Aprendizado e Crescimento  

Indicadores Estratégicos  

· Valor absoluto destinado ao investimento em infraestrutura e sistemas. 
 

Responsável –  Leone Peter Correia da Silva Andrade 

CPF: 409.754.105-63 

Cargo:  Diretor de Tecnologia e Inovação 
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A fim de suportar todos os objetivos estratégicos relacionados anteriormente, a garantia de uma 
infraestrutura física e tecnológica adequada torna-se essencial estrategicamente. O monitoramento da 
comparação meta vs. realizado por meio do indicador estabelecido será iniciado em 2018.  
 
No ano de 2017, o valor realizado em investimentos em infraestrutura e sistemas foi da ordem de R$ 1,5 
milhão. 
 
 
3.2.20 – CONCLUSÃO  
 
Apesar das adversidades no ano de 2017, o resultado do SENAI foi satisfatório diante dos resultados 
alcançados e conquistas no ano: 
 

· Recebeu o Prêmio TheoPrax Internacional 2017, um feito inédito no Brasil, com o projeto Medição 
Assertiva da Vazão do Processo do Refino Eletrolítico do Cobre, para a empresa Paranapanema S.A. No 
ano de 2017 foram desenvolvidos aproximadamente 1.000 projetos Theoprax – Projetos de baixo custo 
e grande impacto industrial ou social, feitos pelos alunos dos cursos técnicos do SENAI/BA 

· No âmbito do PSEAD – Programa SENAI de Educação à distância o SENAI/BA finalizou em 2017 o 
desenvolvimento dos cursos técnicos de Química, Construção Naval e as qualificações básicas de 
Operador de Processos de Galvanoplastia e Retroescavadeira, além de 60 objetos de realidade 
aumentada e 60 situações de aprendizagem móvel. No 2º semestre de 2017 foi selecionado pelo DN 
para o desenvolver o Projeto inovador Estudo Adaptativo que contempla desenvolvimento de vídeos e 
unidades de estudo para o curso técnico de mecânica com finalização prevista para final de 2018. 

· Buscando flexibilizar ainda mais o ensino na educação profissional, em 2017 o SENAI produziu 903 kits 
didáticos. Os kits de formação profissional do SENAI contam com equipamentos materiais e mobiliários 
que podem ser transportados e instalados em salas de aula ou outro local disponibilizado para uso. 

· O Mundo SENAI é um evento que abre as portas do SENAI para a comunidade e públicos de interesse, 
oferecendo-lhes oportunidade de ampliar seu conhecimento em educação profissional, inovação, 
serviços técnicos e tecnológicos. Durante o evento são realizadas atividades, nas unidades participantes, 
com a apresentação de alunos, professores e comunidade. Em 2017, o evento foi realizado nos dias 14 
e 15/09 e alcançou mais de 15.000 inscrições. 

 

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. 
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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 2015 a 2018. Assim, o exercício em referência 
é o terceiro desse ciclo e os resultados obtidos ainda que, em alguns casos, abaixo das metas estabelecidas, 
avançaram na direção dos objetivos estratégicos de médio prazo, já demonstrados anteriormente. 

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. 

 
No ano de 2017, foi estruturado na unidade SENAI CIMATEC, o Escritório de Gestão da Estratégia que, 

dentre outras atribuições, tem a responsabilidade de coordenar os processos de formulação, definição, 
desdobramentos da estratégia, comunicação desta, bem como, coordenar o processo de acompanhamento 
e gestão estratégica com processos e ferramentas de monitoramento de indicadores e iniciativas, relatórios 
de desempenho e ciclos de revisão da referida unidade.  

 
Em 2017, com base na metodologia BSC, foi finalizado o processo de planejamento estratégico do SENAI 

CIMATEC e dos negócios operados na unidade. Nesse processo cumpriram-se as etapas de análise dos 
fundamentos estratégicos, formulação e tradução da estratégia.  

 
O monitoramento e a gestão da estratégia com base nos mapas definidos em 2017 serão implantados 

na sua totalidade em 2018. Entretanto, mesmo antes desta nova proposição dos processos, com base nas 
Diretrizes Institucionais estabelecidas, Diretrizes Estratégicas, Grandes Desafios e seus respectivos 
indicadores e metas vêm sendo monitorados, conforme o documento “Plano Estratégico Sistema FIEB 
2017-2018: Plano de ação 2017”.   

 
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 2017 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 2017, foram elaborados dois Mapas Estratégicos 
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com as relações de causa e efeito para melhor acompanhamento das linhas de atuação do SENAI/BA. Estes 
mapas apresentam os Objetivos Estratégicos que são estruturados a partir das seguintes perspectivas: 
Cliente, Financeira, Processos Internos, Pessoas e Tecnologia. 
  

 

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, 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. 

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. 

 
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. 

 

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 
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estratégia.   

O quadro abaixo apresenta o envolvimento e contribuição para o planejamento estratégico por cada área 
do SENAI, conforme a seguir: 

 
Quadro 13 – 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 2017 para o alcance dos objetivos estratégicos estiveram 
relacionados à crise econômica que impactaram diretamente na evasão dos alunos, dificuldade de vendas 
de serviços para as empresas e a empregabilidade dos egressos do SENAI. 

Sobre o monitoramento das estratégias, a partir de 2018 está sendo implantado um novo modelo de 
acompanhamento dos indicadores estratégicos, onde serão realizadas rodadas de análise estratégica por 
macroprocesso do SENAI. 
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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 

 

Legenda  
Instâncias externas de 

governança 
Instâncias externas de 

apoio à governança 
Instâncias internas de 

governança 
Instâncias internas de 

apoio à governança 

Responsáveis pela 
fiscalização, pelo controle e 
pela regulação, 
desempenhando 
importante papel para 
promoção da governança 
das organizações. São 
autônomas e 
independentes, não 
estando vinculadas a 
apenas uma organização. 

Responsáveis pela 
avaliação, auditoria e 
monitoramento 
independente e, nos casos 
em que disfunções são 
identificadas, pela 
comunicação dos fatos às 
instâncias superiores de 
governança. 

Responsáveis por definir ou 
avaliar a estratégia e as 
políticas, bem como 
monitorar a conformidade 
e o desempenho destas, 
devendo agir nos casos em 
que desvios forem 
identificados. São, também, 
responsáveis por garantir 
que a estratégia e as 
políticas formuladas 
atendam ao interesse 
público servindo de elo 
entre principal e a gente. 

Realizam a comunicação 
entre partes interessadas 
internas e externas à 
administração da entidade, 
bem como auditorias 
internas que a valiam e 
monitoram riscos e 
controles internos, 
comunicando quaisquer 
disfunções identificadas à 
alta administração. 
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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; 

· 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; 
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· 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. 

 
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; 
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· 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 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 14 - 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 

Nota: DN significa Departamento Nacional e DR, Departamento Regional. 

 
 

 

4.2- Gestão de riscos e controles internos 

 

Em 2017, 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.   

 

 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: 
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§ 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 

 
O Sistema FIEB tem como prioridade ampliar a transparência dos atos praticados pelas entidades SESI BA, 
SENAI BA e IEL BA, desde maio de 2010 implantou a Ouvidoria Geral, órgão de assessoramento vinculado à 
Presidência do Sistema FIEB que tem o objetivo de aprimorar o diálogo entre o Sistema e suas partes 
interessadas (clientes, fornecedores, força de trabalho e a sociedade), promovendo a solução de conflitos 
relevantes ou de problemas que não tenham sido resolvidos previamente pelo Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC). Além disso, é um canal de recebimento de sugestões, elogios, críticas e denúncias, por meio 
do qual os usuários podem se manter anônimos ou se identificar, se assim desejarem, permitindo, neste 
caso, o retorno sobre as suas sugestões ou reclamações. O regimento da Ouvidoria prevê o sigilo das 
informações. 
 
É possível acessar a ouvidoria através do site da transparência do SENAI Bahia 
(http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/integridade/ouvidoria.aspx) e por meio do site 
do Sistema FIEB (http://www.fieb.org.br/Pagina/2521/Sistema-Fieb--Ouvidoria.aspx ). 
 
A estrutura de funcionamento, propósitos, prerrogativas e procedimentos deste canal, alicerçam-se em 
Regimento próprio, bem como na referendada função de Ouvidor Geral. A Ouvidoria do Sistema FIEB 
recebe, analisa e encaminha as sugestões e reclamações sobre atos que contrariem os princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade. 
 
A organização vem assumindo o desafio de tratar as reclamações classificadas como anônimas, na 
perspectiva de contribuições que possam trazer à gestão, tais como identificar pontos de melhorias, 
permitir realinhar estratégias e criar novas soluções. Este posicionamento tem o firme propósito de 
perseguir a qualidade de suas ações e serviços.  
A seguir, apresentam-se as quantidades e classificações dos registros realizados em 2017:  

 
 

Fonte: Sistema de Ouvidoria FIEB 

Solicitação; 516; 
79%

Denúncia; 19; 
3%

Reclamação; 
119; 18%

Elogio; 3; 0%

Ouvidoria SENAI - 2017

Gráfico 29 - Ouvidoria SENAI 2017 
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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. 
 
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: 
 
o 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. 
o 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. 
o 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. 
o Atendimento direto na recepção das unidades operacionais. 
o Telefone e e-mail do SENAI – 71 3535-8090 e sacsenai@fieb.org.br 
o Caixas de sugestões –disponíveis nas unidades operacionais do SENAI. 
o Pesquisas de satisfação com alunos e empresas com espaços para críticas e sugestões. 
 

 

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 
 
 

Quadro 15 - Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de 

atualização 

Missão, Visão e Valores http://www.fieb.org.br/senai/Pagina/2759/So
bre-o-SENAI.aspx  

Sempre que houver 
alterações 

Regimento do SENAI http://www.fieb.org.br/senai/Pagina/2759/So
bre-o-SENAI.aspx  

Sempre que houver 
alterações 
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Execução Orçamentária 2017 http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/tra
nsparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias/execucao-orcamentaria.aspx 

Anual 

Orçamento Aprovado 2018 http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/trans
parencia/arquivos/ldo/LDO-SENAI-
ORCAMENTO-APROVADO-2018.pdf 

 

Anual 

Execução Orçamentária 2014 a 
2016 

http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/tra
nsparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias/lei-de-diretrizes-
orcamentarias.aspx 

Anual 

Estrutura Remuneratória http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias/estrutura-remuneratoria.aspx 

Sempre que houver 
alterações 

Relação de Dirigentes http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias/relacao-dirigentes.aspx 

Sempre que houver 
alterações 

Relação dos Membros do 

Corpo Técnico 

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias/membros-corpo-tecnico.aspx 

Sempre que houver 
alterações 

Relatórios de gestão http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/integridade/integridade.aspx 

Anual 

Demonstrações Contábeis 

2016 e 2017 

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/demonstracoes-
contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx 

Trimestral 

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

Permanente 

Regulamento/Regimento de 
Licitações e Contratos    

https://compras.fieb.org.br/portal/ExibeCont
eudo.aspx?q=efg3MHqKBO4BuT78i0fPBQ== 

Permanente 

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

Permanente 

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

Permanente 

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

Permanente 

Relatório de Gestão 2016 e 
2017                 

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/arquivos/integridade/SENAI-
GESTAO.pdf 

Anual 

Auditoria Independente 2016 
e 2017         

http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/tra
nsparencia/arquivos/integridade/SENAI-
AUDITORIA.pdf 

Anual 

Código de Ética                                 http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/arquivos/integridade/SENAI-
CODIGO-ETICA.pdf 

Sempre que houver alteração 
no documento 

Comitê de Ética                                 http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/arquivos/integridade/SENAI-
COMITE-ETICA-2018.pdf 

Anual 

Dados de Infraestrutura                   http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/dados-de-infraestrutura/dados-
de-infraestrutura.aspx 

Anual 

SAC http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tra
nsparencia/sac/faleconosco.aspx 

Sempre que houver alteração 
no conteúdo da página do SAC 
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Em 2016, o Conselho Nacional do SENAI aprovou, respectivamente, a Resolução nº 25/2016 estabelecendo, 
dentre outras diretrizes, que a busca da transparência deve ser princípio sistêmico e orgânico das entidades, 
materializado por meio de processos de desenvolvimento permanente em todos os seus órgãos. 
 
A propósito do tema, a administração superior do Sistema Indústria, sob coordenação do Departamento 
Nacional do SENAI e em alinhamento com os respectivos Departamentos Regionais e Conselho Nacional do 
SENAI, elaborou Plano de Ação definindo parâmetros, conteúdos, sistemas de informatização e cronograma 
de implantação. 
 
Considerando as recomendações do Acordão 699/2016 – TCU Plenário, combinadas com as disposições da 
LDO, as resoluções do Conselho Nacional do SENAI, bem como as avaliações internas realizadas pelo Comitê 
de Transparência do Nacional, dentre outros pontos, o SENAI/BA está implantando o Site da Transparência 
com a seguinte estrutura de módulos: 

 

 
Figura 6 - Módulos do Site de Transparência 

Para acesso direto às páginas da Transparência do SENAI: 
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/transparencia/ 

 

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 
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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:  

ü tempo de atendimento,  
ü comunicação no processo,  
ü conformidade do produto/serviço 
ü 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.  

 
Gráfico 30 -  Satisfação Cliente Empresa – Educação Profissional  

 

Em 2017, o resultado da pesquisa para os serviços de educação profissional prestados para as empresas foi 
de 94% superando a meta de 90% definida para o indicador. No gráfico acima, pode-se verificar o resultado 
da Satisfação Empresa por Unidade Regional do SENAI. 

 

 
Gráfico 31 - Satisfação Cliente Empresa – Serviços Tecnológicos 
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Destaca-se que, em 2017, houve superação da meta para o indicador de satisfação com os serviços 
tecnológicos. 

 
Gráfico 32 - Satisfação Cliente Empresa - Projetos 

 
 

O indicador Satisfação Cliente Projeto é obtido a partir das pesquisas de satisfação realizadas através dos 
responsáveis na empresa pelo projeto. Todos os projetos são avaliados pelo menos em 03 (três) momentos: 
em 30%, 70% e 100% em relação ao tempo de execução do Projeto. 
 
O Núcleo de Relações com o Mercado divulga mensalmente os resultados das pesquisas de satisfação para 
os gestores das áreas executoras do projeto, para o Escritório de Projetos (PMO) e para a área líder do 
Projeto do SENAI CIMATEC. 
 
O cliente empresa é considerado satisfeito, quando o índice de satisfação atingir a meta estabelecida no 
Manual de Indicadores do SENAI CIMATEC. O Escritório de Projetos faz o acompanhamento de todos os 
resultados das pesquisas durante a execução do projeto para garantir o devido índice de satisfação dos 
clientes.  

 
Em clientes de projetos PD&I, o valor realizado ficou aquém da meta estabelecida (94% do realizado). O 
maior impacto desse não cumprimento foi devido a questões bem pontuais que fizeram com que a média 
de satisfação ficasse abaixo do previsto. De acordo com o que define o Sistema de Gestão da Qualidade, os 
fatores da insatisfação dos clientes devem ser registrados no Sistema ECM (Módulo de Relatório de 
Melhoria Contínua). Os gestores ficam responsáveis em adotar as devidas providências de forma a atender 
o cliente satisfatoriamente, conforme meta estabelecida. 

 

o Satisfação Geral dos Alunos - Educação Profissional - 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.  
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Gráfico 33 - Satisfação de Aluno do Curso Técnico – 2017 

 

 

A satisfação dos cursos técnicos abaixo da meta estabelecida ocorreu principalmente em função da 
necessidade de melhorias na quantidade de equipamentos e/ou materiais disponíveis nos ambientes para 
aulas práticas e adequação das instalações. 

 
Gráfico 34 - Satisfação de Aluno dos Cursos de Formação Inicial e Continuada – 2017 
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Gráfico 35 - Satisfação de aluno do Ensino Superior 

 
 

 

Este indicador tem como objetivo satisfazer as necessidades e expectativas dos nossos clientes e como 
finalidade reconhecer o nível de satisfação de forma mais efetiva, mensurando a fidelidade e a satisfação 
dos clientes.  

O indicador de Satisfação dos Alunos do Centro Universitário é acompanhado pela CCAI – Comissão Central 
de Avaliação Institucional, anualmente.  
Com base na análise dos indicadores, houve superação da meta de satisfação para os alunos de Pós 
Graduação Stricto Sensu e o atingimento aquém do previsto em relação à satisfação dos alunos da Pós 
Graduação Lato Sensu (alcance de 97% do realizado). Conforme mencionado acima, quando não cumpridas 
as metas de satisfação, medidas devem ser adotadas para atender aos clientes satisfatoriamente, sempre 
com foco em melhoria contínua. 

 

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. 

 
Abaixo segue o resultado da Pesquisa de Egressos 2017 com os Egressos que concluíram os cursos em 2015. 

 
A nota média de satisfação dos egressos com o curso é 9,0. A avaliação mais alta ficou por conta dos alunos 
de Qualificação (9,2), seguidos por aqueles de Aprendizagem (9,0). 
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            SATISFAÇÃO DOS EGRESSOS COM O CURSO 

Modalidade Painel 2015-2017 
Aprendizagem 9,0 
Técnico 8,4 
Qualificação 9,2 
Total 9,0 

 
SATISFAÇÃO DAS EMPRESAS COM OS EGRESSOS DO SENAI 

Modalidade  Painel 2015-2017 
Aprendizagem  8,6  
Técnico  8,5 
Qualificação  8,8  
Total  8,6  

 
PREFERÊNCIA PELA CONTRATAÇÃO DE EGRESSOS DO SENAI 

MODALIDADE  Painel 2015-2017  
Aprendizagem  98,6%  
Técnico  100%  
Qualificação  96,8%  
Total  98,5%  

Tabela 3 - Pesquisa de Egressos 2015-2017 

 
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.  

 

Esses indicadores de Satisfação do Cliente Empresa e Satisfação do Cliente Aluno fazem parte dos 
indicadores estratégicos do SENAI. 
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6- Desempenho financeiro e informações 
contábeis  

6.1- Desempenho financeiro do exercício 
 

 

Gráfico 36 - Principais receitas -  2017 

 
 

 

 

Tabela 4 - Principais Receitas 

Principais Receitas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 

RECEITAS OPERACIONAIS 262.818 274.939 272.476 

Receita de Contribuições 104.915 105.787 95.650 

Receita de Serviços 101.411 91.658 101.551 

Receita de Convênios 30.533 39.945 62.066 

Receita Financeira 6.851 6.782 6.709 

Outras Receitas 9.554 15.384 3.250 

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 7.193 49.550 53.525 

Auxílio DN 6.449 7.208 8.976 

Outras Receitas de capital 744 0 7.518 

Operações de crédito  42.342 37.031 

Total 270.011 324.489 326.002 
 
 
 
 
 
 
 

34%

30%

13%

2%

5%

2% 0%

14%

Principais Receitas - 2017

Receita de Contribuições

Receita de Serviços

Receita de Convênios

Receita Financeira

Outras Receitas
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Outras Receitas de capital
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Receitas de Contribuições: o valor realizado para esta receita é de R$ 105.787 mil provenientes da arrecadação 
efetuada pelo SENAI que correspondem a 34% da receita total. 
 
Receitas Financeiras: apresentam as receitas dos recursos provenientes de locação de imóveis e rendimentos 
das aplicações financeiras, no valor de R$ 6.782 mil, correspondente a 2% da receita total. 
 
Receitas de Serviços: o valor realizado é R$ 91.658 mil, correspondente a 30% 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$ 39.945 mil, correspondente a 13% 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$ 15.384 
mil, correspondente a 5% da receita total. 
 
Receitas de Capital 
 
Operações de Crédito: referente financiamento adquirido junto ao BNDES, no valor de R$ 42.342 mil, que 
corresponde a 14 % da receita total. 
 
Auxílios DN: referente à participação do Departamento Nacional nos empreendimentos de expansão da 
Unidade Cimatec correspondendo a 2% da receita total. 
 
 
  
 

Gráfico 37 - Principais despesas - 2017 
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Tabela 5 - Principais Despesas 

Principais Despesas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 

DESPESAS OPERACIONAIS 231.036 240.924 265.313 

Pessoal e Encargos 137.944 140.392 160.314 

Serviços de Terceiros 56.456 51.547 47.985 

Materiais 13.375 19.991 24.314 

Transportes e Viagens 3.984 4.493 4.354 

Contribuições 2.373 2.535 2.537 

Convênios, Subvenções e Auxílios 4.779 2.128 927 

Outras despesas 12.125 19.837 24882 

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 21.289 49.620 57.439 

Investimentos 12.257 39.135 48.939 

Inversões Financeiras 11 10 9 

Amortizações 9.021 10.476 8.491 

Total 252.325 290.544 322.752 
 
 
 

Despesas Correntes 
 
Pessoal e Encargos Sociais: contém todos os gastos com pessoal e encargos sociais, tendo realizado R$ 140.392 
mil, correspondendo a 48% das despesas.  
 
Materiais: consolidam as despesas com materiais para realização das atividades, bem como materiais para 
manutenção, no valor de R$ 19.991 mil, correspondente a 7% 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$ 51.547 mil, o que corresponde à 18% das despesas.  
 
Transporte e Viagens: refere-se às despesas destinadas à viagens para dar suporte a realizações dos negócios, 
no valor de R$ 4.493 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$ 19.837 mil, correspondente a 7% das 
despesas totais. 
 
Despesas de Capital 
 
Investimentos: contemplam as despesas destinadas a obras e instalações, equipamentos, material permanente 
e aquisição de imóveis. O valor é de R$ 39.135 mil, correspondendo a 13% das despesas. 
 
Amortizações: despesas com amortização de empréstimos, BNDES e Fundo de Reserva Financeira. Seu valor é 
de R$ 10.476 mil, correspondendo a 4% das despesas. 
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6.2- Principais contratos firmados 
Quadro 16 - Dez maiores contratos (SENAI/BA) firmados no exercício 

Contrato/ 

ano 
Objeto Favorecido 

CNPJ/ 

CPF 

Mod. 

Licitação 

Data da 

contratação 
Sit. Nat. 

Elem. 

despesa 

Valor 

SENAI 

3211704281049 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CIMATEC INDUSTRIAL, SITUADA À RODOVIA BA 530, 
ESTRADA DA CETREL, S/N, CAMAÇARI/BA. 

CONSTRUTORA NM LTDA  74190620000177 
Concorrência sem 
Registro de Preço 

25/04/2017 
Ativo-

Normal 
(A) 

Ordinária 
(O)  

Construções em 
andamento 

26.270.784,94 

6001706291201 

 

FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO E VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS 
(CARTÕES MAGNÉTICOS). 

NUTRICASH SERVIÇOS 
LTDA 
 

42194191000110 
 

Pregão sem 
Registro de Preço 
 

29/06/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Vale refeição 
 

25.968.150,29 
 

6001706131426 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DE CENTRAIS DE 
REPROGRAFIA, PARA ATENDER OS CONTRATANTES. 

QUALYCOPY COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA 
 

02902072000150 
 

Pregão sem 
Registro de Preço 
 

08/05/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Serviços de cópias 
e reproduções 
 

9.013.264,41 
 

6001704130809 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO), 
CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM. 
 

LINCONS LOCAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA E 
SERVIÇOS LTDA 

13871959000144 
 

Pregão sem 
Registro de Preço 
 

09/04/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Serviços de limpeza 
e conservação 
 

7.293.419,51 
 

3211704281035 

 

EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CFP CAMAÇARI. 

CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS WJC LTDA 
 

21373353000107 
 

Concorrência sem 
Registro de Preço 
 

25/04/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Construções em 
andamento 
 

6.841.964,99 
 

6001707130948 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS 
DESIGNADOS, PARA AS UNIDADES DO SISTEMA FIEB (LOTE 1) 

QUATTRO SERV SERVIÇOS 
GERAIS LTDA 
 

05416273000135 
 

Pregão sem 
Registro de Preço 
 

12/07/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Segurança e 
vigilância 
 

4.047.967,20 
 

01/2017 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 
(ETANOL, GASOLINA E DIESEL), A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES 
DO SENAI/DR/BA. 

PETROBRÁS 
DISTRIBUIDORA S.A. 
 

34274233000102 
 

Pregão com 
Registro de Preço 
 

29/05/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Combustível, 
Lubrificantes e Gás 
Engarrafado 
 

2.128.425,30 
 

6001705191414 

 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA OS CONTRATANTES, PARA 
FINS DE ATENDER O AUMENTO DA DEMANDA DE TRABALHO, SUBSTITUIÇÕES 
DECORRENTES DE FÉRIAS, AUXÍLIO DOENÇA, LICENÇA MATERNIDADE E AUXÍLIO 
ACIDENTES. 

A3 GESTÃO DE PESSOAS 
EIRELI - EPP 
 

14010744000100 
 

Pregão sem 
Registro de Preço 
 

16/05/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Mão de obra 
temporária 
 

2.000.000,00 
 

3211711091706 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE 
PREÇO GLOBAL, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA 
UNIDADE DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II – CFP II DE TEIXEIRA DE 
FREITAS, SITUADA À AV. SÃO PAULO, 558, BAIRRO VILA VERDE, TEIXEIRA DE 
FREITAS – BA. 

SEVEN CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS LTDA 
 

13045104000164 
 

Concorrência sem 
Registro de Preço 
 

01/11/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Construções em 
andamento 
 

1.730.633,86 
 

6001707130959 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS 
DESIGNADOS, PARA AS UNIDADES DO SISTEMA FIEB (LOTE 2) 
 

GR3 SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 
 

15056546000131 
 

Pregão sem 
Registro de Preço 
 

12/07/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Segurança e 
vigilância 
 

1.656.225,02 
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Quadro 17 - Dez maiores contratos (SENAI/BA) com pagamento no exercício 

Contrato/ 

ano 
Objeto Favorecido 

CNPJ/ 

CPF 

Mod. 

Licitação 

Data da 

contrataç
ão 

Sit. Nat. 
Elem. 

despesa 

Valor 

SENAI 

Rateio Valor 
total do 
contrato 

Valor 
pago 
SENAI 

Valor 
pago total 

6001706291201 
 

FORNECIMENTO DE VALE-
REFEIÇÃO E VALE-ALIMENTAÇÃO 
ELETRÔNICOS (CARTÕES 
MAGNÉTICOS). 

NUTRICASH 
SERVIÇOS LTDA 
 

42194191000110 
 

Pregão sem 
Registro de 
Preço 
 

29/06/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Vale refeição 
 

25.968.150,29 
 

SENAI 53,60%  
 

48.448.041,58 
 

6.847.403,90 
 

12.775.007,27 
 

3211704281049 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA NECESSÁRIOS À 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
CIMATEC INDUSTRIAL, SITUADA À 
RODOVIA BA 530, ESTRADA DA 
CETREL, S/N, CAMAÇARI/BA. 

CONSTRUTORA 
NM LTDA  
 

74190620000177 
 

Concorrência 
sem Registro 
de Preço 
 

25/04/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Construções 
em 
andamento 
 

26.270.784,94 
 

SENAI 100% 
 

26.270.784,94 
 

5.545.641,46 
 

5.545.641,46 
 

3211704281035 

 

EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA NECESSÁRIOS À 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO 
CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL – CFP CAMAÇARI. 

CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS WJC 
LTDA 
 

21373353000107 
 

Concorrência 
sem Registro 
de Preço 
 

25/04/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Construções 
em 
andamento 
 

6.841.964,99 
 

SENAI 100% 
 

6.841.964,99 
 

3.309.105,76 
 

3.309.105,76 
 

01/2017 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 
(ETANOL, GASOLINA E DIESEL), A 
FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS 
DAS UNIDADES DO SENAI/DR/BA. 

PETROBRÁS 
DISTRIBUIDORA 
S.A. 
 

34274233000102 
 

Pregão com 
Registro de 
Preço 
 

29/05/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Combustível, 
Lubrificantes e 
Gás 
Engarrafado 
 

2.128.425,30 
 

SENAI 100% 
 

2.128.425,30 
 

1.855.987,97 
 

1.855.987,97 
 

6001704130809 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO E 
DESINFECÇÃO), CONSERVAÇÃO E 
JARDINAGEM. 

LINCONS LOCAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA 
E SERVIÇOS LTDA 
 

13871959000144 
 

Pregão sem 
Registro de 
Preço 
 

09/04/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Serviços de 
limpeza e 
conservação 
 

7.293.419,51 
 

SENAI 16,46% 
 

44.309.960,59 
 

1.777.089,91 
 

10.796.414,99 
 

6001705191414 

 

 FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA TEMPORÁRIA PARA OS 
CONTRATANTES, PARA FINS DE 
ATENDER O AUMENTO DA 
DEMANDA DE TRABALHO, 
SUBSTITUIÇÕES DECORRENTES 
DE FÉRIAS, AUXÍLIO DOENÇA, 
LICENÇA MATERNIDADE E 
AUXÍLIO ACIDENTES. 

A3 GESTÃO DE 
PESSOAS EIRELI - 
EPP 
 

14010744000100 
 

Pregão sem 
Registro de 
Preço 
 

16/05/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Mão de obra 
temporária 
 

2.000.000,00 
 

1. O custo efetivo de cada 
Mão de Obra Temporária é 
arcado pela Entidade 
demandante, conforme 
utilização; 
2. Base de rateio  para a 
demanda das áreas 
corporativas: chaves de 
rateio (1 a 5) do Termo de 
Cooperação, de acordo 
com a área solicitante. 

2.000.000,00 
 

1.083.672,22 
 

1.083.672,22 
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Quadro 18 - Dez maiores contratos (SENAI/BA) com pagamento no exercício 

Contrato/ 

ano 

Objeto Favorecido CNPJ/ 

CPF 

Mod. 

Licitação 

Data da 

contrataç
ão 

Sit. Nat. Elem. 

despesa 

Valor 

SENAI 

Rateio Valor 
total do 
contrato 

Valor 
pago 
SENAI 

Valor 
pago total 

6001707130948 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PORTARIA, COM EFETIVA 
COBERTURA DOS POSTOS 
DESIGNADOS, PARA AS 
UNIDADES DO SISTEMA FIEB 
(LOTE 1) 
 

QUATTRO SERV 
SERVIÇOS GERAIS 
LTDA 
 

05416273000135 
 

Pregão sem 
Registro de 
Preço 
 

12/07/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Segurança e 
vigilância 
 

4.047.967,20 
 

 
SENAI 53,60% 
 

7.552.177,61 
 

582.993,47 
 

1.087.674,38 
 

6001707130959 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PORTARIA, COM EFETIVA 
COBERTURA DOS POSTOS 
DESIGNADOS, PARA AS 
UNIDADES DO SISTEMA FIEB 
(LOTE 2) 
 

GR3 SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES 
LTDA 
 

15056546000131 
 

Pregão sem 
Registro de 
Preço 
 

12/07/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Segurança e 
vigilância 
 

1.656.225,02 
 

 
SENAI 53,60% 
 

3.089.972,05 
 

161.890,47 
 

302.034,45 
 

3211711091706 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE 
PREÇO GLOBAL, DOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO 
CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL II – CFP II DE 
TEIXEIRA DE FREITAS, SITUADA À 
AV. SÃO PAULO, 558, BAIRRO 
VILA VERDE, TEIXEIRA DE FREITAS 
– BA. 

SEVEN 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS 
LTDA 
 

13045104000164 
 

Concorrência 
sem Registro 
de Preço 
 

01/11/2017 
 

Ativo-
Normal 
(A) 
 

Ordinária 
(O)  
 

Construções 
em 
andamento 
 

1.730.633,86 
 

SENAI 55% 
 

3.146.607,02 
 

0,00 
 

0,00 
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6.3- Transferências, convênios e congêneres 
 

6.3.1- Transferências para federações e confederações 

 

Quadro 19 - 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)  1.629.994,55 

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) 905.372,83 

 Total 
  
  

9.888.204,57 

  
 

6.3.2- Outros convênios 

 
Não foram firmados convênios em 2017.
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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 

 
Com a finalidade de adequar as políticas contábeis ao processo de Convergência às Normas Internacionais 

de Contabilidade, a Entidade adotou o conjunto de procedimentos contábeis em observância às Normas 

Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às suas atividades, especialmente a NBC T 16. Desde então, as 

práticas contábeis foram chanceladas pelas auditorias externas independentes.  

 

O SENAI, no exercício de 2013, concluiu o Projeto de Reengenharia Patrimonial com a empresa contratada 

AfixCode Patrimônio e Avaliações Ltda., que procedeu à 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 as classes 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 Laudo de Avaliação, por ocasião da Reengenharia Patrimonial, pelo tempo 
de vida útil estimada dos bens, utilizando-se o método linear. 

 

Referente ao exercício de 2017, as taxas de depreciação e amortização praticadas foram 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% 
 

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

 
No imobilizado está demonstrado o custo de construção, de aquisição ou custo atribuído (deemed cost), 
deduzido da correspondente depreciação. 
 
Do exposto, concluímos que o SENAI está aplicando os dispositivos das NBC T 16.9 – Depreciação, 
amortização e exaustão, bem como aqueles da NBC T 16.10 – Avaliação e mensuração de ativos e passivos. 
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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 2017, este Regional aplicou 70,1% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, em 
vagas para a gratuidade regimental, resultando na realização de 23.397 matrículas, que totalizam 5.447.636 
alunos-horas. 
 
Nos quadros abaixo, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no exercício de 2017, 
em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regimental. 
 
Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio aluno-hora, ou seja, são 
utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regimento 
do SENAI, Art.10, §3º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 2008. 
 
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 6 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade 

RECEITAS Realizado 2017 
Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) 105.787.074,91   

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹ 97.853.044,29   

   
Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade² 65.228.839,33 

   
DESPESAS  

Total em Educação 140.091.692,37  

em Gratuidade 68.633.136,58 

  
ALUNO-HORA³  

Aluno-hora realizado (Fase Escolar) 13.017.052 

Aluno-hora realizado em Gratuidade (Fase Escolar) 5.447.636 

  
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade4 3.404.297,25 

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade 70,1% 
Fonte: SENAI-DR-BA, Simulador da Gratuidade - Fechamento /2017). 

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

Programa/Modalidade 
Matrícula Total em Gratuidade 

Regimental 
Presencial EAD 

Formação Inicial e Continuada 17.767 14 
Aprendizagem Industrial  14.992 14 

Qualificação Profissional 2.783  

Aperfeiçoamento Profissional 62  

Especialização Profissional   
   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 5.155 461 
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 2.861 1 

Técnico de Nível Médio 2.294 460 
   

Total 22.922  475 
Fonte: Solução Integradora - Fechamento /2017. 

 

Observa-se na tabela 2 que a modalidade de Cursos de Aprendizagem Industrial de Nível Básico representa 
65% das matrículas gratuitas do SENAI Bahia em 2017. 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 8 - Aluno-Hora Realizado em Gratuidade Regimental (Fase Escolar) 

Programa/Modalidade 
Aluno-Hora em Gratuidade 

Regimental 
Presencial EAD 

Formação Inicial e Continuada 4.265.300  
Aprendizagem Industrial  3.849.044   

Qualificação Profissional 415.816  

Aperfeiçoamento Profissional 440  

Especialização Profissional   
   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 1.150.329 32.007 
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 462.403   

Técnico de Nível Médio 687.926 32.007 
   

Total 5.415.629 32.007 
Fonte: Solução Integradora - Fechamento /2017. 

 
 

Observa-se na tabela 3 que a modalidade de Cursos de Aprendizagem Industrial de Nível Básico representa 
71% do Aluno Hora da gratuidade registrado em 2017, pois a carga horária média desse curso é de 500 
horas. 
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Tabela 9 - Gasto Médio do Aluno-hora Realizado (Fase Escolar) 

Programa/Modalidade 
Gasto Médio do Aluno-Hora 
Presencial EAD 

Formação Inicial e Continuada 11,91 6,61 
Aprendizagem Industrial  12,33   

Qualificação Profissional 9,88 6,61 

Aperfeiçoamento Profissional 14,58  

Especialização Profissional   
   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 11,54 12,98 
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 20,29   

Técnico de Nível Médio 10,54  12,98 
   

Total 11,74 12,80 
Fonte: SENAI-DR BA, Simulador da Gratuidade - Fechamento /2017. 

 
Na tabela acima, pode-se verificar que o Gasto Médio do Aluno-hora dos Cursos de Aprendizagem Industrial 
de Nível Médio tem seu valor acima das demais modalidades. Esse resultado justifica-se pelo menor 
número de aluno-hora para diluir as despesas fixas das turmas. 

 
 
Tabela 10 - Despesa Total Realizada em Gratuidade Regimental 

Programa/Modalidade 
Despesa Total em Gratuidade 

Regimental 
Presencial EAD 

Formação Inicial e Continuada 51.584.895,17 0,00 
Aprendizagem Industrial  47.470.029,83   

Qualificação Profissional 4.108.451,14 0,00 

Aperfeiçoamento Profissional 6.414,20  

Especialização Profissional   
   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 16.632.802,68 415.438,74 
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 9.380.713,27   

Técnico de Nível Médio 7.252.089,41 415.438,74 
   

Total 68.217.697,84 415.438,74 
Fonte: Tabelas 3 e 4 apresentadas anteriormente. 

 
Nota: 

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

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

As Demonstrações Contábeis do exercício 2017 elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade e Notas Explicativas, NBC T 16.6, devidamente acompanhadas do relatório de opinião dos 
auditores externos independentes, 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 
 
As iniciativas da Gestão de Recursos Humanos são elaboradas de maneira corporativa ou pelo próprio 
SENAI, caso estejam relacionadas a assuntos específicos. Nesse contexto, a Superintendência de Serviços 
Corporativos - SESCO é responsável por propor e gerir as diretrizes, políticas e ferramentas de Recursos 
Humanos, de forma integrada e participativa com as Entidades do Sistema FIEB, visando à execução dos 
processos de maneira eficiente e eficaz. 
 
O Sistema FIEB mantém política que visa fortalecer o seu compromisso social através de treinamento e 
educação continuada, desenvolvendo competências individuais dos empregados, proporcionando um 
ambiente de trabalho favorável em condições adequadas de saúde e segurança, assim respeitando à 
diversidade e o exercício da cidadania. 

 

a) Demonstração da força de trabalho; 

 
Tabela 11 - Força de trabalho da UJ 

Força de Trabalho 
2015 2016 2017 

Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva 

Total de Servidores  2067 1428 1571 1328 1409 1339 

Fonte: FOPAG 

 

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

 
Tabela 12 - Distribuição da força de trabalho 

Tipologias dos Cargos 
2015 2016 2017 

Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva 

1.Celetistas 2067 1428 1553 1310 1403 1333 

2.Temporários 0 0 18 18 6 6 

Total de Servidores (1+2) 2067 1428 1571 1328 1409 1339 

Fonte: FOPAG 

 

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; 
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Tabela 13 - Distribuição de Lotação Efetiva da Força de Trabalho 

Tipologias dos 
cargos 

2015 2016 2017 

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

1. Celetista 502 928 455 855 460 880 

2. Temporários 0 0 0 0 0 0 

3. Total de 
Servidores 

502 928 455 855 460 880 

 

d) Qualificação da força de trabalho; 
 

 

Tabela 14 - Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

Tipologias do Cargo ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

1.Celetistas 

2016 

0 0 0 7 390 626 155 93 39 

2.Temporários 0 0 0 0 12 5 1 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 7 402 631 156 93 39 

1.Celetistas 

2015 

0 0 0 7 452 665 174 93 37 

2.Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 7 452 665 174 93 37 

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: Fopag – TOTVS 

 

Obs. Em 2017, dos 6 colaboradores com o primeiro grau, 3 são PcDs cognitivos. 

 

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

Visando promover o desenvolvimento, a retenção e o reconhecimento profissional dos empregados, o 
SENAI oferece o Programa de Capacitação e Desenvolvimento, estabelecido em padrão do sistema FIEB, 
com o objetivo de orientar o planejamento, sua execução e avaliação de suas ações. 

Quando um novo empregado ou estagiário é admitido realiza a integração através do Programa de 
Ambientação do Sistema FIEB. Nesse momento, informações sobre missão, visão, valores, produtos e 
serviços do Sistema FIEB são passadas ao colaborador. 

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

f) Custos associados à manutenção dos recursos humanos; 

 

Tabela 15 - Despesas de Recursos Humanos 

Tipologias/ Exercícios 
 Vencimentos e 

Vantagens Fixas  

 Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários  

 Total  

Celetistas 

Exercícios  

2017 76.558.754,33 22.102.363,49 98.661.117,82 

2016 76.077.270,00 21.554.805,83 97.632.075,83 

2015 77.896.141,00 21.021.411,50 98.917.552,50 

Temporários 

Exercícios 

2017 714.768,96   714.768,96 

2016 342.863,37   342.863,37 

2015 290.701,25   290.701,25 

Fonte: Fopag 

 

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

O SENAI BA tem uma política de segurança e saúde no trabalho (SST) bem estruturada, onde esse sistema 
de gestão atua conforme as normas regulamentadoras, com objetivo de proteger a integridade física, a 
prevenção e proteção da saúde dos colaboradores. 

Nas unidades SENAI os riscos mais relevantes são os Químicos e físicos (ruídos) presentes em determinados 
laboratórios e/ou plantas. As ações mitigadoras do risco incluem: monitoramento dos agentes químicos, 
treinamento sobre produtos químicos e FISPQ - ficha de informações de produtos químicos, medidas de 
proteção coletiva nos laboratórios que utilizam produtos químicos como chuveiros de emergência, lava 
olhos e capelas de exaustão e nas plantas onde as  maquinas produzem ruídos são adotados quando 
possível medidas de  enclausuramento ou pisos emborrachados ante vibrante,  aumento da distância da 
fonte emissora, redução da concentração das máquinas, substituição por máquinas mais silenciosas  e 
treinamento sobre ruído e seus efeitos e uso de equipamento de proteção individual e respectivos 
treinamentos de uso e conservação.  

Em todas as unidades como medidas de prevenção e conservação da saúde são realizados exames 
periódicos anuais com o intuito de rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados 
ao trabalho. Nas unidades que possuem professores, está sendo desenvolvido um programa de 
conservação da voz com o objetivo de conscientizar o empregado sobre o uso adequado da voz e prevenir 
a ocorrência ou o agravamento dos distúrbios vocais relacionados ao trabalho. Foram adotados microfones 
em determinadas salas para facilitar a comunicação e evitar o desgaste da voz.  Para minimizar o 
absenteísmo médico, anualmente realizamos campanha de vacinação contra gripe para todos os 
empregados. 
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i) Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas.  
 

Tabela 16 - Indicadores de Gestão de Pessoas 

INDICADOR 
SENAI DR - BA 

2015 2016 2017 

Investimento total em capacitação de RH 401.951,07 596.715,84 947.595,26 

Homem hora treinado 30.847 36.622 53.945 

Horas de treinamento (por colaborador ano) 19 28 40 

Turn over 1,3 1,0 1,1 

Índice de beneficiados com assistência médica 97,55 97,22% 99,51% 

Salário médio (média aritmética) 4.048,17 4.486,38 4.630,49 

Qualidade da Contratação 98,58% 95,88% 95,83% 

Fonte: Sistema de Treinamento/ Orçamento 

Abaixo são apresentadas análises dos indicadores de Recursos Humanos: 

 

· No ano de 2017 o investimento em treinamento e desenvolvimento foi superior ao ano de 2016 em 
58,80%. Houve um aumento no indicador de “Turn over” de 0,1%, mas ainda assim o índice ficou abaixo 
da meta estabelecida de 1,5%. 

· No indicador de Qualidade da Contratação, o resultado de assertividade nas contratações foi de 95,83%. 
Esse índice mede a quantidade de desligamentos de empregados no período inferior a 90 dias da 
contratação em relação a quantidade total de admissões. 

· Em 2017, observa-se que o indicador de investimento em capacitação teve um crescimento de 59% em 
relação a 2016. Uma parte desse investimento foi custeada pelo Prêmio de Desempenho do SENAI 
Nacional que a Bahia ficou em 1º lugar e recebeu recurso no valor de 600 mil para ações de treinamento 
dos colaboradores. Além das capacitações específicas e atualização tecnológica, o SENAI/BA viabiliza 
formação pedagógica para seus docentes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, atendendo 
às diretrizes de formação docente do Ministério da Educação. 

 
 
Saúde e Segurança do Trabalho: 
 
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; monitoramento 
da saúde por meio de exames e acompanhamento médico ocupacional; 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. 
 
 
Estágio: 
 
Iniciar a carreira ingressando no Programa de Estágio do SENAI significa ter a oportunidade de conhecer e 
participar dos desafios de uma grande empresa, desenvolvendo habilidades importantes para a trajetória 
profissional do estudante. 
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A demanda do mercado por profissionais mais qualificados em diversos níveis e áreas, vem impulsionando 
o SENAI a investir na contratação e também na formação complementar dos estagiários.  
O estágio no SENAI somente pode ocorrer em áreas que tenham condições de proporcionar 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, com cota 
estabelecida de até 15% do quadro de empregados. 
No ano de 2017 o Sistema FIEB proporcionou pelo quarto ano consecutivo o Programa de Capacitação dos 
Estagiários. Esse ciclo do programa foi composto por seis módulos onde foram abordados os mais variados 
assuntos: Comportamento Organizacional, Gestão do Tempo, Empreendedorismo, Projeto de Vida, 
Trabalho em Equipe e Criatividade e Inovação.  O Objetivo é capacitar os estudantes através de um 
Programa estruturado, oportunizando seu desenvolvimento com foco na aplicação do aprendizado teórico. 
Durante esse ano, o programa contou com a participação de 101 estagiários em pelo menos um dos 
módulos oferecidos, realizando no mês de agosto a premiação dos três melhores projetos do Programa. 
 
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 
 
Em relação à remuneração dos administradores, mencionados no Rol de Responsáveis, esclarece-se que os 
membros do Conselho Regional não são remunerados. Quanto à Diretoria Regional, em conformidade com 
o art. 29 do Regimento do SENAI, é ocupada por um Diretor, que exerce cargo técnico nomeado e demissível 
ad nutum, cuja remuneração mensal está conforme PCCR - Plano de Cargo, Carreira e Remuneração e 
publicada no Portal FIEB. 
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7.3- Gestão de patrimônio imobiliário 
 

Quadro 20 - Relação dos bens imóveis 

 

 

Utilidade  R$

Relação 

conta 

imóveis

 R$

Relação 

conta 

imóveis

 R$

Relação 

conta 

imóveis

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

Operacional
13.126.803,26 5,02% 13.340.874,73 5,33% 13.554.945,97 5,48%

02 salas 

cedidas

09 salas 

desativadas 

destinadas a 

alienação

Terreno - Av. Jorge Amado - Loteamento  Espaço Alpha - Lotes 08 a 17 da Quadra 

1.3 - Camaçari/BA
Terreno 999.879,40 0,38% 999.879,40 0,40% 999.879,40 0,40%

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

Camaçari/BA
Terreno 3.028,77 0,00% 3.028,77 0,00% 3.028,77 0,00%

Unidade Eunápolis - Fazenda Santa cruz B - Eunápolis/BA

Unidade 

Operacional/ 

Edificação em 

processo de 

incorporação

4.914,02 0,00% 4.914,02 0,00% 4.914,02 0,00%

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

Ipirá/BA

Unidade 

Operacional
1.750.246,86 0,67% 500.000,00 0,20% 500.000,00 0,20%

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

Jacobina/BA

Unidade 

Operacional/ 

Edificação em 

processo de 

incorporação

200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08%

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

Barbosa Santos  - Senhor do Bonfim/BA

Unidade 

Operacional/ 

Edificação em 

processo de 

incorporação

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
Unidade 

Operacional
1.494.227,81 0,57% 200.000,00 0,08% 200.000,00 0,08%

Terreno Candeias - Av. Três Poderes, s/n  - Ouro negro - Candeias/BA Terreno 258.546,46 0,10% 258.546,46 0,10% 258.546,46 0,10%

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

Operacional
147.718.220,60 56,51% 150.343.795,87 60,03% 152.969.364,25 61,81%

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

Operacional
27.341.644,61 10,46% 27.601.127,01 11,02% 27.860.608,75 11,26%

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

Desativada, 

destinada à 

alienação.

1.514.346,90 0,58% 1.532.188,91 0,61% 1.550.030,92 0,63%

Terreno Guanambi - Rua Prof. Nilza F. Cardoso esquina com a Rua " V" da Quadra 

" M"- Bairro Deus Dará - Guanambi/BA
Terreno 1.350.000,00 0,52% 1.350.000,00 0,54% 1.350.000,00 0,55%

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

Salvador/BA
Imóvel cedido 2.763.000,00 1,06% 2.763.000,00 1,10% 2.763.000,00 1,12%

Centro de Formação Profissional  Euvaldo Lodi -  Centro Industrial de Aratu - 

Simões Filho/BA

Unidade 

Operacional
4.814.815,63 1,84% 4.894.870,35 1,95% 4.974.924,82 2,01%

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

alugado
2.494.235,20 0,95% 2.534.377,30 1,01% 2.574.519,26 1,04%

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

Aritaguá - Ilhéus/BA
Imóvel cedido 561.732,16 0,21% 564.680,05 0,23% 567.628,03 0,23%

Terreno Barreiras - Rua das Turbinas, 940 - Barreiras/BA 112.100,00 0,04% 112.100,00 0,04% 112.100,00 0,05%

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

Barreiras/BA
7.665.241,43 2,93% 1.351.400,00 0,54% 1.351.400,00 0,55%

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

Itaberaba/BA
Terreno 100.000,00 0,04% 100.000,00 0,04% 100.000,00 0,04%

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

Luis Eduardo Magalhães/BA

Unidade 

Operacional
5.961.193,48 2,28% 605.000,00 0,24% 605.000,00 0,24%

Unidade Ilhéus - Fazenda Estrela do Rio e Catuta, Cachoeira de Itabuna - Banco 

da vitória - Ilhéus/BA

Unidade 

Operacional/ 

Edificação em 

processo de 

incorporação

2.470.341,69 0,95% 2.470.341,69 0,99% 2.470.341,69 1,00%

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

Jequié/BA

Unidade 

Operacional
1.323.383,02 0,51% 1.345.641,62 0,54% 1.367.900,08 0,55%

Unidade Vitoria da Conquista - Avenida Olivia Flores, 3900, Loteamento Chácara 

Candeias - Vitoria da Conquista/BA 

Unidade 

Operacional/ 

Edificação em 

processo de 

incorporação

7.000.000,00 2,68% 7.000.000,00 2,79% 7.000.000,00 2,83%

Unidade CETIND  - Av. Luiz Tarquínio Pontes, 938 - Aracui - Lauro de Freitas/BA
Unidade 

Operacional
14.849.863,65 5,68% 15.109.507,10 6,03% 15.369.149,79 6,21%

CONJUNTO ALBANO FRANCO -  Rua Edistio Pondé, 342 - Stiep - Salvador/BA
Sede 7.404.137,59 2,83% 7.494.633,92 2,99% 7.585.129,87 3,06%

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

Camaçari/BA
Terreno 6.104.202,09 2,34% 6.104.202,09 2,44% - -

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

freitas/BA
Terreno 500.000,00 0,19% 500.000,00 0,20% - -

Av. Jorge Amado - Loteamento  Espaço Alpha - 5.509 m2 Terreno 368.485,00 0,14% - - - -

261.407.495,24 100,00% 250.456.036,13 100,00% 247.483.360,02 100,00%

0,48%

Total Conta Contábil Imóveis

2017 2016 2015

Imóvel 

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

salas
1.147.905,61 0,44% 1.166.926,84 0,47% 1.185.947,94

Unidade 

Operacional
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Análise da Adequabilidade do Patrimônio Imobiliário 
 

Ao longo do tempo, a gestão estratégica do SENAI contempla a adequação da infraestrutura física aos 
desafios estabelecidos. Assim, são identificadas as necessidades de investimentos, especialmente em 
Centros de Formação Profissional no interior do Estado. 
 

A variação da movimentação do Patrimônio Imobiliário no Exercício de 2017, reflete em especial as 
incorporações das unidades de Ipirá, Serrinha, Barreiras e Luis Eduardo Magalhães, além do Terreno Espaço 
Alpha I.  
 
A valorização do imobiliário da entidade está pautada no seu Planejamento Estratégico, visando 
especialmente a interiorização das atividades, com a ampliação das vagas de ensino profissional. 
 
Concluindo, é possível afirmar a existência de largo esforço no sentido de racionalizar e otimizar o uso dos 
ativos imobilizados para assegurar o ampliação e qualidade dos serviços ofertados. 
 

 
 

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 2017, a entidade não recebeu deliberação do TCU. 

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
 
No exercício de 2017, a entidade não recebeu recomendações do Órgão de Controle Interno - 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 2017, a entidade não recebeu deliberações da Auditoria Externa. 
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9- Apêndices  

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema 
(Somente para o Departamento Nacional) 

 
 

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema 
(Somente para o Departamento 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 2017 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 Receita 

Balanço Orçamentário Despesa 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 

Balanços Patrimoniais 

Balanços Financeiros 

Balanço Orçamentário 

Demonstrações das Variações Patrimoniais 

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. 

Proposição SENAI – Nº 1618/2018 

Resolução RE-3.541/18 
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS
RECEITAS 4.0.00.00.00.00.00 300.399.457,00      309.106.902,00                24.042.387,06        15.334.942,06        

      RECEITAS CORRENTES 4.1.00.00.00.00.00 258.824.566,00      259.556.400,08                11.850.989,10        11.119.155,02        

         RECEITAS CORRENTES PROPRIAS 4.1.01.00.00.00.00 193.737.716,00      198.766.889,69                6.697.109,04          1.667.935,35          

            RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.1.01.01.00.00.00 92.814.487,00        94.367.363,09                 1.552.876,09          -                        

            RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.01.02.00.00.00 6.201.179,00          6.781.931,76                   580.752,76            -                        

            RECEITAS DE SERVICOS 4.1.01.04.00.00.00 93.325.945,00        91.658.009,65                 -                        1.667.935,35          

            OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.1.01.05.00.00.00 1.396.105,00          5.959.585,19                   4.563.480,19          -                        

         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.1.02.00.00.00.00 65.086.850,00        60.789.510,39                 5.153.880,06          9.451.219,67          

            SUBVENÇÕES  AUXÍLIOS REGULAM. E REGIMENT 4.1.02.01.00.00.00 11.198.847,00        11.419.711,82                 220.864,82            -                        

            CONVENIOS 4.1.02.02.00.00.00 49.396.679,00        39.945.459,33                 -                        9.451.219,67          

            APOIOS FINANCEIROS 4.1.02.03.00.00.00 4.491.324,00          9.424.339,24                   4.933.015,24          -                        

      RECEITAS DE CAPITAL 4.2.00.00.00.00.00 41.574.891,00        49.550.501,92                 12.191.397,96        4.215.787,04          

         RECEITAS DIRETAS 4.2.01.00.00.00.00 33.175.846,00        42.342.386,96                 12.191.397,96        3.024.857,00          

            OPERACOES DE CREDITO 4.2.01.01.00.00.00 30.150.989,00        42.342.386,96                 12.191.397,96        -                        

            OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.2.01.04.00.00.00 3.024.857,00          -                                 -                        3.024.857,00          

         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.2.02.00.00.00.00 8.399.045,00          7.208.114,96                   -                        1.190.930,04          

            SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 4.2.02.01.00.00.00 8.399.045,00          7.208.114,96                   -                        1.190.930,04          

TOTAL 300.399.457,00      309.106.902,00                24.042.387,06        15.334.942,06        

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA  AUTORIZADA COM A RECEITA REALIZADA

VALORES VARIAÇÃO
DESCRIÇÃO CÓDIGO

Período Realizado: 01/01/2017 - 31/12/2017

________________________________
LARISSA SARAIVA ALMEIDA

Gerente de Planejamento e Orçamento

_______________________________________              
LUÍS ALBERTO BREDA MASCARENHAS

Diretor Regional

____________________________ 
SARA SANTOS SANTANA

Gerente de Controladoria - CRC/BA 018089/0-5
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS
DESPESAS 3.0.00.00.00.00.00 300.399.457,00       290.543.862,58                -                        9.855.594,42            

      DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00.00 246.433.038,00       240.923.445,48                -                        5.509.592,52            

         APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.01.00.00.00.00 241.616.638,00       236.259.673,25                -                        5.356.964,75            

            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.01.01.00.00.00 141.888.032,00       140.392.139,62                -                        1.495.892,38            

            OCUPACÕES E UTILIDADES 3.1.01.02.00.00.00 10.979.150,00        9.859.295,52                   -                        1.119.854,48            

            MATERIAIS 3.1.01.03.00.00.00 20.704.265,00        19.991.415,67                 -                        712.849,33               

            TRANSPORTES E VIAGENS 3.1.01.04.00.00.00 4.753.949,00          4.492.886,03                   -                        261.062,97               

            MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.1.01.05.00.00.00 102.155,00             100.099,13                      -                        2.055,87                  

            SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.1.01.06.00.00.00 52.794.902,00        51.547.419,99                 -                        1.247.482,01            

            DESPESAS FINANCEIRAS 3.1.01.08.00.00.00 7.824.725,00          7.491.119,11                   -                        333.605,89               

            IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3.1.01.09.00.00.00 423.127,00             315.577,83                      -                        107.549,17               

            DESPESAS DIVERSAS 3.1.01.10.00.00.00 2.146.333,00          2.069.720,35                   -                        76.612,65                

         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.1.02.00.00.00.00 4.816.400,00          4.663.772,23                   -                        152.627,77               

            CONTRIB./TRANSF. REGULAMENT./REGIMENTAIS 3.1.02.01.00.00.00 2.570.700,00          2.535.367,38                   -                        35.332,62                

            CONVÊNIOS 3.1.02.03.00.00.00 720.900,00             663.206,10                      -                        57.693,90                

            AUXÍLIOS A TERCEIROS 3.1.02.05.00.00.00 1.510.700,00          1.451.618,75                   -                        59.081,25                

            CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 3.1.02.06.00.00.00 14.100,00               13.580,00                        -                        520,00                     

      DESPESAS DE CAPITAL 3.2.00.00.00.00.00 53.966.419,00        49.620.417,10                 -                        4.346.001,90            

         APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.01.00.00.00.00 40.567.865,00        39.144.504,64                 -                        1.423.360,36            

            INVESTIMENTOS 3.2.01.01.00.00.00 40.557.725,00        39.134.388,10                 -                        1.423.336,90            

            INVERSÕES FINANCEIRAS 3.2.01.02.00.00.00 10.140,00               10.116,54                        -                        23,46                       

         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.2.02.00.00.00.00 13.398.554,00        10.475.912,46                 -                        2.922.641,54            
            AMORTIZAÇÕES 3.2.02.02.00.00.00 13.398.554,00        10.475.912,46                 -                        2.922.641,54            

TOTAL 300.399.457,00       290.543.862,58                -                        9.855.594,42            

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA  AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA

VARIAÇÃO
DESCRIÇÃO CÓDIGO

VALORES
Período Realizado: 01/01/2017 - 31/12/2017

________________________________
LARISSA SARAIVA ALMEIDA      

Gerente de Planejamento e Orçamento

______________________________________
LUÍS ALBERTO BREDA MASCARENHAS

Diretor Regional

____________________________ 
SARA SANTOS SANTANA

Gerente de Controladoria - CRC/BA 018089/0-5
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS
GESTÃO 1 12.029.689,00        11.629.960,65                 -                        399.728,35              

      GESTÃO DELIBERATIVA E EXECUTIVA 1.01 3.269.564,00          3.165.503,79                   -                        104.060,21              

      SUPORTE À GESTÃO 1.02 8.760.125,00          8.464.456,86                   -                        295.668,14              

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2 7.246.156,00          7.175.305,41                   -                        70.850,59                

      DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO 2.01 7.246.156,00          7.175.305,41                   -                        70.850,59                

NEGÓCIO 3 256.534.575,00      251.355.673,33                -                        5.178.901,67           

      TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 3.02 79.496.102,00        78.169.946,45                 -                        1.326.155,55           

      EDUCAÇÃO 3.03 142.569.373,00      140.091.692,37                -                        2.477.680,63           

      SUPORTE AO NEGÓCIO 3.07 34.469.100,00        33.094.034,51                 -                        1.375.065,49           

APOIO 4 24.589.037,00        20.382.923,19                 -                        4.206.113,81           

      ATIVIDADES DE APOIO 4.01 24.589.037,00        20.382.923,19                 -                        4.206.113,81           

TOTAL 300.399.457,00      290.543.862,58                -                        9.855.594,42           

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA  AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA, POR PROGRAMA DE TRABALHO

VARIAÇÃO
DESCRIÇÃO CÓDIGO

VALORES
Período Realizado: 01/01/2017 - 31/12/2017

________________________________
LARISSA SARAIVA ALMEIDA

Gerente de Planejamento e Orçamento

____________________________________________
LUÍS ALBERTO BREDA MASCARENHAS

Diretor Regional

____________________________ 
SARA SANTOS SANTANA

Gerente de Controladoria - CRC/BA 018089/0-5
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

DESCRIÇÃO GESTÃO DESENV.INSTITUC. NEGÓCIO APOIO TOTAL
DESPESAS 11.629.960,65                     7.175.305,41                    251.355.673,33                  20.382.923,19                 290.543.862,58               

      DESPESAS CORRENTES 9.031.613,56                      7.165.188,87                    211.266.808,16                  13.459.834,89                 240.923.445,48               

         APLICAÇÕES DIRETAS 9.031.613,56                      4.629.821,49                    209.138.403,31                  13.459.834,89                 236.259.673,25               

            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.180.517,49                      (1,13)                                122.876.064,85                  10.335.558,41                 140.392.139,62               

            OCUPACÕES E UTILIDADES 35.539,37                           -                                  9.450.188,15                      373.568,00                     9.859.295,52                  

            MATERIAIS 98.840,33                           -                                  19.770.386,79                    122.188,55                     19.991.415,67                 

            TRANSPORTES E VIAGENS 421.475,13                         -                                  4.055.914,43                      15.496,47                       4.492.886,03                  

            MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.237,16                             -                                  92.369,95                          1.492,02                         100.099,13                     

            SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.193.529,13                      2.509.822,55                    45.312.807,97                    2.531.260,34                  51.547.419,99                 

            DESPESAS FINANCEIRAS 21.181,32                           368.511,43                       7.100.820,16                      606,20                           7.491.119,11                  

            IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 16.861,91                           -                                  294.712,32                         4.003,60                         315.577,83                     

            DESPESAS DIVERSAS 57.431,72                           1.751.488,64                    185.138,69                         75.661,30                       2.069.720,35                  

         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -                                     2.535.367,38                    2.128.404,85                      -                                 4.663.772,23                  

            CONTRIB./TRANSF. REGULAMENT./REGIMENTAIS -                                     2.535.367,38                    -                                    -                                 2.535.367,38                  

            CONVÊNIOS -                                     -                                  663.206,10                         -                                 663.206,10                     

            AUXÍLIOS A TERCEIROS -                                     -                                  1.451.618,75                      -                                 1.451.618,75                  

            CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO -                                     -                                  13.580,00                          -                                 13.580,00                       

      DESPESAS DE CAPITAL 2.598.347,09                      10.116,54                         40.088.865,17                    6.923.088,30                  49.620.417,10                 

         APLICAÇÕES DIRETAS 2.598.347,09                      10.116,54                         34.013.177,50                    2.522.863,51                  39.144.504,64                 
            INVESTIMENTOS 2.598.347,09                      -                                  34.013.177,50                    2.522.863,51                  39.134.388,10                 
            INVERSÕES FINANCEIRAS -                                     10.116,54                         -                                    -                                 10.116,54                       

         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -                                     -                                  6.075.687,67                      4.400.224,79                  10.475.912,46                 

            AMORTIZAÇÕES -                                     10.116,54                         6.075.687,67                      4.400.224,79                  10.475.912,46                 

PERCENTUAIS 4,00                                   2,47                                 86,51                                 7,02                               100,00                           

TOTAL 11.629.960,65                     7.175.305,41                    251.355.673,33                  20.382.923,19                 290.543.862,58               

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO POR NATUREZA DE GASTOS

          Período Realizado: 01/01/2017 - 31/12/2017

________________________________
LARISSA SARAIVA ALMEIDA

Gerente de Planejamento e Orçamento

____________________________ 
SARA SANTOS SANTANA

Gerente de Controladoria - CRC/BA 018089/0-5

______________________________________
LUÍS ALBERTO BREDA MASCARENHAS

Diretor Regional
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS
TRABALHO 11 300.399.457,00         290.543.862,58                820.317,93            10.675.912,35         

      PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 11121 4.441.891,00            4.407.352,95                   -                        34.538,05                

      ADMINISTRAÇÃO GERAL 11122 26.585.941,00           23.087.217,34                 -                        3.498.723,66           

      ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11123 3.141.728,00            3.023.178,78                   -                        118.549,22              

      TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11126 5.525.505,00            4.609.398,07                   -                        916.106,93              

      FORMAÇÃO DE R.H. 11128 731.170,00               702.057,18                      -                        29.112,82                

      COMUNICAÇÃO SOCIAL 11131 4.243.540,00            4.144.906,17                   -                        98.633,83                
      EMPREGABILIDADE 11333 126.910.314,00         123.966.799,34                -                        2.943.514,66           
      ENSINO PROFISSIONAL 11363 26.970.773,00           26.910.660,46                 -                        60.112,54                
      ENSINO SUPERIOR 11364 21.182.646,00           20.288.298,92                 -                        894.347,08              
      DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 11571 40.643.387,00           41.463.704,93                 820.317,93            -                         
      DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 11573 37.435.062,00           35.388.407,48                 -                        2.046.654,52           
      TRANSFERÊNCIAS 11845 2.587.500,00            2.551.880,96                   -                        35.619,04                

TOTAL 300.399.457,00           290.543.862,58                    820.317,93               10.675.912,35            

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

VARIAÇÃO
DESCRIÇÃO CÓDIGO

VALORES
Período Realizado: 01/01/2017 - 31/12/2017

________________________________
LARISSA SARAIVA ALMEIDA

Gerente de Planejamento e Orçamento

______________________________________
LUÍS ALBERTO BREDA MASCARENHAS

Diretor Regional

____________________________ 
SARA SANTOS SANTANA

Gerente de Controladoria - CRC/BA 018089/0-5
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                                                                                     BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA
RECEITAS 300.399.457,00           309.106.902,00           8.707.445,00          

      RECEITAS CORRENTES 258.824.566,00           259.556.400,08           731.834,08            

         RECEITAS CORRENTES PROPRIAS 193.737.716,00           198.766.889,69           5.029.173,69          

            RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 92.814.487,00             94.367.363,09             1.552.876,09          

            RECEITAS FINANCEIRAS 6.201.179,00               6.781.931,76               580.752,76            

            RECEITAS DE SERVICOS 93.325.945,00             91.658.009,65             (1.667.935,35)         

            OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.396.105,00               5.959.585,19               4.563.480,19          

         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 65.086.850,00             60.789.510,39             (4.297.339,61)         

            SUBVENÇÕES  AUXÍLIOS REGULAM. E REGIMENT 11.198.847,00             11.419.711,82             220.864,82            

            CONVENIOS 49.396.679,00             39.945.459,33             (9.451.219,67)         

            APOIOS FINANCEIROS 4.491.324,00               9.424.339,24               4.933.015,24          

      RECEITAS DE CAPITAL 41.574.891,00             49.550.501,92             7.975.610,92          

         RECEITAS DIRETAS 33.175.846,00             42.342.386,96             9.166.540,96          

            OPERACOES DE CREDITO 30.150.989,00             42.342.386,96             12.191.397,96        

            OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.024.857,00               -                             (3.024.857,00)         

         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.399.045,00               7.208.114,96               (1.190.930,04)         

            SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 8.399.045,00               7.208.114,96               (1.190.930,04)         

TOTAL 300.399.457,00           309.106.902,00           8.707.445,00          

SENAI - Departamento Regional da Bahia

Período Realizado: 01/01/2017 - 31/12/2017

________________________________
LARISSA SARAIVA ALMEIDA

Gerente de Planejamento e Orçamento

______________________________________
LUÍS ALBERTO BREDA MASCARENHAS

Diretor Regional

____________________________ 
SARA SANTOS SANTANA

Gerente de Controladoria - CRC/BA 018089/0-5
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DESCRIÇÃO PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA
DESPESAS 300.399.457,00           290.543.862,58           (9.855.594,42)         

      DESPESAS CORRENTES 246.433.038,00           240.923.445,48           (5.509.592,52)         

         APLICAÇÕES DIRETAS 241.616.638,00           236.259.673,25           (5.356.964,75)         

            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.888.032,00           140.392.139,62           (1.495.892,38)         

            OCUPACÕES E UTILIDADES 10.979.150,00             9.859.295,52               (1.119.854,48)         

            MATERIAIS 20.704.265,00             19.991.415,67             (712.849,33)           

            TRANSPORTES E VIAGENS 4.753.949,00               4.492.886,03               (261.062,97)           

            MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 102.155,00                  100.099,13                  (2.055,87)               

            SERVIÇOS DE TERCEIROS 52.794.902,00             51.547.419,99             (1.247.482,01)         

            DESPESAS FINANCEIRAS 7.824.725,00               7.491.119,11               (333.605,89)           

            IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 423.127,00                  315.577,83                  (107.549,17)           

            DESPESAS DIVERSAS 2.146.333,00               2.069.720,35               (76.612,65)             

         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.816.400,00               4.663.772,23               (152.627,77)           

            CONTRIB./TRANSF. REGULAMENT./REGIMENTAIS 2.570.700,00               2.535.367,38               (35.332,62)             

            CONVÊNIOS 720.900,00                  663.206,10                  (57.693,90)             

            AUXÍLIOS A TERCEIROS 1.510.700,00               1.451.618,75               (59.081,25)             

            CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 14.100,00                   13.580,00                   (520,00)                  

      DESPESAS DE CAPITAL 53.966.419,00             49.620.417,10             (4.346.001,90)         

         APLICAÇÕES DIRETAS 40.567.865,00             39.144.504,64             (1.423.360,36)         

            INVESTIMENTOS 40.557.725,00             39.134.388,10             (1.423.336,90)         

            INVERSÕES FINANCEIRAS 10.140,00                   10.116,54                   (23,46)                   

         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.398.554,00             10.475.912,46             (2.922.641,54)         

            AMORTIZAÇÕES 13.398.554,00             10.475.912,46             (2.922.641,54)         

TOTAL DESPESAS 300.399.457,00           290.543.862,58           (9.855.594,42)         

SUPERÁVIT/DÉFICIT -                             18.563.039,42             18.563.039,42        

TOTAL RECEITAS 300.399.457,00           309.106.902,00           8.707.445,00          

Período Realizado: 01/01/2017 - 31/12/2017

SENAI - Departamento Regional da Bahia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

________________________________
LARISSA SARAIVA ALMEIDA

Gerente de Planejamento e Orçamento

_______________________________________
LUÍS ALBERTO BREDA MASCARENHAS

Diretor Regional

____________________________ 
SARA SANTOS SANTANA

Gerente de Controladoria - CRC/BA 018089/0-5
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Independentes

CONTEÚDO:
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aos Diretores do
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
Departamento Regional da Bahia - SENAI/DR/BA (“Entidade”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e os respectivos balanços financeiro e orçamentário
e as demonstrações das variações patrimoniais, dos resultados abrangentes, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 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 2017, o desempenho 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.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis 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 contábeis 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
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das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades 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 mantivemos 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 obtivemos 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 Entidade.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

· Concluímos nossos exames sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, e
também 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 contábeis
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.
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· 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 governança 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 (BA), 15 de março de 2018.

PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S
CRC-2BA – 00710/O

JOSÉ RENATO MENDONÇA
CONTADOR – CRC-1BA 9.749/O-9
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores em milhares de Reais)

ATIVO 31.12.2017 31.12.2016
(Reapresentado)

Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa (nota 3) 128.624 103.882
  Contas a receber (nota 4) 12.747 6.330
  Receitas a receber – arrecadação (nota 5) 13.988 13.138
  Departamento Nacional - conta movimento (nota 6) 17.948 17.303
  Convênios e acordos 5.926 18.904
  Tributos a recuperar 410 309
  Outros 9.332 8.941

Total do ativo circulante 188.975 168.807

Não circulante
  Depósitos judiciais 2.825 2.246
  Planprev - Fundo de Previdência (nota 14) 2.791 -
  Outros créditos e valores 574 829
  Imobilizado (nota 7) 376.896 358.499
  Intangível 5.087 2.002

Total do ativo não circulante 388.173 363.576

577.148 532.383

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores em milhares de Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2017 31.12.2016
(Reapresentado)

Circulante
  Fornecedores (nota 8) 14.088 14.202
  Empréstimos e financiamentos (nota 9) 9.696 9.502
  Impostos, taxas e contribuições 1.701 1.442
  Salários, provisões e encargos a pagar (nota 10) 13.638 13.963
  Departamento Nacional - conta movimento (nota 6) 7.588 7.786
  Sistema Indústria - conta movimento  2.360 2.813
  Convênios e acordos (nota 11) 60.329 62.337
  Faturamento para prestação de serviço futuro (nota 12) 2.857 1.590
  Outros 1.678 1.487

Total do passivo circulante 113.935 115.122

Não circulante
  Empréstimos e financiamentos (nota 9) 74.879 42.938
  Provisão para contingências (nota 13) 17.611 10.900
  Outras contingências 1.484 1.484

Total do passivo não circulante 93.974 55.322

Patrimônio líquido
  Patrimônio social 266.555 256.487
  Ajuste de avaliação patrimonial 95.384 98.467
  Superávit do período 7.300 6.985

Total do patrimônio líquido 369.239 361.939

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  577.148 532.383

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2017 E DE
2016
(Valores em milhares de Reais)

31.12.2017 31.12.2016
Receitas (Reapresentado)
  Orçamentárias
     Receitas correntes
        Receitas de contribuições 94.367 93.567
        Receitas de serviços (nota 16) 91.658 101.411
        Receitas financeiras 6.782 6.851
        Subvenções, auxílios regulamentares e
regimentais 11.420 11.349
        Convênios 39.945 30.533
        Apoios financeiros 9.424 7.407
        Outras receitas correntes 5.960 2.147
     Total das receitas correntes 259.556 253.265

     Receitas de capital
        Operações de crédito 42.342 744
        Subvenções e auxílios 7.208 6.449
     Total das receitas de capital 49.550 7.193

     Mutações patrimoniais
        Amortizações de empréstimos e financiamentos 10.476 9.021
        Outras variações 10 11
     Total das mutações patrimoniais 10.486 9.032

  Extraorçamentárias
        Aumento do passivo financeiro 45.117 19.828
        Diminuição do ativo financeiro 13.228 23.828
        Variações financeiras ativas 12.116 10.412
Total das receitas extra orçamentárias 70.461 54.068

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
(nota 3) 103.882 82.832

Total 493.935 406.390

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2017 E DE
2016
(Valores em milhares de Reais)

31.12.2017 31.12.2016
Despesas (Reapresentado)
  Orçamentárias
     Despesas correntes
        Pessoal e encargos sociais, bolsistas e estagiários 140.392 139.618
        Serviços de terceiros 51.547 48.898
        Materiais 19.991 13.375
        Ocupações e utilidades 9.859 10.119
        Transportes e viagens 4.493 3.984
        Contribuições, transferências regul. e regimentais 2.535 2.373
        Convênios 663 -
        Impostos, taxas e contribuições 316 355
        Subvenções e auxílios 1.452 4.770
        Despesas financeiras 7.491 5.495
        Outras despesas correntes 2.184 2.050
     Total das despesas correntes 240.923 231.037

     Despesas de capital
        Investimentos - aquisição de imobilizado e
intangível     (nota 7) 39.134 12.257

        Amortizações de empréstimos e financiamentos 10.476 9.021
        Inversões financeiras 10 11
     Total das despesas de capital 49.620 21.289

     Mutações patrimoniais
        Inscrições de empréstimos 42.342 744
     Total das mutações patrimoniais 42.342 744

  Extra orçamentárias
        Aumento no ativo financeiro 11.769 25.908
        Diminuição do passivo financeiro 7.652 10.632
        Variações financeiras passivas 13.005 12.898
Total das despesas extra orçamentárias 32.426 49.438

Caixa e equivalentes de caixa no final do período (nota
3) 128.624 103.882

Total 493.935 406.390

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2017
(Valores em milhares de Reais)

Previsão
para o ano
de 2017 (*)

Receitas
realizadas

no período Saldo
Receitas
  Receitas correntes
    Receitas correntes próprias
        Receitas de contribuições 92.814 94.367 1.553
        Receitas de serviços 93.326 91.658 (1.668)
        Receitas financeiras 6.201 6.782 581
        Outras receitas correntes 1.396 5.960 4.564

    Transferências correntes
        Subvenções, auxílios regulamentares e
        regimentais 11.199 11.420 221

        Convênios 49.397 39.945 (9.452)
        Apoios financeiros 4.491 9.424 4.933

     Total das receitas correntes 258.824 259.556 732

  Receitas de capital
    Receitas diretas
        Operações de crédito 30.151 42.342 12.191
        Outras receitas de capital 3.025 - (3.025)

    Transferências de capital
        Subvenções e auxílios 8.399 7.208 (1.191)

     Total das receitas de capital 41.575 49.550 7.975

Total das receitas orçamentárias 300.399 309.106 8.707

(*) Conforme suplementação orçamentária aprovada em 29 de setembro de 2017, pelo
Conselho Regional. As premissas relativas à proposta orçamentária, dadas a sua natureza, não
fazem parte do escopo de uma revisão de informações intermediárias, consequentemente,
não foram revisadas pelos nossos auditores independentes.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2017
(Valores em milhares de Reais)

Previsão
para o ano
de 2017 (*)

Despesas
realizadas
no período

Saldo

Despesas
Despesas correntes
Aplicações diretas

Pessoal e encargos sociais 145.667 140.392 (5.275)
Serviços de terceiros 50.843 51.547 704
Materiais 19.610 19.991 381
Ocupações e utilidades 10.941 9.859 (1.082)
Transportes e viagens 3.515 4.493 978
Impostos, taxas e contribuições 235 316 81
Materiais de distribuição gratuita - 100 100
Despesas financeiras 8.975 7.491 (1.484)
Outras despesas correntes 2.325 2.070 (255)

Transferências correntes
Contribuições, transferências

regulamentares e regimentais 2.571 2.535 (36)

Subvenções e auxílios 1.445 1.452 7
Convênios 306 663 357
Contribuição associativa e filiação - 14 14
Total das despesas correntes 246.433 240.923 (5.510)

Despesas de capital
Aplicações diretas

Investimentos - imobilizado e intangível 44.774 39.134 (5.640)
Inversões financeiras 9 10 1
Amortizações de emp. e financiamentos 9.183 10.476 1.293

Total das despesas de capital 53.966 49.620 (4.346)

Total 300.399 290.543 (9.856)

Superávit orçamentário - 18.563 18.563

Total das despesas orçamentárias 300.399 309.106 8.707

(*) Conforme suplementação orçamentária aprovada em 29 de setembro de 2017, pelo Conselho
Regional. As premissas relativas à proposta orçamentária, dadas a sua natureza, não fazem parte
do escopo de uma revisão de informações intermediárias, consequentemente, não foram
revisadas pelos nossos auditores independentes.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2017 E DE 2016
 (Valores em milhares de Reais)

31.12.2017 31.12.2016
Receitas (Reapresentado)
  Resultantes da execução orçamentária
     Receitas correntes
        Receitas de contribuições 94.367 93.567
        Receitas de serviços (nota 16) 91.658 101.411
        Receitas financeiras 6.782 6.851
        Subvenções, auxílios regulamentares e regimentais 11.420 11.349
        Convênios 39.945 30.533
        Apoios financeiros 9.424 7.407
        Outras receitas correntes 5.960 2.147
     Total das receitas correntes 259.556 253.265
     Receitas de capital
        Operações de crédito 42.342 744
        Subvenções e auxílios 7.208 6.449
     Total das receitas de capital 49.550 7.193
Mutações patrimoniais
  Variações patrimoniais ativas
        Aquisição de bens móveis (nota 7) 8.961 1.234
        Aquisição de bens imóveis (nota 7) 24 6.080
        Imobilizações em andamento (nota 7) 25.834 4.326
        Aquisição de bens intangíveis 4.170 345
        Instalações 145 272
        Outras variações patrimoniais 10 11
        Amortizações de empréstimos e financiamentos 10.476 9.021
     Total das mutações patrimoniais 49.620 21.289

Total resultante da execução orçamentária 358.726 281.747
Independente da execução orçamentária
        Incorporação de bens móveis (nota 7) 42 -
        Incorporação de bens imóveis 368 977
        Incorporação de bens intangíveis 52
        Baixa de depreciação de bens móveis (nota 7) 1.620 833

  Variações financeiras ativas
        Créditos e valores 10.900 5.513
        Obrigações a pagar 1.216 4.900
Total independente da execução orçamentária 14.198 12.223

Total 372.924 293.970

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2017 E DE 2016
 (Valores em milhares de Reais)

31.12.2017 31.12.2016
Despesas (Reapresentado)
  Resultantes da execução orçamentária
     Despesas correntes
        Pessoal e encargos sociais, bolsistas e estagiários 140.392 139.618
        Serviços de terceiros 51.547 48.898
        Materiais 19.991 13.375
        Ocupações e utilidades 9.859 10.119
        Transportes e viagens 4.493 3.984
        Contribuições,  transferências regulamentares e  regimentais 2.535 2.373
        Convênios 663 -
        Impostos taxas e contribuições 316 355
        Subvenções e auxílios 1.452 4.770
        Outras despesas correntes 9.675 7.545
     Total das despesas correntes 240.923 231.037
     Despesas de capital
        Investimentos (nota 7) 39.134 12.257
        Amortizações de empréstimos e financiamentos 10.476 9.021
        Inversões financeiras 10 11
     Total das despesas de capital 49.620 21.289
Mutações patrimoniais
        Inscrições de empréstimo 42.342 744
Total resultante da execução orçamentária 332.885 253.070
Independente de execução orçamentária
   Variações patrimoniais passivas
        Baixa de bens móveis (nota 7) 1.757 947
        Baixa de bens imóveis (nota 7) 101 1.647
        Inscrição de depreciação de bens imóveis (nota 7) 1.784 1.719
        Inscrição de depreciação de bens móveis (nota 7) 14.956 16.048
        Inscrição de amortização de bens intangíveis 1.137 652
        Outras variações patrimoniais  - 2
     Total das variações patrimoniais passivas 19.735 21.015
   Variações financeiras passivas
        Créditos e valores 4.791 3.960
        Obrigações a pagar 8.213 8.940
     Total das variações financeiras passivas 13.004 12.900

Total independente da execução orçamentária 32.739 33.915

   Superávit do exercício 7.300 6.985

Total 372.924 293.970

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2017 E DE 2016
 (Valores em milhares de Reais)

31.12.2017 31.12.2016
(Reapresentado)

Superávit do período 7.300 6.985

Outros resultados abrangentes - -

Resultado abrangente do período 7.300 6.985

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2017 E DE 2016
 (Valores em milhares de Reais)

Patrimônio
social

Ajuste de avaliação
patrimonial

Superávit do
período Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 (Reapresentado) 242.460 101.548 10.946 354.954

Incorporação do superávit do período anterior 10.946                              - (10.946)                     -
Realização do custo atribuído (deemed cost) 3.081 (3.081)                              -                     -
Superávit do exercício                         -                              - 6.985 6.985

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentado) 256.487 98.467 6.985 361.939

Incorporação do superávit do período anterior 6.985                              - (6.985)                     -
Realização do custo atribuído (deemed cost) 3.083 (3.083)                              -                     -
Superávit do exercício                         -                              - 7.300 2.094

Saldos em 31 de dezembro de 2017 266.555 95.384 7.300 369.239

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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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 2017 E DE 2016
 (Valores em milhares de Reais)

31.12.2017 31.12.2016
(Reapresentado)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do período 7.300 6.985
Ajustes para reconciliar o resultado do período com os
recursos provenientes das atividades operacionais:
    Ativo imobilizado recebido em doação - (500)
    Depreciação e amortização 17.877 18.420
    Valor residual do ativo imobilizado baixado 238 5.957
    Juros e variações monetárias, líquidas 5.025 2.565
    Provisão para créditos de liquidação duvidosa (120) 2.659

Provisão para perda estimada dos tributos a recuperar (799) 107
    Provisão para contingências 6.711 3.676
    Planprev - Fundo de Previdência (nota 14) (3.061) -
    Outras provisões - 1.484
 33.171 41.353
Variações do ativo
     Contas a receber (6.297) (3.228)
     Receitas a receber – arrecadação (850) (1.296)
     Departamento Nacional - conta movimento (645) 23.216
     Convênios e acordos 12.978 (18.061)
     Tributos a recuperar 698 (220)
     Outros ativos (391) (5.409)
     Depósitos judiciais (579) (438)
     Planprev - Fundo de Previdência (nota 14) 270 -

Outros créditos e valores 255 (88)
5.439 (5.524)

Variações do passivo
     Fornecedores (114) 5.595
     Impostos, taxas e contribuições 259 70
     Salários, provisões e encargos a pagar (325) (830)
     Departamento Nacional - conta movimento (198) 850
     Sistema CNI - conta movimento (453) 144
     Convênios e acordos (2.008) 6.877
     Faturamento para prestação de serviço futuro 1.267 603
     Outras contas a pagar 191 (104)
 (1.381) 13.205
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais
     Juros pagos de empréstimos e financiamentos (4.756) (2.778)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 32.373 46.256
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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 2017 E DE 2016
 (Valores em milhares de Reais)

31.12.2017 31.12.2016
(Reapresentado)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
     Adições ao ativo imobilizado (nota 7) (35.375) (16.584)
     Adições do ativo intangível (4.222) (345)
Fluxo de caixa das atividades de investimento (39.597) (16.929)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
     Captação de empréstimos e financiamentos 42.342 744
     Amortização de empréstimos e financiamentos (10.476) (9.021)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 31.866 (8.277)

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 24.742 21.050

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 103.882 82.832
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 128.624 103.882

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa 24.742 21.050

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(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.
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A Administração da “Entidade” autorizou a conclusão das presentes demonstrações
contábeis em 08 de fevereiro de 2018.

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.
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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%
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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.
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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
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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, passivos financeiros 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, cujos recursos recebidos serão utilizados
na execução de convênios, projetos e parcerias firmadas. 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
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reconhecidos à medida que recursos são recebidos pela “Entidade”. Após realizados
os serviços, os passivos são transferidos para o resultado, a título de receitas de
convênios.

2.16 Reapresentação de saldos comparativos

Em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas contábeis, mudança
de estimativa e retificação de erros, alguns ajustes e reclassificações contábeis
estão sendo reconhecidos retrospectivamente e, por esta razão, as demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2016 estão sendo reapresentadas, conforme
abaixo:

a) Em 2014, a Entidade adquiriu um Supercomputador com recursos oriundos de
convênio celebrado com a BG E&P Brasil Ltda. (Shell Brasil). O Acordo de
Cooperação celebrado entre as partes previa a utilização pela Shell de 70% da
capacidade produtiva do Supercomputador, ficando a Entidade com o direito de
uso dos remanescentes 30%. Em 2017 a Entidade revisou os critérios de
contabilização do referido acordo e, como consequência, foi reconstituído o
saldo do passivo relativo a esse convênio no exercício findo em 31 de dezembro
de 2015, no montante de R$ 17.674. As demonstrações contábeis do exercício
de 2016 foram reajustadas extra contabilmente de forma a reconhecer no
superávit do exercício o montante de R$ 4.435 referente à apropriação do saldo
do convênio ao resultado, restituindo, economicamente, o correto desempenho
da Entidade.

b) Os reajustes realizados extra contabilmente sobre as demonstrações contábeis
do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 afetaram os seguintes principais
saldos de passivo e do resultado:

Saldo
Original Ajustes Saldo

Reapresentado
Passivo
Convênios e acordos 49.098 13.239 62.337
Patrimônio social 274.161 (17.674) 256.487

Resultado (variações financeiras)
Créditos a receber 1.078 4.435 5.513
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3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31.12.2017 31.12.2016

Caixa 46 27
Bancos conta movimento 3.474 4.346
Bancos conta movimento - convênios e acordos 12.259 2.729
Aplicações financeiras 7.809 58.744
Aplicações financeiras - convênios e acordos 105.036 38.036

Total 128.624 103.882

As aplicações financeiras são de liquidez imediata e representadas por Certificados
de Depósitos Bancários (CDBs). No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, as
aplicações financeiras foram remuneradas a uma taxa média de 98,08% (31/12/2016
- 99%) 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

31.12.2017 31.12.2016

Clientes 24.840 18.543
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (12.093) (12.213)

Total 12.747 6.330

Os valores a receber só consideram encargos financeiros, atualização monetária ou
multa sobre as parcelas vencidas quando considerados recuperáveis.

5. RECEITAS A RECEBER - ARRECADAÇÃO
31.12.2017 31.12.2016

Arrecadação direta 4.951 5.814
Arrecadação indireta 6.005 4.894
Apropriação sobre 13º salário - arrecadação
indireta 3.081 3.367

Subtotal  14.037 14.075

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (49) (937)

Total 13.988 13.138
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Os valores a receber só consideram encargos financeiros, atualização monetária ou
multa sobre as parcelas vencidas quando considerados recuperáveis.

6. DEPARTAMENTO NACIONAL - CONTA MOVIMENTO

31.12.2017 31.12.2016
Ativo

Departamento Nacional - outros reembolsos 17.306 16.254
Departamentos Regionais 642 1.049

Total 17.948 17.303

Passivo

Departamento Nacional – arrecadação 2.475 2.651
Departamentos Regionais 33 54
Departamento Nacional - outros reembolsos 5.080 5.081

Total 7.588 7.786

Estas rubricas referem-se a registros das operações de contas correntes entre os
Departamentos Regionais e o Departamento Nacional da mesma “Entidade”.
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7. IMOBILIZADO

Terrenos Edificações
Máquinas e

Equipamentos Instalações Veículos
Móveis e
utensílios

Equipamentos
de informática Outros

Construções
em

andamento

Imobilizações
em

andamento Total
CUSTO         (a)
Saldos em 31.12.2015 42.912 215.863 71.443 13.481 6.939 5.870 52.342 2.190 32.564 2.490 446.094
Adições 6.580 - 751 228 - 39 383 24 8.608 471 17.084
Baixas - - (195) - (116) (145) (459) (33) (5.843) - (6.791)
Transferências - - - - - 9 1 - 750 (760) -
Saldos em 31.12.2016 49.492 215.863 71.999 13.709 6.823 5.773 52.267 2.181 36.079 2.201 456.387
Adições 393 - 4.000 127 42 198 442 445 24.073              5.655  35.375
Baixas - - (668) - - (150) (924) (13) (2)  (100) (1.857)
Transferências - 14.381 (55) 161 -  - 92  - (14.031) (548)  -
Saldos em 31.12.2017 49.885 230.244 75.276 13.997 6.865 5.821 51.877 2.613 46.119 7.208 489.905

DEPRECIAÇÃO
Saldos em 31.12.2015 - (13.275) (34.441) (5.213) (3.446) (3.274) (20.742) (564) - - (80.955)
Depreciação do período - (446) (5.270) (1.273) (1.033) (464) (9.096) (185) - - (17.767)
Baixa de depreciação - - 156 - 85 126 441 26 - - 834
Saldos em 31.12.2016 - (13.721) (39.555) (6.486) (4.394) (3.612) (29.397) (723) - - (97.888)
Depreciação do período - (508) (4.762) (1.277) (956) (433) (8.612) (192) - - (16.740)
Baixa de depreciação -  - 545  -  -  141 921  12 - - 1.619
Saldos em 31.12.2017 - (14.229) (43.772) (7.763) (5.350) (3.904) (37.088) (903) - - (113.009)

VALOR LÍQUIDO
Saldos em 31.12.2016 49.492 202.142 32.444 7.223 2.429 2.161 22.870 1.458 36.079 2.201 358.499
Saldos em 31.12.2017 49.885 216.015 31.504 6.234 1.515 1.917 14.789 1.710 46.119 7.208 376.896

(a) Refere-se às obras das sedes de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista e Ilhéus, CFP Simões Filho, CFP Camaçari, CFP Candeias e Cimatec
Industrial, cujo prazo de conclusão está previsto até o ano de 2019 e Expansão CIMATEC (melhorias e requalificação).

Determinados bens do ativo imobilizado foram dados em garantia de empréstimos e financiamentos, conforme mencionado na nota explicativa nº 9.
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8. FORNECEDORES
31.12.2017 31.12.2016

Fornecedores de materiais 1.200 584
Fornecedores de serviços 8.851 13.618
Fornecedores de ativo fixo - processos em andamento
(a) 4.037 -

Total 14.088 14.202

(a) Refere-se às imobilizações em andamento cujos contratos já estavam formalizados
junto aos fornecedores.

9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
31.12.2017 31.12.2016

BNDES - Expansão do CIMATEC (a) 6.650 13.524
BNDES - Programa SENAI de Apoio à Competitividade
da Indústria Brasileira (b)

77.925 37.916

DN - Melhoria da Gestão Financeira (c) - 1.000

Total 84.575 52.440

Circulante 9.696 9.109
Não circulante 74.879 51.821

Total 84.575 60.930

(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.
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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.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Administração da “Entidade”
entende que cumpriu todas as cláusulas e/ou condições dos referidos contratos.

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.
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(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.

Até 31 de dezembro de 2017 havia sido liberado o montante de R$ 80.270
(31/12/2016 - R$ 38.094) 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.
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· 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 exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 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.

(c) Departamento Nacional - melhoria da gestão financeira

Em 2013 a “Entidade” firmou contrato de empréstimo junto ao Departamento
Nacional no montante de R$ 6.000 com correção dos valores pelo índice de
remuneração da caderneta de poupanças e amortização em 36 parcelas liquidadas
em junho/2017.

A atualização monetária é calculada mensalmente pelas partes e o valor de cada
parcela é abatido pelo Departamento Nacional do valor a ser repassado ao SENAI
Departamento Regional da Bahia, referente à arrecadação mensal da “Entidade”.
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O saldo do passivo não circulante tem a seguinte composição por vencimento:

31.12.2017 31.12.2016

2018 7.955 7.480
2019 6.823 5.216
2020 6.823 3.175
A partir de 2021 53.278 27.067
Total 74.879 42.938

10. SALÁRIOS, PROVISÕES E ENCARGOS A PAGAR

31.12.2017 31.12.2016

Provisões para férias e encargos 10.299 11.139
Salários a pagar - 8
INSS sobre salários 2.235 1.834
INSS retido de terceiros 200 -
FGTS 777 742
Outros 127 240

Total 13.638 13.963

11. CONVÊNIOS E ACORDOS

31.12.2017 31.12.2016

CONVÊNIO SHELL – SUPERCOMPUTADOR (a) 8.804 13.239
NOVA EMBRAPII MÃE PRINCIPAL (b) 5.465 9.418
PJ SUPERCOMPUTADOR FINEP II (c) 6.168 248
Implantação Complexo Int. SESI/SENAI (d) - 4.786
PROJETO BG - JIRO - EMPRESA (e) 5.466 -
BG E&P Brasil Ltda - 6.946
FLAT FISH 2 - EMPRESA 428 6.102
Convênios e Acordos NF 5.329 -
CIMATEC INDUSTRIAL DN 5.077 483
CFP TF SUZAN 2.012 1.837
PR FP VASO DE PRESSAO 1.952 1.797
PROJETO BG - FWI - EMPRESA 1.419 -
SEBRAE - CONTA PRINCIPAL 1.255 -
Convênio MCT - IBM 1.099 966
CAOA - LMB - EMPRESA 1.096 1.071
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31.12.2017 31.12.2016

PROJETO BG - FPGA - EMPRESA 1.056 -
VALE-DIREÇÃO ASSISTIDA - EMPRESA 1.046 438
PJ SUPERCOMPUTADOR FINEP 778 710
DN PR APOIO A GESTÃO AMPLIAÇÃO CIMATEC 720 504
PMS - CIMATEC 700 -
PROJETO FORD-TANQUE COMBUSTIVEL - EMPRESA 687 -
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS 661 663
CSN-ESTAMPAGEM A QUENTE - EMPRESA 569 243
PJ Formação Talentos DN 542 444
SUPERCOMPUTADOR FAPESB 515 -
VALE-QUALIFICAÇÃO MINERAL-EMPRESA 454 874
PR FA ENERGIA EÓLICA 430 664
PROJETO VM TROCA IONICA - EMPRESA 360 -
PJ ENERGIA SOLAR SECTI 359 135
EMBRAER-REALIDADE AUMENTADA - EMPRESA 339 -
PREMIAÇÃO POR REGRA DE DESEMPENHO DN 269 -
CSN-PONTE ROLANTE - EMPRESA 265 -
FLAT FISH 2 - EMBRAPII 237 -
VALE MOÇAMBIQUE LTDA 220 227
EMBRAER SFS EMPRESA 208 -
Projeto Cimatec Campus 199 130
PRONATEC 191 -
PROJETO BRASIL - MOCAMBIQUE 150 150
EMBRAER SFS EMBRAPII 136 100
PJ PNUMA - Produção e Consumo Sustentável 124 124
CCIVIL-CONSTRUINDO O CONHECIMENTO DDZ-DN 123 123
DESVIO EMBUTIDO-COELBA 121 121
Login Informática e Representações Ltda. 117 79
PJ MUNDO SENAI 2013 100 100
PR FP TAMPOES FECHAMENTO RAPIDO 97 328
DEPARTAMENTO NACIONAL - DN 92 103
FP PR AQUAVIARIO POLMADEIRA 90 113
PJMundo Senai 2014 85 100
VM-AUTOCLAVE - EMPRESA 71 598
VOTORANTIM METAIS - B50 42 17
CNI -  EMBRAPII 31 31
BG E&P BRASIL LTDA - PROJ SUPER COMPUTAD - 207
Bigdata Sistema Modular - 299
CAOA Montadora de Veículos Ltda - END OF - 1.071
CRM – SENAI - 110
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31.12.2017 31.12.2016

PJ Mundo SENAI 2015 - 100
Projeto Núcleo de Relacionamento - 224
Sensor Etanol-Empresa - 113
VM-Autoclave - Empresa - 490
VM-Eficiência Energética - Empresa - 466
VM-Sucata Eletrônica - Empresa - 956
Votorantim Metais Valiosos Empresa - 195
PROJETO PRH 55 29 147
SETUP EQUIP. RA. WHIRPOOL 25 300
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDL 14 338
PJ SUPERCOMPUTADOR BG II 5 5
EMBRAER EMPRESA 3 3
VALE-ESPELEOROBO-EMPRESA 3 672
RENAULT EMPRESA - 2
Outros 2.496 2.627
Total 60.329 62.337

Nessa rubrica estão registrados os valores de convênios firmados com entidades de direito
público ou privado, para prestação de serviços educacionais e assistenciais, cujos recursos
serão utilizados na execução dos projetos.

(a) Acordo de Cooperação celebrado com a Shell Brasil para aquisição e utilização
compartilhada de um Supercomputador. O saldo será utilizado para restituir,
economicamente, ao resultado da Entidade, o valor equivalente a 70% do custo de
depreciação mensal do Supercomputador.

(b) Convênio firmado para execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação – PD&I voltados aos setores industriais através do Termo de Cooperação
Tecnológica número 003/2014, firmado entre EMBRAPII e o SENAI, com vigência até
31 de julho de 2020 e montante total previsto de aproximadamente R$ 59.204. Foram
repassados R$ 28.000 e aplicados R$ 23.270 até 31 de dezembro de 2017.

(c) Convênio firmado para a execução do Projeto intitulado “Laboratório Compartilhado
de Modelagem Computacional para a Indústria de Petróleo e Gás Natural”, com
vigência até 12 de dezembro de 2018 e montante total recebido no valor de R$ 6.480.

(d) Denominado “PROJETO COMPLEXO INTEGRADO SESI/SENAI/CIMATEC - processo nº
08412/2013”, firmado entre o SESI, SENAI e DN, visando a execução de obras,
intervenções urbanísticas e de infraestrutura necessária para o funcionamento do
complexo localizado na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã, tendo em vista a
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implementação da melhoria de infraestrutura compartilhada existente, fruto das
estratégias de crescimento do SESI e SENAI e montante total recebido de R$ 4.786.

(e) Convênio firmado para desenvolvimento de um protótipo de ferramenta para a
limpeza e inspeção a ser fixado no ROV de pequeno porte, através do Acordo
específico de cooperação tecnológica, firmado entre BG E&P BRASIL LTDA e o SENAI,
com vigência até dezembro/2019 e montante total previsto por parte da BG de,
aproximadamente R$ 14.735. Foi repassado até o momento o valor total de R$ 5.706
e aplicados R$ 290.248.

12. 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 2017, a “Entidade” possuía
obrigações por prestação de serviço futuro no montante de R$ 2.857 (31/12/2016 -
R$ 1.590).

13. 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) - 10.257 13.443 23.700
Administrativas e cíveis (b) 256 2.438 3.345 6.039
Fiscais (c) - - 823 823
Total em 31/12/2017 256 12.695 17.611 30.562

Total em 31/12/2016 345 8.976 10.900 20.221

(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$ 13.443
(31/12/2016 - R$ 7.098) e depósitos judiciais, para fazer frente às ações
trabalhistas, no montante de R$ 2.825 (31/12/2016 - R$ 2.246).

A Entidade foi condenada em 2012 a pagar as verbas referentes à reclamação
trabalhista movida pelo SENALBA. Após esgotadas as vias recursais, o processo
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transitou em julgado em março de 2016. O SENALBA apresentou cálculo no valor de
R$ 183 e o SENAI, em março/2017, foi citado para pagamento atualizado do valor
de R$ 351. No entanto, novos cálculos somente foram apresentados após o trânsito
em julgado e encerrada a fase de liquidação, quando o SENAI recebeu Mandado de
Citação para Pagamento, em abril/2017, no valor de R$ 7.506, oportunidade em
que foi apresentada exceção de pré-executividade pela reclamada, por entender
que o valor da condenação é R$ 1.721. Não obstante, sob a alegação de erro
material do calculista na planilha apresentada anteriormente, o Sindicato
colacionou ao processo novos cálculos em maio/2017 no montante total de R$
8.799, razão pela qual a Administração mantém provisão no valor de R$ 5.964, o
qual ainda se encontra em discussão.

(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$ 3.345 (31/12/2016 - R$
3.052).

(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$ 823 (31/12/2016 - R$ 750).

14. 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 na época para este plano
e, atualmente, todos os participantes existentes no PREVIND estão na condição de
aposentados e recebendo benefícios, conforme regulamento.

As contribuições ao PLANPREV efetuadas pela “Entidade” até 31 de dezembro de 2017
foram de R$ 1.474 (31/12/2016 - R$ 1.449), conforme plano de benefícios estabelecido.

A avaliação atuarial para o Plano de Previdência PREVIND e para o PLANPREV referente
à data-base de 31 de dezembro de 2016 foi realizada pela Mercer Gama Ltda., que em
30 de janeiro de 2017 apresentou relatório com superávit financeiro atuarial.

Conforme previsto na Avaliação Atuarial supracitada, o plano PLANPREV possuía, em
31 de dezembro de 2016, um Fundo Previdencial de Resíduos de Resgate, no montante
de R$ 3.061. Esse Fundo é constituído por parcelas 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.
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A Administração da “Entidade”, consoante com as possibilidades previstas na legislação
vigente e no plano de custeio anual do Fundo, optou pela sua utilização para
compensação de contribuições futuras devidas. Assim, em abril de 2017 o montante de
R$ 3.061 foi registrado no ativo não circulante e no resultado do período na conta
“Outras receitas correntes”. A partir dessa competência, o valor devido das
contribuições da patrocinadora passou a ser liquidado utilizando o saldo do referido
fundo e até 31 de dezembro de 2017 já havia utilizado o montante de R$ 1.041.

A avaliação atuarial para o Plano de Previdência PREVIND e para o PLANPREV referente
à data-base de 31 de dezembro de 2017 foi realizada pela Mercer Human Resource
Consulting Ltda., que em 31 de janeiro de 2018 apresentou relatório com superávit
financeiro atuarial.

De acordo com o relatório atuarial do exercício de 2017, o referido fundo previdencial
apresentou, em 31 de dezembro de 2017, o saldo de R$ 2.791. A entidade reconheceu,
no resultado do exercício, o valor de R$ 771, atualizando o saldo contábil do ativo não
circulante.

15. 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) 26/09/17 a 26/08/18 297.431
Equipamentos eletrônicos 26/09/17 a 26/08/18 2.000
Responsabilidade civil - empregador 26/09/17 a 26/08/18 500
Responsabilidade civil - operações 26/09/17 a 26/08/18 1.000

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.
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16. RECEITA DE SERVIÇOS
31.12.2017 31.12.2016

Serviços educacionais 68.505 82.799
Serviços de consultoria e assistência técnica 9.738 8.281
Serviços tecnológicos 10.234 7.620
Serviços laboratoriais 3.127 2.701
Outros 54 10

Total 91.658 101.411

17. 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. A entidade adota procedimentos para revisão dos riscos a que está exposta, a
fim de refletir mudanças no mercado e nas atividades. 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” controla o acesso aos mercados financeiros, além de
monitorar e administrar os riscos financeiros relacionados às suas operações por meio
de relatórios internos.

Os principais riscos a que a “Entidade” está exposta na condução das suas atividades
são:

Risco de crédito

Este risco surge da possibilidade de a “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.
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18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da
“Entidade” em 31 de dezembro de 2017 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.

*     *     *     *     *     *






