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O propósito do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é transformar a vida das pessoas 

por meio da educação, tecnologia, pesquisa e inovação, tornando a indústria mais dinâmica, 

competitiva e produtiva, de modo a alavancar o crescimento da economia.  

 

Tendo em vista o ano de 2020 marcado pela COVID-19, reconhecemos a importância do 

SENAI como rede de apoio e de mobilização social e empresarial. Convicto dos 

compromissos que temos com a sociedade e o poder público, fomos parceiros de primeira 

hora no enfrentamento da pandemia, por meio de ações como a recuperação de ventiladores 

pulmonares e bombas de infusão, fabricação de bolhas de contenção, protetores faciais, 

túneis de desinfecção, envasamento de álcool, dentre outras. Estamos permanentemente 

empenhados na adoção de medidas para proteger nossos funcionários, alunos, clientes e 

comunidade e colocamos toda a nossa equipe e estrutura a serviço do combate aos efeitos 

do coronavírus. 

 

Há grande reflexão para compreender e organizar o futuro diante do cenário ainda incerto 

trazido pela pandemia. O SENAI BAHIA está atento para a adaptação às mudanças já 

presumíveis, às alterações de percurso e à implantação de estratégias de forma ágil e 

eficiente, embasadas em ações que continuarão necessárias neste novo cenário, 

acompanhando as evoluções tecnológicas para que a oferta de soluções em educação 

profissional, tecnologia e inovação esteja alinhada aos desafios atuais e futuros. 

 

O SENAI BAHIA integra o SENAI Nacional – um dos cinco maiores complexos de Educação 

Profissional do mundo e o maior da América Latina, formando profissionais para diversas 

áreas da indústria brasileira em mais de 30 áreas de competência e com parcerias nacionais 

e internacionais. Além da formação profissional, o SENAI BAHIA disponibiliza pesquisa e 

inovação, serviços técnicos e tecnológicos e consultorias por meio do SENAI CIMATEC, que 

possui atuação singular, por integrar os processos de pesquisa e inovação de um Centro de 

Tecnologia às pesquisas científicas e acadêmicas de um Centro Universitário. O CIMATEC 

dispõe também de uma vasta experiência na execução de projetos de diversas grandezas e 

complexidades que proporcionam o aumento contínuo do padrão de qualidade e 

produtividade das empresas. 

 

Ao longo deste Relatório de Gestão, que utiliza a metodologia 

de Relato Integrado, apresentaremos os principais resultados 

obtidos durante o ano de 2020. Com foco na experiência do 

leitor, este novo formato de comunicação das nossas 

realizações, de forma assertiva e acessível, nos permite 

dialogar com todas as partes interessadas, notadamente com 

a sociedade em geral. Temos a clareza do nosso desafio de 

prestar serviços de excelência à indústria do estado da Bahia 

e do Brasil e isso nos motiva a colocar a ética à frente das 

nossas ações, evoluindo em nossas práticas de governança 

corporativa e retroalimentando a nossa vontade de inovar e 

reinventar, para atuarmos cada vez melhor. 
Antônio Ricardo Alvarez Alban 

Presidente do Conselho Regional do SENAI DR/BA 
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NOSSA ORIGEM 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi criado pelo Decreto-Lei nº 4.048 

de 22 de janeiro de 1942, seu Regimento foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 494 de 10 de 

janeiro de 1962 e atualizado pelo Decreto-Lei nº 6.635 de 05 de novembro de 2008. Por sua 

vez, o Departamento Regional da Bahia foi criado em 1º de abril de 1945. 

 

O SENAI BAHIA está vinculado ao SENAI Nacional, braço educacional do Sistema CNI – 

Confederação Nacional da Indústria e, na Bahia, integra o Sistema FIEB – Federação das 

Indústrias do Estado da Bahia. Com uma infraestrutura de qualidade reconhecida pelo 

mercado desde 1949, quando iniciou suas atividades educacionais, produz conhecimento, 

inovação, aprendizado e contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao profissional do futuro. 

 

Acesse os principais normativos que regem o SENAI BAHIA no link:  

 

http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/estrutura-competencias-e-

legislacao/legislacao.aspx 

 

 

NOSSA HISTÓRIA 
 

O SENAI BAHIA 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. Entre as suas áreas de atuação, estão a educação 

profissional e superior, a prestação de serviços técnicos e tecnológicos, a pesquisa aplicada 

e a consultoria.  

 

O SENAI BAHIA possui 22 Unidades fixas distribuídas em municípios nas principais regiões 

do estado: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Candeias, CIMATEC Park, Eunápolis, Feira de 

Santana, Guanambi, Ilhéus, Ipirá, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo 

Magalhães, Salvador (CIMATEC e Dendezeiros), Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, 

Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Complementa o atendimento aos demais 

municípios baianos com escolas móveis, educação à distância e cursos in company. 

Oferecemos uma infraestrutura com a qualidade que o mercado reconhece, com 

equipamentos e laboratórios que são utilizados para produzir conhecimento e desenvolver 

mais tecnologia. 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://fieb.org.br/
http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/estrutura-competencias-e-legislacao/legislacao.aspx
http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/estrutura-competencias-e-legislacao/legislacao.aspx
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O SENAI BAHIA dispõe também de Unidade de Inovação e Tecnologias Educacionais (ITED) 

com o objetivo de conceber e desenvolver tecnologias educacionais e metodologias 

inovadoras para o processo educacional, além de uma Fábrica de kits didáticos que atende 

às necessidades das Unidades Operacionais do SENAI Bahia quanto à fabricação de kits e 

containers didáticos para uso nas práticas dos programas de formação profissional, com o 

intuito de incrementar as aulas práticas, aproximando os alunos da realidade que encontrarão 

no mercado de trabalho. 

 

Apresentamos a seguir, em formato de linha do tempo, marcos importantes da história do 

SENAI BAHIA, considerando como ponto inicial a criação do Conselho Nacional da Indústria. 
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DIAGRAMA DE GOVERNANÇA 
 

O Diagrama de Governança é a demonstração de como a instituição está estruturada, quais 

seus mecanismos de liderança, estratégia e controle que direcionam e monitoram a atuação 

da gestão na prestação de serviços de interesse da sociedade e da Indústria. Os princípios e 

práticas da governança trazem benefícios por meio do alinhamento de interesses em busca 

de contribuir para o sucesso da organização e para sua longevidade.  

 

Nossa estrutura de governança tem como princípio o tratamento dos assuntos de forma 

colegiada, privilegiando a tomada de decisão de maneira transparente e coletiva. A 

administração superior do SENAI BAHIA, composta pelo Conselho Regional, Presidência e 

Diretoria Regional, opina constantemente sobre questões relevantes da Educação, 

Tecnologia e Inovação para proporcionar a melhoria contínua do padrão de qualidade e 

produtividade da indústria, por meio da educação profissional e superior e da prestação de 

serviços especializados, contribuindo também para o desenvolvimento econômico e social do 

Estado da Bahia. A fim de garantir que todos os temas sejam amplamente discutidos e que 

as decisões sejam tomadas de forma conjunta, o SENAI BAHIA executa periodicamente 

reuniões com o corpo executivo responsável por cada área, dirigidos pela Diretoria de 

Educação Profissional e pela Diretoria de Inovação e Tecnologia. 

 

Pautada pela metodologia do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, o 

diagrama de governança do SENAI BAHIA, apresentado na sequência, está estruturado em 

quatro pilares principais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa. A transparência consiste no desejo de disponibilizar, para as partes interessadas, 

as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições 

de leis ou regulamentos. A equidade caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico das 

partes, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e 

expectativas. O princípio da prestação de contas determina aos agentes de governança o 

dever em prestar informações de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e 

tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando 

com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. A premissa de 

responsabilidade corporativa adotada pelo SENAI BAHIA se reflete em sua prática de zelar 

pela viabilidade econômico-financeira da organização, reduzir as externalidades negativas de 

seus negócios e suas operações, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os 

diversos capitais (financeiro, intelectual, humano, social, ambiental, dentre outros) no curto, 

médio e longo prazo. A adoção dessas práticas pela instituição resulta em um clima de 

confiança, tanto internamente quanto nas relações com terceiros. 

 

Entendemos que a boa governança alia o atingimento de critérios satisfatórios de 

desempenho à promoção das exigências de conformidade. O monitoramento contínuo dos 

controles internos com foco no gerenciamento de riscos, contribui para o fortalecimento da 

Governança Corporativa e melhoria dos resultados do SENAI BAHIA. 

      

Governança 
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FONTE DOS RECURSOS 

 

Para desenvolver nossos compromissos com a indústria, contamos com as receitas 

provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 1º do Decreto-

Lei nº 6.246/1944 e pelo Decreto-Lei 2.318/1986 que preveem que as empresas recolham 

1,0% da folha de pagamento para o SENAI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Sistema Protheus 

 

Podemos destacar as receitas de Serviços, representadas pelos serviços prestados pela 

instituição, tais como serviços tecnológicos e serviços educacionais. As receitas de 

Contribuições podem ser arrecadadas de forma direta, quando relacionadas às receitas 

referentes às contribuições sociais recolhidas diretamente pelas empresas contribuintes ao  

caixa do SENAI, ou de forma indireta, quando relacionadas à contribuição social das 

empresas industriais recolhida aos cofres do INSS e, por este, repassada ao SENAI.



12   

 
 

 

 

kklkj



15   

 
 

 

 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

 
 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Estamos juntos à sociedade para apoiar a vencer o 

desafio da Educação. Nossa contribuição foca no 

desenvolvimento do ensino e na promoção do 

conhecimento orientados para o mundo do trabalho. 

Atuamos de modo determinante para criação de uma 

força de trabalho com capacidade técnica e profissional 

sólida e alinhada com as demandas contemporâneas do 

setor produtivo. Nos laboratórios e oficinas do SENAI 

BAHIA, os estudantes desenvolvem suas habilidades 

técnicas, vivenciando, em um ambiente controlado, a 

mesma realidade que encontram no mundo do trabalho. 

O SENAI BAHIA tem um portfólio extenso de cursos que podem ser presenciais, com aulas 

remotas por meio da plataforma MEU SENAI ou à distância (EAD), no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Utilizamos as ferramentas do Google For Education, simuladores, 

realidade virtual e aumentada, cultura maker e visão empreendedora, onde alunos e docentes 

transformam a maneira como aprendem e criam possibilidades de inovarem juntos. 

 

 

EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

 

O SENAI BAHIA oferece cursos de ensino superior que dialogam com o universo profissional 

e, alinhados aos desafios da indústria, favorecem a inovação e a competitividade das 

empresas industriais, pois os alunos adquirem conhecimento científico e habilitação para 

utilizá-los de maneira inovadora à solução de problemas e criação de novos processos e 

produtos.  

 

O Centro Universitário SENAI CIMATEC, segundo reconhecimento do MEC/INEP, é uma das 

melhores instituições de ensino em engenharia do país e dispõe de vários cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu (especializações, MBAs e MBI) e programas de pós-

graduação stricto sensu (três mestrados e dois doutorados). Trata-se, portanto, de formação 

de pessoal de alto nível e suporte à inovação e à solução de problemas complexos da 

indústria, com a possibilidade da vivência prática em projetos de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação, em parceria com empresas e instituições nacionais e internacionais. 
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA  

 

 

O SENAI BAHIA é hoje uma importante rede de apoio à 

difusão tecnológica e à inovação da indústria baiana e 

brasileira. Possui uma estrutura tecnológica para permitir 

que os produtos brasileiros possam competir em um 

mercado globalizado. Investimos constantemente na 

operação dos 06 (seis) Institutos de Tecnologia (ISIs), 

atuantes nas áreas de Alimentos, Construção Civil, 

Eletroeletrônica, Eletrometalmecânica, Química e Meio 

Ambiente. Esses Institutos realizam serviços tecnológicos 

e apoiam os processos produtivos das indústrias. 

Também são mantidos 04 (quatro) Institutos SENAI de 

Inovação (ISIs), que realizam pesquisa aplicada e 

desenvolvem produtos e soluções em parceria com 

instituições nacionais e internacionais para empresas de todo o país. A atuação desses 

institutos de inovação já apresenta elevados indicadores de propriedade intelectual (PI), com 

mais de 200 registros de atividades de PI. Em 2020, o Instituto de Tecnologias de Saúde 

ampliou sua estrutura e tornou-se um Instituto de Sistemas Avançados de Saúde (ISI-SAS), 

com a finalidade de atender demandas de inovação para suporte ao complexo industrial de 

saúde. 

 

Reconhecida pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep como a melhor instituição de 

Pesquisa e Inovação Tecnológica do Nordeste, o Campus integrado de Manufatura e 

Tecnologia - SENAI CIMATEC, se destaca na realização de projetos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em cooperação com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

e Inovação Industrial (EMBRAPII), desde 2011, e demais instituições nacionais e 

internacionais. 

 

Inaugurado em novembro de 2019, o SENAI CIMATEC Park, complexo tecnológico e 

industrial, combina um Science Park, um Technology Park e um Business Park, integrados 

em um Eco Park de 4 milhões de m² no Polo Industrial de Camaçari. O SENAI CIMATEC Park 

apresenta uma estrutura de laboratórios avançados, plantas piloto, áreas de segurança para 

testes e operações de risco, espaços para startups industriais, centro de tecnologia e 

empresas industriais de base tecnológica, consolidando a região como referência em novas 

tecnologias. O SENAI CIMATEC Park fortalece o ecossistema de inovação da região e 

viabiliza o desenvolvimento de projetos com TRLs (Technology Readiness Level) mais alto, 

resolvendo um gargalo no Brasil, com relação ao desenvolvimento, simulação de plantas 

piloto e teste em ambientes industriais. 

 

  

https://www.embrapii.org.br/
https://www.embrapii.org.br/
http://www.senaicimatec.com.br/embrapii/
http://www.cimatecpark.com.br/
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/technology+park.html
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CAPITAIS DE NEGÓCIO 

 

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

 

Temos uma história única de pioneirismo, desenvolvimento e atualização permanente em 

educação profissional e processos tecnológicos para a produtividade da indústria. Esses 

diferenciais estratégicos destacados a seguir tornam a entidade capaz de atender empresas 

industriais de todos os portes e dos mais variados segmentos, além de formar e capacitar 

profissionais em diversas ocupações. 

 

 

REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR 

 

► Metodologia conectada às demandas do mercado, com desenvolvimento de 

competências e integração entre teoria e prática. 

► Alunos com alto desempenho, bem valorizados no mercado de trabalho, com boa 

empregabilidade e retornos salariais diferenciados. 

► Reconhecimento de órgãos internacionais como Organização das Nações Unidas (ONU) 

e Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

► Programas de graduação de Engenharia e pós-graduação que incorporam competências 

transversais como Química e Petroquímica, Energias Renováveis e Meio Ambiente e que 

integram as práticas de vanguarda de produção, suportadas por sistemas inteligentes e 

tecnologias avançadas que possibilitam as comunicações entre máquinas e o fluxo 

contínuo das informações. 

► Metodologia intensiva em tecnologias e iniciativas inovadoras em sala de aula, 

possibilitando aos nossos alunos de Engenharia e Arquitetura uma experiência 

universitária ainda mais diferenciada e personalizada. A inovação acadêmica 

implementada em 2020 tem como base robustas pesquisas pedagógicas e modelos já 

adotados por instituições e inciativas internacionais de excelência. 

 

 

PIONEIRISMO NA ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

► Metodologia precursora de integração de educação básica e profissional, com itinerários 

formativos. 
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AMPLA REDE DE INFRAESTRUTURA DE INOVAÇÃO E 

TECNOLOGIA 

 

► Rede com seis Institutos SENAI de tecnologia e quatro Institutos SENAI de inovação 

voltados para a indústria.  

► Consolidação do CIMATEC Saúde, Instituto SENAI de Sistemas Avançados de Saúde 

(ISI-SAS). Este instituto em meio à pandemia da COVID-19, atua em “linha de frente” no 

combate ao vírus, mobilizando seus pesquisadores e colaboradores em diversas 

iniciativas e ações efetivas. 

► Início de operação do complexo tecnológico e industrial, SENAI CIMATEC Park, instalado 

na área do Polo Industrial de Camaçari, que consolida a região como referência em 

Inovação Tecnológica. 

► Centro de Supercomputação para Inovação Industrial do SENAI CIMATEC, que executa 

processamento de algoritmos complexos, com grande volume de dados, utilizando 

tecnologias computacionais diversas. 

 

 

REFERÊNCIA NACIONAL EM DESEMPENHO ESTRATÉGICO 

  

► Em 2020, com base nos dados do exercício de 2019, o SENAI BAHIA ocupou o 1° lugar 

no ranking nacional de desempenho entre todas as regionais da instituição no Brasil. A 

avaliação, intitulada Regra Nacional de Desempenho, premia as melhores performances 

entre as entidades regionais do SENAI no país, a partir de indicadores de custos, 

rendimentos, resultados, satisfação do cliente e outros. Esse reconhecimento é premiado 

com recursos que são utilizados para modernizar ainda mais a gestão. A instituição baiana 

já havia atingido os primeiros lugares nos ciclos de 2016 e 2017 e em 2018 garantiu o 4° 

lugar no ranking nacional de desempenho. Normalmente, a divulgação dos resultados e 

a premiação dos Departamentos Regionais ocorre no mês de março, durante a reunião 

de Diretores e Superintendentes Regionais. Possivelmente, a premiação referente ao 

exercício de 2020 ocorrerá em março/2021. 

 

ATUAÇÃO EM REDE 

 

O SENAI BAHIA possui interlocutores nas redes colaborativas do SENAI/DN para a difusão 

e compartilhamento de novas soluções no âmbito da educação e da tecnologia e inovação. 

Atuamos nas três redes voltadas às novas soluções para a eficiência operacional e às 

práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas.  

 

http://www.cimateccombatecovid.com.br/
http://www.cimateccombatecovid.com.br/
http://www.cimatecpark.com.br/
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► A Rede de Gestores SENAI conecta profissionais de todos os Departamentos Regionais, 

oferecendo ferramentas para melhoria contínua da gestão e aumento da eficiência 

operacional nas escolas, processos e programas de educação.  

 

► Na Rede de Coordenação Pedagógica temos 16 representantes inscritos do SENAI 

BAHIA. Deste total, 14 colaboradores já realizaram o curso de Aperfeiçoamento em 

Coordenação Pedagógica, que visa instrumentalizar a equipe para assumir papel 

estratégico na consolidação da MSEP – Metodologia SENAI de Educação Profissional no 

cotidiano das Unidades Escolares junto aos docentes.  

 

► No âmbito da Rede de Docentes do SENAI, o SENAI BAHIA estimula e incentiva em 

diversas oportunidades, que os docentes possam fazer parte desta Rede visando uma 

maior interação entre as equipes de todos os Estados, bem como a troca de experiências 

e práticas pedagógicas. 

 

Cabe destacar a grande contribuição da atuação em Rede do SENAI/DN, especialmente no 

ano de 2020, cenário atípico de pandemia e que demandou a adesão emergencial de uma 

prática pedagógica digital. Foi elaborado um Guia com o objetivo de orientar a prática 

pedagógica neste novo formato online, de forma prática, objetiva e em consonância com os 

princípios da Metodologia SENAI de Educação Profissional, tendo em vista o momento de 

distanciamento social gerado pela pandemia da COVID-19. Foram realizadas, também, 

webconferências acerca da prática digital que contribuíram para o aprimoramento das 

competências necessárias, tanto da equipe pedagógica quanto dos docentes. 

 

No tocante à inovação, a atuação em rede também é presente no SENAI BAHIA: 

 

► Os Institutos SENAI de Inovação trabalham em conjunto, formando uma rede 

multidisciplinar e complementar com atendimento em todo o território nacional. Esses 

institutos trabalham desde a fase pré-competitiva do processo inovativo e atuam até a 

etapa final de desenvolvimento, quando o novo produto está prestes a ser fabricado pela 

indústria. 
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS  
 

Dentre as parcerias estratégicas existentes no SENAI BAHIA, destacamos: 

 

 

 
 

 

PRODUT O /  SERVIÇO PARCERIA EST RAT ÉGICA

Go o g le fo r Ed uca tio n | Parceria fundamental para a evolução educacional

do SENAI. Desenvolvida pelo SENAI Departamento Nacional e integrada ao

projeto MEU SENAI, possibilita o acesso dos nossos alunos e docentes às

aplicações do Google como: sala de aula virtual (Google Meet), editor de texto

(Google Documentos), planilhas (Google Planilhas), apresentações (Google

Apresentações), armazenamento da nuvem (Google Drive), entre outras

ferramentas de colaboração e produtividade do G-Suíte. 

O MEU SENAI também permite o uso de plataformas internas como o Sistema

de Itinerários dos Cursos, Sistema de Elaboração e Compartilhamento de

Situações e Objetos de Aprendizagem de acordo com a Metodologia do

SENAI, entre outras, por meio de uma identidade digital única para cada

usuário no portal de acesso integrado meusenai.senai.br. 

Em 2020, o número de contas/usuários do meusenai.senai.br no SENAI BAHIA

foi de 18.973 contas de estudantes e 915 contas de docentes.

Além disso, possuimos um ambiente virtual com capacitações específicas

para que os docentes aprendam a utilizar essas ferramentas digitais nas suas

práticas pedagógicas.

Sa fe te c | Empresa certificada como Google Cloud Partner (reconhecimento

da Google para empresas que demonstram proficiência e experiência no

Google Cloud), realiza capacitações nas ferramentas Google para nossos

docentes, potencializando o uso da plataforma Google nas atividades de sala

de aula.

2M Se rv iço s d e T re ina me nto s Ge re nc ia is | Empresa com forte atuação

em inovação educacional, fornece aos nossos docentes capacitações em

diversas metodologias ativas de ensino, como: sala de aula invertida, design

thinking, aprendizagem baseada em times, mapa de empatia e Storytelling.

Fund a çã o T he o p ra x | Desde 2007, o SENAI BAHIA aplica a Metodologia

TheoPrax nos cursos técnicos. Essa metodologia, por meio de projetos, busca

desenvolver diversas habilidades como solução de problemas, trabalho em

equipe, gestão de conflitos e gerenciamento de projetos.

EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL
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PRODUT O /  SERVIÇO PARCERIA EST RAT ÉGICA

EDUCAÇÃO SUPERIOR UCSD – Unive rs ity o f Ca lifo rnia SAN DIEGO | Intercâmbio para

desenvolvimento acadêmico e projetos de tecnologia e inovação.

PRODUT O /  SERVIÇO PARCERIA EST RAT ÉGICA

FIOCRUZ Fund a çã o Oswa ld o Cruz - BA | Desenvolvimento de vacinas,

produção de remédios e insumos terapêuticos, engenharia de tecidos,

biomateriais, diagnósticos e estudos clínicos.

ABIMO - Asso c ia çã o Bra s ile ira d a Ind ústria d e Artig o s e

Eq uip a me nto s Mé d ico s, Od o nto ló g ico s, Ho sp ita la re s e d e

La b o ra tó rio - SP | Desenvolvimento de equipamentos e materiais de uso

em todos os seus segmentos envolvendo práticas de engenharia e utilização

de plataformas de IoT (Internet das Coisas), robótica, ótica, inteligência

artificial e impressão 3D.

Ce ntro Ale mã o d e Pe sq uisa e m Inte lig ê nc ia Artific ia l (Ge rma n

Re se a rch Ce nte r fo r Artific ia l Inte ll ig e nce – DFKI) | Parceria para

desenvolvimento de projetos de competências e inovação em robótica,

inteligência artificial e impressão 3D.

INOVAÇÃO E 

TECNOLOGIA
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CAPITAL INTELECTUAL 
 

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 

 

► O Inova SENAI, ação de abrangência nacional voltada para a captação e premiação de 

projetos de inovação, selecionou oito projetos desenvolvidos por alunos e docentes do 

SENAI BAHIA para a mostra nacional do Inova SENAI 2020. As propostas apresentaram 

soluções para as demandas reais da sociedade e indústria nacional, nas áreas de 

Biotecnologia, Química, Construção Civil, Gestão e Alimentos. 

 

► A Bahia chegou à grande final do Grand Prix SENAI de Inovação 2020 e garantiu a 

medalha de bronze após disputar com mais 24 estados. A solução desenvolvida promete 

ser uma alternativa de melhoria do aprendizado de crianças com idade entre 6 e 17 anos, 

que não possuem acesso à Internet, englobando a educação básica até o ensino médio, 

por meio de jogos interativos com assuntos referentes a cada série escolar. 

 

► O SENAI CIMATEC foi selecionado, dentre 331 empresas mundiais, na chamada pública 

da NASA para recepcionar uma tecnologia nova que proporciona enorme redução de 

custo na fabricação de respiradores hospitalares.  

 

► Certificação ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management System, pela QMS 

Certification Services. A ISO/IEC 27001:2013 é o padrão internacional de segurança 

cibernética que estabelece as especificações para o design e implementação de um 

sistema de gerenciamento de segurança da informação. 

 

► O SENAI CIMATEC alcançou o 3º lugar na 1ª Olímpiada Brasileira de Satélites promovida 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCTI, ratificando a qualidade do Centro 

Universitário SENAI CIMATEC. 

 

► AIChE CIMATEC – O capítulo AIChE CIMATEC organizou, em 2020, a BRAZIL 

STUDENT REGIONAL CONFERENCE, evento inédito no país que reuniu o universo da 

Engenharia, com capítulos de todo o Brasil, que participaram de várias competições com 

o intuito de representar a nação na Annual Student conference em San Francisco. AIChE 

CIMATEC é uma organização universitária membro do American Institute of Chemical 

Engineers que tem como propósito principal a aproximação entre estudantes 

universitários e indústria por meio de palestras, eventos, oficinas, visitas técnicas e 

competições que promovem o desenvolvimento de habilidades profissionais, científicas e 

sociais. 
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► O Departamento Regional da Bahia (SENAI, SESI e IEL), alcançou o resultado de “Melhor 

performance de mercado ano 2020”, uma iniciativa do Departamento Nacional, premiação 

promovida pela Unimercado, ao concorrer com os departamentos regionais de MG, PR, 

RJ, RS, SC e SP, integrantes do cluster com mais de 34.622 estabelecimentos industriais. 

Os indicadores analisados são a cobertura de atendimento, a receita de serviços e a 

maturidade/satisfação dos clientes, no tocante à variação em relação ao ano anterior. 

 

 

PLATAFORMAS  

 

O Departamento Regional da Bahia, com o intuito de fortalecer a gestão e contribuir para a 

qualidade dos serviços prestados, utiliza as plataformas disponibilizadas pelo SENAI DN. 

 

mundosenai.com.br 

 

Agrega informações sobre profissões e portfólio de oferta dos Departamentos Regionais, 

favorecendo o melhor conhecimento das profissões do setor industrial e as possibilidades de 

ingresso nos cursos do SENAI e no mercado de trabalho. 

 

meusenai.senai.br 

 

Portal de acesso e entrega de serviços e informações para docentes e alunos do SENAI, no 

âmbito da formação profissional e da prática pedagógica. 

 

senai40.com.br 

 

Ambiente no qual o SENAI comunica a sua estratégia de apoio ao desenvolvimento da 

indústria 4.0, por meio da oferta de serviços, consultoria e cursos. A plataforma leva a 

indústria 4.0 às empresas industriais brasileiras de todos os portes e em todo o país. 

Oferecemos portfólio de serviços alinhado às necessidades das empresas para aumentar sua 

produtividade por meio de ferramentas e tecnologias da indústria 4.0, que incluem desde 

serviços educacionais, programas de consultoria em ferramentas 4.0 para pequenas e 

médias empresas, até projetos de alta complexidade em inovação 4.0. 

Um bom começo é realizar o autodiagnostico do grau de maturidade da empresa na Indústria 

4.0 utilizando ferramenta gratuita disponível no senai40.com.br – um serviço objetivo e de 

fácil execução. 

 

Solução de educação a distância (LMS - Learning Management System) 

 

Ambiente virtual de aprendizagem nacional utilizado para oferta dos cursos à distância. 
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Sistema de Gestão Escolar (SGE) 

 

Ferramenta para a organização dos processos educacionais e padronização das ofertas. 

 

Sistema de Gestão da Tecnologia (SGT) 

 

Agrega dados, conceitos e método de apropriação da produção unificados entre os 

Departamentos Regionais, garantindo a integração do ambiente de registro do ciclo de 

atendimento (negociação, planejamento, atendimento e pós-atendimento) com sistemas de 

apropriação financeira. Unifica a base de dados de clientes e profissionais de STI - Serviços 

de Tecnologia e Inovação, dando eficiência à gestão do portfólio o e do desempenho dos 

Institutos SENAI. Permite acessibilidade em diferentes plataformas tecnológicas (laptops, 

tablets e smartphones). 

 

 

PATENTES 

Em 2020, o SENAI BAHIA produziu os ativos abaixo. Até o final do exercício, foi alcançado o 

marco de 230 Ativos de Propriedade Intelectual. 
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METODOLOGIA 
 

O SENAI BAHIA incentiva, apoia e instrumentaliza os docentes para a prática pedagógica 

com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional - MSEP, cujo foco é o 

desenvolvimento de competências para tornar nossos alunos capazes de mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes voltados ao desempenho das funções demandadas 

pela indústria, com qualidade e compromisso com produtividade, competitividade e inovação. 

Inspirada nas melhores experiências internacionais de formação profissional, a Metodologia 

SENAI estimula o protagonismo e a autonomia do aluno, tendo o docente como mediador do 

processo de ensino e aprendizagem, com planejamento de atividades desafiadoras e 

valorização dos princípios da interdisciplinaridade, da contextualização e da integração de 

teoria e prática. A equipe pedagógica e os docentes do SENAI BAHIA são incentivados a 

realizarem os cursos da Vertente Pedagógica no âmbito do Programa Senai de Coordenação 

Pedagógica e Desenvolvimento Docente, visando uma maior apropriação da MSEP e 

qualidade do ensino refletida na sua prática pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde o ano de 2012, o SENAI BAHIA aderiu aos itinerários formativos nacionais, programa 

coordenado pelo SENAI|DN, no qual o perfil profissional do curso é concebido nacionalmente, 

no âmbito do CTSN (Comitê Técnico Setorial Nacional), cuja formação contempla membros 

do meio acadêmico, sindicatos, indústrias do segmento e especialistas do SENAI. Os 

desenhos curriculares são periodicamente atualizados, garantindo a aderência da oferta 

educacional às demandas das empresas industriais no presente e no futuro.  

 

O SENAI BAHIA realizou, no período de 04 a 08/05/2020, em virtude da retomada das aulas 

de forma remota, uma capacitação com as equipes técnica e pedagógica e docentes das 

Escolas Técnicas abordando, em formato de palestras e oficinas, temas relacionados às 

metodologias ativas de ensino, plataforma MEU SENAI e Google For Education, orientações 

gerais e pedagógicas. No 2º semestre de 2020, foi realizada uma nova capacitação para o 

início das aulas em julho de 2020, contendo as novas metodologias ativas de ensino e 

treinamento Google com a SAFETEC, partner da Google for Education, aprimorando os 

conhecimentos dos nossos docentes e equipe técnica e pedagógica. 

  

      

Metodologia 

ção profissional 
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CADEIA DE VALOR 

 
A alavancagem de resultados e o fortalecimento de tecnologias e metodologias nacionais 

requerem organização. O SENAI BAHIA tem o compromisso de potencializar o uso de 

recursos, otimizar o desempenho e os resultados entregues pelo SENAI à indústria e à 

sociedade. 

Para isso, o SENAI BAHIA estruturou e organizou seus macroprocessos em uma Cadeia de 

Valor. Esse instrumento organiza e fornece clareza às ações que devem ser executadas para 

cumprimento da missão e alcance dos valores propostos a clientes e demais partes 

interessadas. 

A Cadeia de Valor também apoia a execução do plano estratégico, uma vez que é instrumento 

orientativo para o SENAI BAHIA estruturar ações e iniciativas que, em sua atribuição, 

direcionem, padronizem e intensifiquem a atuação de todas as unidades operacionais do 

estado na concretização dos desafios propostos pelos objetivos estratégicos. 

 

Nesse contexto, a cadeia de valor do SENAI BAHIA, apresentada a seguir, representa como 

estão organizados os macroprocessos da instituição, em uma visão transversal e em nível 

gerencial. 
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RISCOS, OPORTUNIDADES E 
PERSPECTIVAS  
 

GESTÃO DE RISCOS 

 

O modelo de atuação pautada em gestão de riscos contempla uma abordagem que 

proporciona segurança quanto à eficácia do monitoramento de fatores internos e externos 

que possam interferir no desempenho das atribuições institucionais, objetivando a 

minimização de possíveis impactos aos negócios e estratégias definidos.  

 

O SENAI BAHIA possui o padrão gerencial PG - SENAI 003 Gestão de Risco, que fornece as 

diretrizes para o gerenciamento dos riscos operacionais e corporativos. Este procedimento 

destaca que a identificação dos riscos deve ser priorizada durante o desenvolvimento e 

elaboração do planejamento estratégico e operacional, que a organização deve estar atenta 

ao surgimento de novos riscos decorrentes de possibilidade de concretização de eventos 

inesperados e que afetam negativamente ou positivamente a operação. 

 

Para levantamento dos riscos, os responsáveis devem identificar os objetivos e metas a 

serem alcançados referente ao contexto da organização, podendo considerar: partes 

interessadas, planejamento financeiro, estratégias da organização, objetivos do Sistema de 

Gestão da Qualidade - SGQ, requisitos dos clientes, eventos externos, sindicatos, 

concorrentes e outros fatores. 

 

A identificação do risco deve considerar os componentes, tais como: causa, fontes de risco, 

vulnerabilidade, evento e consequência. Para análise dos riscos, devem ser consideradas a 

probabilidade e consequência de forma a obter a classificação do risco determinado, 

conforme quadro abaixo:  

  

Matriz de Probabilidade x 

Consequência
Extremo = 5 Alto = 4 Moderado = 3 Baixo = 2 Irrelevante = 1

Quase Certo = 5 Intolerável = 10 Intolerável = 9 Importante = 8 Significante = 7 Moderado = 6

Muito Provável = 4 Intolerável = 9 Importante = 8 Significante = 7 Moderado = 6 Tolerável = 5

Pouco Provável = 3 Importante = 8 Significante = 7 Moderado = 6 Tolerável = 5 Trivial = 4

Improvável = 2 Significante = 7 Moderado = 6 Tolerável = 5 Trivial = 4 Insignificante = 3

Raro = 1 Moderado = 6 Tolerável = 5 Trivial = 4 Insignificante = 3 Insignificante = 2

+
           P

ro
b

a
b

ilid
a
d

e
-

+                                       Consequência
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Apenas os riscos com níveis intolerável, importante e significante devem ser monitorados por 

meio de plano de ação. Os demais níveis moderado, tolerável, trivial e insignificante podem 

ser tratados, quando aplicável. 

 

O controle dos riscos é realizado por meio do monitoramento do plano de ação e, após a 

execução das ações previstas, os mesmos são reavaliados e caso haja a redução da 

classificação do risco, a ação pode ser considerada eficaz.  

 

RISCOS MAPEADOS 

 

Em 2020, foram identificados e tratados os principais riscos associados aos objetivos 

estratégicos do SENAI BAHIA, os quais destacamos: 

 

Objetivo 
estratégico 

Nº do 
risco 

Risco identificado Probabilidade Consequência Classificação Ações mitigatórias 

         

Ampliar a 
eficiência 

operacional e 
financeira 

1 

Redução na prestação de 
serviços gratuitos e restrição 

dos investimentos decorrentes 
da redução do compulsório 

 Muito 
provável  

Alta Importante 

Estabelecer ações para aumento da 
eficiência operacional e estratégias 

para ampliação da receita de 
serviços e resultado operacional 

Ampliar a 
percepção de 

valor da 
sociedade 

2 

Aumento da evasão de alunos 
dos cursos técnicos com 

consequente perda de receita 
e ineficiência operacional 

 Quase certo  Alta Intolerável 

Identificar as principais causas da 
evasão, definir ações de combate e 

sistematizar o monitoramento do 
indicador 

Alavancar os 
negócios a partir 
de plataformas 
inovadoras de 

serviço 

3 
Ficar fora do mercado de 

cursos EAD 
 Muito 

provável  
Alta Importante 

Estudar modelos de referência no 
Brasil (DR's); verificar um modelo 
adequado/atrativo à realidade da 
Bahia e estruturar um projeto de 

implantação 

Ampliar a 
eficiência 

operacional e 
financeira 

4 

Redução de receita por 
interrupção total das atividades 

presenciais (acadêmicas e 
administrativas) por influência 

de questões oriundas do 
ambiente externo (ex: 

pandemia) 

 Pouco 
provável  

Alto Significante 

Identificar as ações adotadas por 
parte dos governos federal, estadual 

e municipal, empresas públicas e 
privadas, em especial as do mesmo 

ramo de atuação, e definir ações 
internas de retomada 

Formar 
profissionais para 

o mercado de 
trabalho 

5 

Perda de receita de serviços 
no atendimento a clientes 
pessoa jurídica e órgãos 

públicos 

 Muito 
provável  

Alta Importante 
Elaborar portfólio adequado ao novo 

cenário 
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OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS 

Objetivo 
estratégico 

Nº da 
oportunidade 

Oportunidade identificada Ações adotadas 

    

Formar 
profissionais para 

o mercado de 
trabalho 

1 
Inserção e adaptação de docentes e alunos 
em um ambiente de aulas online/remotas 

Estruturar planejamento para retorno das aulas de forma 
online/remota 

Formar 
profissionais para 

o mercado de 
trabalho 

2 
Aumento da demanda de cursos na 

modalidade EAD em função do novo cenário 
Aumentar a oferta de cursos EAD 
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PROGRAMA DE COMPLIANCE  

 

O SENAI BAHIA, no exercício de 2020, atuou na continuidade de importantes ações para 

implantação do seu Programa de Compliance, em observâncias às diretrizes do Conselho 

Nacional, aderentes às orientações do Departamento Nacional e recomendações dos órgãos 

de controle externo (TCU/CGU), com vistas ao fortalecimento da Governança Corporativa, 

mediante as boas práticas de deliberações éticas, de integridade e conformidade. 

 

A entidade, convergente com as temáticas globais, objetiva promover a modernização e 

adaptabilidade da Governança Corporativa, incrementando as boas práticas de Compliance, 

de Controles Internos e de Gerenciamento de Riscos, visando contribuir com a 

sustentabilidade e longevidade dos seus negócios, para alcance de melhores resultados. O 

Projeto para implantação do Programa de Compliance foi concebido e estruturado em quatro 

fases: conceitual, preparatória, execução e implantação. Nesse sentido, no ano de 2020 foi 

finalizada a terceira fase, a de execução, e iniciadas as ações da quarta fase, implantação, 

com conclusão prevista para 2021. As ações realizadas nas respectivas fases ao longo dos 

exercícios estão descritas conforme abaixo: 

 

 

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE  
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Na sua essência, o Programa de Compliance constitui um conjunto de procedimentos e 

controles internos para prevenir, detectar e responder a possíveis riscos de condutas 

irregulares e não conformidades com o Código de Conduta Ética, normas, políticas, Lei 

Anticorrupção e demais legislações aplicáveis. 

 

Os 10 (dez) pilares que sustentam o Programa são assim representados: Compromisso da 

Alta Direção; Avaliação de Riscos; Código de Conduta Ética e Políticas de Compliance; 

Comunicação, Treinamento e Cultura; Controles Internos; Canal de Denúncias; Investigações 

Internas; Due Diligence; Monitoramento e Auditoria; Diversidade e Inclusão. 

 

Direcionando as ações para implantar um Programa de Compliance efetivo, assim como 

promover o engajamento e a valorização de todos seus integrantes na aderência e 

disseminação da cultura ética, íntegra e transparente, o SENAI BAHIA assegura seu 

compromisso com os valores e princípios institucionais. Portanto, focado em atuar sempre 

em conformidade, reafirma os preceitos originais do programa de Compliance, que fortalece 

a sociedade, influencia o segmento industrial, alcançando seus trabalhadores e a sociedade 

em geral. 

 

 

RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE E/OU 

AUDITORIAS  

 

 

Tendo em vista o fortalecimento da gestão de riscos corporativos e de sua sistemática de 

controles internos, o SENAI BAHIA apoia o estreito relacionamento com o Tribunal de Contas 

da União – TCU junto ao Departamento Nacional, como prática fundamental para a melhoria 

contínua do seu ambiente de controle, das práticas de compliance, da integridade e 

transparência de seus atos de gestão.  

 

Em relação aos órgãos de controle externo, no exercício, não houve recebimento de 

recomendações ou determinações específicas para o Departamento Regional. Outrossim, os 

expedientes recebidos durante o exercício, solicitando informações ou esclarecimentos, 

foram devidamente respondidos dentro dos prazos estabelecidos. 

 

No tocante ao controle interno, com o objetivo de promover a gestão eficaz dos processos e 

a adoção de boas práticas, contribuindo para verificar a conformidade do Sistema de Gestão 

e a melhoria dos resultados do SENAI BAHIA, a instituição mantém um programa de 

Auditorias interna e externa, com planejamento e execução semestrais, em conformidade 

com a NBR ISO 9001:2015. 

 

 

  



                                                                                          34                                                                
                                                                                         

                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO, 

ESTRATÉGIA E 

DESEMPENHO 
 



                                                                                          35                                                                
                                                                                         

                                                                                                                                                                                              

 
 

GOVERNANÇA 
 
O SENAI possui uma estrutura de governança cuja administração superior é exercida pela 

Confederação Nacional da Indústria – CNI, vinculada ao sistema confederativo sindical da 

indústria, de acordo com as disposições legais previstas.  

 

 

 
O Conselho Regional da Bahia possui função normativa local, ao passo que o 

Departamento Regional é responsável pela administração e execução dos serviços 

institucionais. Tais órgãos, vinculados à Federação das Indústrias do Estado da Bahia, 

gozam de autonomia no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus 

recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, observadas as diretrizes e normas 

gerais prescritas pelos órgãos nacionais, e a correição e fiscalização inerentes a estes. Esse 

regime de descentralização da governança permite, em razão da proximidade do 

Departamento Regional com as empresas contribuintes locais, o conhecimento e 

atendimento das demandas específicas do estado. 

 

Mais detalhes do diagrama de governança do SENAI BAHIA estão disponíveis na página 11 

deste relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Diagrama de 

governança 
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
 
O Plano Estratégico 2020-2024 foi elaborado em duas fases. A primeira teve como objetivo 

refletir sobre a contribuição do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para os desafios 

da indústria e do Brasil e definir seu posicionamento estratégico. Essa fase consistiu na 

análise do ambiente externo ao SENAI e na identificação e priorização de seus diferenciais 

estratégicos. Ou seja, foram mapeadas as tendências e incertezas que geram impacto para 

a indústria e identificados os desafios de competitividade com potencial de atuação da 

Instituição. Foram definidos, também, o propósito, os atributos do SENAI e os eixos 

estratégicos de atuação que guiaram o Plano Estratégico. 

 

Já a segunda fase consistiu em desdobrar os eixos estratégicos de atuação em objetivos 

estratégicos, indicadores e metas, a partir do estudo e da escolha de um cenário prospectivo. 

 

 

Assim, de forma amplamente participativa, é estabelecida uma visão sistêmica e unificada 

sobre o que precisa ser feito e porque deve ser feito. Essa visão se apoia também nas 

reflexões da realidade do estado, além das experiências internas e externas da entidade, que 

complementam a atuação em prol da indústria brasileira. Para melhor compreensão das 

incertezas do ambiente de atuação e mais assertividade nas ações propostas, é adotada a 

metodologia de cenários prospectivos: as ações são elaboradas a partir de análises entre 

relações reais já existentes para orientar o planejamento do negócio e para enfrentar futuros 

desafios. 
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CONJUNTO ESTRATÉGICO 
 

O ciclo 2020-2024 da estratégia foi formulado com base em conceitos da gestão estratégica 

moderna, bem como nas experiências anteriores, internas e externas. Seu foco é o aumento 

da competitividade e da equidade social tendo como alicerce, por um lado, os trabalhadores 

com acesso à educação de qualidade e preparados para impulsionar a indústria para o futuro 

e, por outro lado, as empresas industriais modernizadas e mais seguras.  

 

Árvore Estratégica (2020-2024) 

 

Os elementos da árvore de objetivos estratégicos mantêm uma relação entre si e reforçam 

os conceitos e os conteúdos de cada um deles. O propósito, que resume a motivação do 

trabalho, representa também a contribuição do SENAI para a sociedade. Essa contribuição 

se divide em eixos estratégicos de atuação, que representam escolhas e focos no âmbito 

dos negócios que diferenciam a atuação da entidade no mercado. 

 

Em uma lógica de desdobramento, esses eixos são melhores qualificados na forma de 

objetivos estratégicos, que especificam o que precisamos alcançar com os nossos 

negócios. Os objetivos orientam o direcionamento dos recursos e do tempo, pois indicam o 

que precisa ser feito para se garantir a realização do Propósito e, por consequência, o 

alinhamento às necessidades da indústria e do país. 

 

Para aprimorar a organização dos objetivos estratégicos optou-se por classificá-los em três 

perspectivas: Negócios e Clientes, Habilitadores e Gestão.   

 

Com o objetivo de medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados 

indicadores que irão apontar o grau de alcance dos resultados. É importante ressaltar que os 

indicadores foram definidos de modo a medir o impacto da atuação, ou seja, evidenciar o que 

está sendo transformado na realidade das indústrias e do país, assim como permitir uma 

melhor comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado para os públicos 

de interesse. 

 

Por fim, foram definidas metas para cada indicador. O diferencial do processo de construção 

das metas do ciclo 2020 é que, a partir do aprendizado obtido com os ciclos de planejamento 

sistêmico anteriores, desde 2011, foi possível obter uma proposta de meta mais alinhada às 

necessidades do mercado e ao histórico, não perdendo de vista a vontade de se fazer cada 

vez mais e de uma forma cada vez melhor. 

 

Diante disso, a estrutura da Árvore Estratégica do SENAI, que explicita os nossos focos e a 

relação entre eles, está apresentada a seguir: 
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Árvore Estratégica SENAI – horizonte 2020-2024 
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Estratégia Sistêmica 

 

O Plano Estratégico do Sistema FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia) para o 

ciclo de 2020-2022, no qual o SENAI BAHIA está inserido, é composto por eixos estratégicos, 

que englobam dimensões de gestão referentes à inovação, governança, mercado e eficiência. 

Os objetivos estratégicos estão organizados em cinco eixos estratégicos: Ambiente/Cultura 

Organizacional, Gestão, Mercado, Pessoas e Tecnologia. Estes foram definidos por meio da 

identificação de sinergia entre a necessidade de inovação e mercado e a eficiência e modelo 

de governança da organização. 

 

► Ambiente e Cultura 
 

A estratégia da organização é oferecer ambientes que propiciem a disseminação da cultura 

inovadora, por meio de lideranças empoderadas para o exercício da gestão, que estimulem 

a atuação colaborativa das suas equipes, favorecendo o desenvolvimento e reconhecimento 

das pessoas. 

 

► Gestão 
 

Garantir a autonomia dos dirigentes do Sistema FIEB e a celeridade dos processos 

fortalecerá a gestão das partes interessadas. Para tal, será necessário adotar processos 

ágeis e flexíveis, modernizar a gestão orçamentária de custos e desenvolver a gestão de 

riscos e Compliance, assegurando o aumento da sustentabilidade financeira da organização.  
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► Mercado  
 

Ampliar a cobertura de atendimento às empresas e às suas demandas específicas, por meio 

da adoção de práticas de inteligência de mercado, é um dos desafios da Organização. 

Visando aumentar a eficiência na interação com clientes e parceiros, o Sistema FIEB tem 

como estratégia a ampliação da sua atuação nas redes sociais. 

A organização também assegurará a preservação, a guarda, o tratamento e a gestão de 

dados dos clientes, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 

 

 

► Pessoas  
 

Para atender aos desafios do conceito da indústria 4.0, a instituição oferecerá, nos próximos 

anos, um ambiente que promova o engajamento, o desenvolvimento – incorporando novas 

competências – e o reconhecimento das pessoas. 

 

 

► Tecnologia 
 

A automação do portfólio das entidades do Sistema FIEB visa assegurar a disponibilização 

de serviços alinhados aos conceitos da indústria 4.0. Em paralelo, a modernização dos 

Portais e intranet é condição para disponibilizar informação em tempo real para o cliente. Para 

tal, devemos embarcar tecnologias alinhadas a esse novo conceito de indústria 4.0 nos 

nossos processos organizacionais. 
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A partir do direcionamento estratégico do Sistema FIEB e do Sistema Indústria, o SENAI 

BAHIA inicia seu ciclo de planejamento, conforme procedimento descrito, com a participação 

de todos os responsáveis pelos processos, para discutir as oportunidades e ameaças do 

negócio e o alinhamento das estratégias anteriores ao novo cenário. O regional desdobrou 

em metas as diretrizes estratégicas consideradas para o exercício 2020, mensuradas a partir 

dos indicadores sistêmicos estabelecidos.  

 

A execução do planejamento estratégico é avaliada quanto ao atingimento dessas metas, 

bem como pela realização dos programas ou projetos estratégicos. O acompanhamento é 

feito por meio de reuniões de análises estratégicas - RAE, realizadas periodicamente, cujo 

objetivo é avaliar o desempenho da organização. Nestes encontros, são indicadas as 

correções de rumo, quando necessárias, para o alcance dos resultados pactuados. O 

monitoramento das tendências externas e da execução do planejamento visa analisar, em 

ciclos curtos, o desempenho da estratégia e propor ajustes por meio de planos de melhoria. 

A ideia central é reduzir as chances de posturas reativas frente aos eventos imprevistos, 

estimulando a prevenção e, também, a criação de medidas corretivas com respostas rápidas 

diante de transformações nos ambientes internos e externos. 

 

O SENAI tem atuação de forma sistêmica, com capilaridade e abrangência, em vários setores 

industriais. Seu atendimento está direcionado à demanda industrial e se adapta em acordo à 

evolução das características industriais, do contexto regional e dos setores trabalhados. 

Nesse contexto, a estratégia do departamento regional está alinhada com os objetivos 

estratégicos nacionais. 

 

 

Plano de Ação 

  

O Departamento Nacional é responsável por orientar os Departamentos Regionais na 

elaboração dos seus Planos de Ação e Orçamento, de forma que esse instrumento também 

seja utilizado no monitoramento do planejamento anual e, também, como referência para a 

prestação de contas aos órgãos fiscalizadores e à sociedade. 

 

Nosso Plano de Ação e Orçamento é um instrumento de gestão formal, definido anualmente 

e derivado do Planejamento Estratégico. Por meio do plano de ação, nos organizamos nos 

níveis estratégicos, tático e operacional e definimos as iniciativas e o orçamento necessários 

para realização dos objetivos e metas pactuados para o exercício. É uma ferramenta para o 

monitoramento do planejamento anual e, também, é referência para a prestação de contas 

aos órgãos fiscalizadores e à sociedade. 
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Ambiente e Contexto Externos 

 
No fim de 2019, a Organização Mundial de Saúde – OMS teve conhecimento da existência 

de um novo vírus nomeado como SARS--CoV-2 (Novo Coronavírus) que originou a doença 

COVID-19. Em março de 2020, a OMS declarou o estado de pandemia do Novo Coronavírus. 

No Brasil, no dia 20 do mesmo mês, por meio do Decreto Legislativo nº 6, ficou reconhecido 

o estado de calamidade pública, com vigência inicial até 31/12/2020. Essa pandemia atingiu 

as empresas industriais e trouxe dificuldades diversas para atravessarem este período de 

crise. Sete em cada dez empresas industriais citam a queda no faturamento entre os cinco 

principais impactos da doença, de acordo com a Sondagem Especial: Impacto da COVID-19 

na Indústria, elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).  

 

Em 2020, a economia sofreu com a retração do comércio interno e externo e a paralisação 

das atividades em diversos setores, principalmente, durante as fases mais agudas da crise. 

O aumento do gasto público para mitigar os efeitos da pandemia e a dificuldade de levar a 

cabo reformas estruturantes (como a reforma tributária e a administrativa) exigirão maior 

cautela da política fiscal nos próximos anos. Além da difícil situação fiscal, as projeções de 

instituições nacionais e internacionais apontaram uma contração do PIB brasileiro de 4,5% 

em 2020, indicando que a recuperação do nível de atividade econômica não ocorrerá, ao 

menos, no curto prazo. 

 

A redução das atividades econômicas durante esse período resultou em aumento dos níveis 

de desemprego. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 

contínua do IBGE, no segundo semestre de 2020 a taxa de desocupação foi de 14,3%, o 

patamar mais alto da série histórica iniciada em 2012. Ao mesmo tempo, a taxa de 

participação na força de trabalho fechou o trimestre de agosto a outubro de 2020 em 56%, 

um nível relativamente baixo para a série histórica (geralmente em torno de 61%), porém já 

levemente superior ao observado entre junho e agosto (54,7%). 

 

Neste contexto a indústria brasileira amargou, principalmente nos meses de março e abril, 

resultados altamente negativos de seus principais indicadores de desempenho industrial. O 

mês de abril foi considerado um dos piores da história para a indústria. De acordo com a CNI, 

na indústria, o faturamento real caiu 5,6%, o emprego se retraiu 1,5%, e as horas trabalhadas 

sofreram uma redução de 6,6%. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) foi de 69,6%. 

 

Após a fase mais aguda da pandemia, verificou-se uma retomada das atividades industriais, 

permitindo à indústria voltar aos patamares pré-pandemia. Os indicadores industriais de 

outubro, apresentados pela CNI, ilustram esse processo, ainda que a variação permaneça 

negativa se comparado com o mesmo período de 2019. Em outubro, todos os indicadores de 

atividade – faturamento, utilização da capacidade instalada, horas trabalhadas e emprego – 

registraram crescimento na comparação com setembro, considerando a série com ajuste 

sazonal. As horas trabalhadas apontam um crescimento de 1,7% entre setembro e outubro, 

posicionando-se 1,2% acima do valor apurado em fevereiro. Já o faturamento real teve uma 
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variação positiva de 2,2% no mesmo período, e a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) 

alcançou 80,3%. 

 

Contudo, deve-se ressaltar que apesar da melhora contínua da indústria, os serviços 

demandados por esta ainda encontram dificuldades de retomar seu ritmo pré-pandemia. As 

restrições de pessoal e o distanciamento social obrigaram os ofertantes de serviços 

tecnológicos e de inovação a adaptarem seus produtos, principalmente os serviços de 

assessoria e consultoria, normalmente feitos presencialmente. Programas, como o Brasil 

Mais, tiveram suas metodologias remodeladas, o que incluiu atividades prioritariamente 

remotas para reduzir o risco de contágio entre os participantes das mentorias e a redução 

das viagens dos consultores. 

 

Na Bahia, o impacto da COVID-19 no emprego geral representou queda de 0,2% em relação 

ao ano de 2019, com redução de 5.307 empregos. O maior impacto foi no setor de serviços 

(-0,4%, queda de 7.343 mil empregos), enquanto a indústria terminou o ano estável e a 

agropecuária com alta de 2,2%.   

 

 

               Bahia: Evolução do Emprego (2018-2020) 

 

 
Fonte: MTE 

Elaboração: FIEB/Gerência executiva de Desenvolvimento Industrial 

 

 

Deve-se ressaltar que em um contexto de queda do consumo interno e externo e fechamento, 

mesmo que temporário, de empresas, a demanda por serviços para otimização de processos 

produtivos e desenvolvimento de produtos ficou em compasso de espera, devido ao elevado 

grau de incerteza no tocante à economia como um todo. Ainda assim, o Brasil melhorou sua 

posição no ranking do Índice Global de Inovação 2020. Agora o País ocupa a 62ª posição 

entre os 131 países analisados. Contudo, destaca-se que apesar da melhora em relação a 

2019, o país ainda está 15 posições atrás da 47ª colocação que ocupava em 2011, dentre 

125 países. Na América Latina, o país ocupa a 4ª posição, depois do Chile (54º), México (55º) 

e Costa Rica (56º). Em comparação com os países que compõem os Brics, o Brasil ocupa a 

última posição, atrás da Rússia (47º), Índia (48º), China (14º) e África do Sul (60º). 

 

2018 2019 2020

Estoque 

(em unid.)

Estoque          

(em unid.)

Estoque + Saldo    

(em unid.)

Agropecuária 94.681 92.855 94.881 2,2

Indústria 356.997 364.603 364.613 0,0

Serviços 1.809.880 1.775.118 1.767.775 -0,4

Total 2.261.558 2.232.576 2.227.269 -0,2

Variação            

(%)
Atividade
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Nas questões educacionais, as medidas de afastamento social e sanitárias, exigiram a 

aceleração e implementação de novas estratégias de ensino, capazes de aliviar os impactos 

do fechamento das escolas e da execução dos cursos mediados por tecnologias. O modus 

operandi da educação e, em particular, da educação profissional e tecnológica, também teve 

que observar um conjunto de leis e normas federais, estaduais e municipais para atuar no 

contexto da pandemia. 

 

Ainda no campo educacional, outro ponto a destacar foi a imposição urgente, pela pandemia, 

do Ensino à distância (EAD). O SENAI teve que se planejar e capacitar escolas, docentes e 

estudantes para adaptar-se mais rapidamente a este método de ensino.  

 

Outro impacto preocupante da pandemia na educação é o abandono escolar, principalmente 

entre os jovens. Pesquisa realizada pela Fundação Roberto Marinho e parceiros fez um alerta 

para gestores educacionais: quase 30% dos jovens pensam em deixar a escola e, entre os 

que planejam fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 49% já pensaram em desistir. 

Os motivos alegados são a grande dificuldade para estudar em casa e acompanhar as aulas, 

a falta de acesso à internet rápida e de dispositivos adequados, além do próprio equilíbrio 

emocional e a capacidade de organização para estudar sem a escola como mediadora do 

processo. 

 
 
1 Confederação Nacional da Indústria. Indicadores Industriais. ISSN 1983-621X. Ano 28. Número 4. Abril 2020. 

2 Variação JAN-ABR20/ JAN-ABR19. 

 

 

Desafios 

 

A baixa capacidade de gerar empregos, principalmente formais, já era observada mesmo 

antes da crise, especialmente no setor industrial. Com a necessidade de se buscar soluções 

imediatas para a manutenção da atividade ao longo do ano, algumas empresas adotaram 

sistemas automatizados, ainda que simples, que podem resultar na aceleração da contínua 

substituição de trabalhadores, em particular, aqueles de baixa qualificação. Isso impõe 

desafios para o desenho da formação profissional voltada à preparação de profissionais 

capacitados para um mundo em que os contratos de trabalho se tornam cada vez mais 

flexíveis/instáveis e concorrentes/complementares com determinadas tecnologias. Além 

disso, afeta a arrecadação do Sistema, que depende do número de trabalhadores. 

 

No âmbito da Educação Profissional, o crescimento, ainda que forçado, do ensino à distância 

(EAD) poderá trazer grandes desafios às instituições, que terão que incorporar, cada vez 

mais, tecnologias digitais e metodologias educacionais adequadas a esta nova forma de 

ensino. Para tal, o SENAI deverá, não somente estruturar sua infraestrutura física e 

tecnológica para incorporação das tecnologias educacionais digitais, mas, 

fundamentalmente, capacitar seus docentes e instrutores para uso pleno e eficiente de tais 

tecnologias. 
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Diante deste contexto, apresenta-se, a seguir, os desafios enfrentados pelo SENAI em 2020, 

os quais se renovam também para o ano seguinte. São eles: 

 

► Incentivar a adoção de tecnologias baseadas na inteligência artificial para personalização 

da aprendizagem, identificando lacunas e propondo retomada de aprendizados ao longo do 

processo formativo, de forma a garantir a qualidade do processo educacional. 

 

► Apoiar a ampla adoção de novas tecnologias e metodologias alinhadas à Indústria 4.0, que 

utilizam Inteligência Artificial, robótica, gamificação, Lean Education Technology, Ensino de 

Programação, dentre outras. 

 

► Incentivar o domínio do uso de metodologias ativas e tecnologias educacionais no 

processo de ensino e de aprendizagem, além de desenvolver internamente uma série de 

habilidades, capazes de estimular a interatividade, trabalhar o pensamento crítico e 

desenvolver as habilidades socioemocionais dos alunos. 

 

► Criar/incorporar tecnologias digitais no processo de formação docente, com o aumento de 

cursos auto instrucionais, e incremento da formação pautada nas metodologias ativas de 

ensino e de aprendizagem. 

 

► Utilizar/incorporar tecnologias para predição da evasão com a Incorporação da inteligência 

artificial para apoiar gestores e docentes na redução do abandono e no aumento do 

desempenho escolar. 

 

Sob a ótica de Tecnologia e Inovação, o evento da pandemia poderá acelerar a busca pela 

diminuição da dependência do trabalho humano. Para tal, as empresas com melhor “saúde” 

financeira buscaram aumentar as aquisições de sistemas automatizados, que por sua vez 

aumentarão a demanda e oferta de serviços para apoio à indústria na implementação e uso 

das tecnologias associadas à Indústria 4.0 e à transformação digital. 

 

Diante deste contexto, o SENAI BAHIA enfrentará no ano seguinte, os seguintes desafios: 

 

► Assegurar a infraestrutura tecnológica e de recursos humanos para aumentar sua oferta 

para este tipo de serviço tecnológico. 

 

► Incorporar as tecnologias Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV) na 

execução de serviços remotos. 

 

► Ampliar os serviços de tecnologia e inovação, por meio de projetos de curta duração, com 

equipes flexíveis. 



    46 
 

 
 

 

► Incorporar tecnologia 5G objetivando ampliar as diversas formas de acesso a serviços. 

 

Em 2020, em virtude da crise sanitária mundial, praticamente todas as ações e projetos do 

SENAI tiveram que ser revistas, uma vez que, não somente as ações diretamente ligadas às 

atividades do DN foram impactadas, mas principalmente as executadas pelos Departamentos 

Regionais. Como exemplo, cita-se o aprimoramento do modelo híbrido de ensino, que utilizou 

a experiência do SENAI com educação à distância e associou o agendamento, em 

laboratórios, de aulas práticas presenciais que não puderam ser desenvolvidas por meio de 

simuladores ou outras estratégias em ambientes virtuais.  

 

Na avaliação de empresários e especialistas, a crise decorrente do novo Coronavírus ocorreu 

em um momento crucial para a indústria brasileira. Não apenas com relação ao processo de 

desindustrialização que ocorreu nos últimos anos, mas, também, porque há vários desafios 

ainda a serem vencidos, para que o setor consiga se conectar com a quarta revolução 

industrial, que já está em curso, e se integrar de forma sustentada à economia global. 

 



    47 
 

 
 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
SUPERIOR 

AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS 

 

O SENAI BAHIA entende que manter o alinhamento às ações estratégicas desenvolvidas em 

âmbito nacional é fator estratégico para a manutenção de um padrão de qualidade da 

educação profissional desenvolvida pelo SENAI em todo o país. 

 

METODOLOGIA SENAI DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Ao longo dos anos, o SENAI BAHIA realiza uma série de iniciativas junto aos docentes e 

equipe pedagógica, a fim de fortalecer e impulsionar o nível de apropriação da Metodologia 

SENAI de Educação Profissional – MSEP. Como por exemplo, a realização de oficinas em 

escolas técnicas, a divulgação e a sensibilização de participação dos docentes nos cursos da 

Vertente Pedagógica no âmbito do Programa SENAI de Capacitação Docente - PSCD, a 

responsabilidade do docente quanto à apropriação da MSEP no Programa de Ação, com as 

prioridades “Planejar aulas com foco nos fundamentos e princípios pedagógicos de acordo 

com as políticas institucionais, diretrizes educacionais e MSEP” e “Ministrar aulas conforme 

os princípios norteadores da prática pedagógica da MSEP, visando o processo de 

aprendizagem dos alunos, favorecendo a aquisição das competências descritas no plano da 

Unidade Curricular e propiciar a satisfação do aluno”. 

 

Para verificar o nível de apropriação da metodologia, a cada 02 anos é realizada uma 

pesquisa em todos os Departamentos Regionais. Segue abaixo o histórico dos índices de 

apropriação da Metodologia SENAI de Educação Profissional do SENAI BAHIA. A evolução 

positiva do indicador no último ciclo reflete o esforço da instituição em fortalecer e impulsionar 

a formação com base no desenvolvimento de competências profissionais alinhadas às 

demandas do setor industrial. 
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 Índice de apropriação da Metodologia 
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PROGRAMA SENAI 4.0 

 
Programa que visa apoiar a indústria nacional no aumento de produtividade por meio de 

ferramentas e tecnologias, contribuindo para o desenvolvimento de recursos humanos com 

as competências requeridas pela Indústria 4.0. Em 2020, foram desenvolvidos e/ou ofertados 

diversos cursos voltados para o desenvolvimento de competências e habilidades para 

implementação das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, tais como:  

► Especialização Técnica em Indústria Avançada 

► Especialização Técnica em Robótica Industrial 

► Arduino Aplicado à IoT (Internet of Things) 

► AWS Academy Cloud Foundations (fundamentos de nuvem e principais serviços da AWS) 

► Fundamentos Básicos de Impressão 3D 

 
 

PROGRAMA LEAN EDUCACIONAL 

 
Programa apoiado pelo SENAI Departamento Nacional, que visa o aumento do valor 

agregado no aprendizado e redução de desperdício. Em 2020, tivemos a participação de 31 

colaboradores, das 10 escolas que ofertam curso técnico, na Capacitação em Lean 

Educacional promovida pelo SENAI DN. Essa capacitação permitiu o desenvolvimento de 

colaboradores que irão participar de projetos de implementação do Lean Educacional a serem 

desenvolvidos a partir de 2021. 

PROGRAMA SENAI DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) 

 

No contexto do Programa SENAI de Educação à Distância, as iniciativas de 2020 do SENAI 

BAHIA foram: 

► Em março de 2020, iniciamos a construção do 1º curso de Aperfeiçoamento Profissional 

no formato híbrido, que mescla aulas remotas síncronas com recursos digitais que o AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) proporciona. Foi adotado o curso de Operador 

Mantenedor 100% a distância (EAD). Fizemos a customização das apostilas e demais 

conteúdos virtuais e, em agosto, a 1ª turma foi iniciada, coordenada pela equipe 

Pedagógica de Inovação e Tecnologias Educacionais - ITED. O projeto transformou-se 

no Programa de Formação Profissional da VALE, em setembro do mesmo ano. Com base 

nos bons resultados da 1ª turma, a 2ª turma foi iniciada, em parceria com a Federação 

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN.   

           

    Concluintes em cursos 

associados à indústria 

4.0 
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► Oferta dos Cursos de Qualificação Profissional Gratuita (CQPG) EAD: Nos meses de 

setembro e outubro de 2020 realizamos 6.510 matrículas para a comunidade, por meio 

do Programa de Cursos de Qualificação Profissional Gratuitos 100% à distância (EAD). 

O programa atendeu a pessoas de baixa renda, incluindo jovens a partir de 15 anos de 

idade. Tal oferta contou com uma equipe centralizada na tutoria e mediação pedagógica 

para oferecer suporte aos alunos durante a execução dos cursos.  

 

► Oferta de cursos em parceria com a FORD e empresas parceiras: Nos meses de agosto 

a dezembro de 2020 realizamos o Programa de Aperfeiçoamento Profissional para 

atendimento aos empregados e terceirizados da FORD que entraram em regime de lay-

off.  O primeiro grande contrato firmado entre a FORD e o ITED foi para treinamento de 

mais de 1.500 profissionais na modalidade de educação à distância. O Programa contou 

com 10.900 matrículas, distribuídas em 12 cursos, sendo 03 cursos específicos com aulas 

on-line e transmissões ao vivo (aulas remotas), com tutoria especializada e apoio 

pedagógico para 09 cursos auto instrucionais, realizados totalmente à distância, com 

conteúdo autoexplicativo. 

 

 

PROGRAMA SENAI NOVO ENSINO MÉDIO 

 

Em 2017, o Ministério da Educação estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio 

no País. Com isso, foi possibilitada a oferta de Ensino Médio vocacionado, com a 

possibilidade de escolha de vários itinerários pelos alunos. Com base nesta reforma e 

comprometidos com a elevação da escolaridade dos trabalhadores da indústria, os 

Departamentos Nacionais do SESI e SENAI elaboraram documentos norteadores para que 

ambos desenvolvessem, em caráter de experiência pedagógica, este novo programa. Em 

2018, o SENAI BAHIA participou das turmas pilotos do Projeto Novo Ensino Médio. 

 

A oferta nesta experiência foi desenvolvida no município de Feira de Santana em 2 (duas) 

turmas de Ensino Médio integrado à Habilitação Profissional em Técnico de Eletrotécnica. As 

turmas foram desenvolvidas em parceria com o SESI. Podemos destacar como diferenciais 

do projeto os seguintes pontos: 

 

► A elaboração do currículo realizada de forma integrada entre os docentes do SENAI e 

professores do SESI. 

 

► O desenvolvimento das competências socioemocionais pelo SENAI por meio do Módulo 

do Mundo do Trabalho. 

 

► O planejamento integrado semanal entre os docentes do SENAI e professores do SESI. 
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► Toda equipe SESI/SENAI envolvida e comprometida com os resultados propostos pelo 

Projeto. 

 

Os resultados foram positivos e exitosos e a oferta foi ampliada com o SESI para 2021. Para 

essa nova oferta, teremos os cursos técnicos em Automação Industrial, Informática para 

Internet e Biotecnologia. Participam desta ampliação 03 Escolas do SESI e 03 Escolas do 

SENAI. Com base nestes resultados, na experiência desenvolvida e na expertise do SENAI 

para 2021, buscaremos parcerias com Instituições de Educação Básica pública e privada 

para oferta do Itinerário V do Novo Ensino Médio. O desafio é consolidar a atuação do SENAI 

BAHIA como parceiro de instituições públicas e privadas de Educação Básica, na oferta do 

Itinerário de Formação Técnica e Profissional (Itinerário V) do novo Ensino Médio. 

 

PROGRAMA SENAI DE AÇÕES INCLUSIVAS 

 

No ano de 2020, o atendimento as ações no âmbito do Programa SENAI de Ações Inclusivas 

(PSAI) no SENAI BAHIA foi bastante desafiador. Diante do cenário da pandemia, foi 

necessário adaptar o modelo de aula presencial para o remoto síncrono e assíncrono. Para 

isso, buscamos fortalecer as ações e orientações, internamente, para melhor atender aos 

nossos alunos. Realizamos o acompanhamento ainda mais próximo aos alunos com 

deficiência e docentes, buscamos parceria das famílias e profissionais especializados e 

orientamos docentes e equipe técnica e pedagógica para este tipo de atendimento. Outra 

ação implementada foi a realização do atendimento individualizado dos alunos (com 

deficiência) com os docentes no turno oposto da aula e acompanhamento e atendimento 

realizado pela equipe pedagógica de modo a tentar fortalecer e suprir as dificuldades 

apresentadas com o novo modelo de aulas.  

 

Em 2021 continuaremos a viabilizar o atendimento e desenvolvimento das competências 

necessárias a todos os nossos alunos matriculados nas Escolas Técnicas do SENAI.  

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS  

 

Na Escola Técnica do SENAI BAHIA, este programa é voltado para o desenvolvimento de 

novos recursos educacionais, baseados em tecnologias de realidade aumentada, realidade 

virtual e vídeo 360°, para serem aplicados nos cursos ofertados pelas escolas. Podemos citar 

alguns projetos nos quais o DR atuou no ano de 2020, tais como o desenvolvimento de 

aplicativo de realidade virtual para as disciplinas dos cursos técnicos e de desenvolvimento 

de vídeos para a realização de passeios virtuais no ambiente acadêmico. 

 

Já o Centro Universitário SENAI CIMATEC desenvolveu método de Inovação Acadêmica, 

que propõe a presença de tecnologias e iniciativas inovadoras em sala de aula. Em 2020, o 

método possibilitou aos alunos de Engenharia e Arquitetura uma experiência universitária 
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diferenciada e personalizada. Após dois anos de pesquisas pedagógicas em modelos já 

adotados em instituições internacionais de excelência, tais como Olin College of Engineering, 

Massachussetts Institute of Technology (MIT), Convetry University e estudo da abordagem 

CDIO, os cursos de graduação foram remodelados com vistas à formação de Engenheiros e 

Arquitetos Inovadores, contemplando não só desenvolvimento de competências técnicas, 

mas também sócio emocionais, que integram o perfil dos profissionais do futuro.  

 

Nesse modelo, os alunos poderão experimentar três trilhas de carreira durante a faculdade: 

Trilha Técnico-Gestor, Trilha Pesquisador ou Trilha Empreendedor. Além de propor um 

percurso formativo inovador, a Inovação Acadêmica contempla mudanças na infraestrutura, 

como a criação do Laboratório de Design Thinking e Labóratório Maker, e um Programa de 

Formação Docente. 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS 

 

CIMATEC PARK  

 

Inaugurado em novembro de 2019, o SENAI CIMATEC Park entra em operação com uma 

estrutura de dez galpões operacionais e um administrativo, visando fortalecer o ecossistema 

de Inovação industrial. O CIMATEC Park possui conceito abrangente e combina um Science 

Park, um Technology Park e um Business Park com o objetivo de suportar o desenvolvimento 

de projetos com altos TRLs, promover o suporte a inovação por meio de Plantas Piloto, 

realizar Testes industriais de grande porte, confecção de protótipos em escala real e o 

escalonamento de produção.  

 

O objetivo do regional é fortalecer o ecossistema de Inovação implantado do SENAI 

CIMATEC Park para assegurar a operacionalização das áreas de segurança para testes e 

operações de risco, espaços para startups industriais, centro de tecnologia das empresas e 

empresas industriais de base tecnológica. 

 

ISI – SAS – CONSOLIDAÇÃO DO CIMATEC SAÚDE, INSTITUTO 

SENAI DE SISTEMAS AVANÇADOS DE SAÚDE (ISI-SAS) 

Inaugurado em outubro de 2020, o CIMATEC Saúde terá papel fundamental no 

desenvolvimento de uma vacina, por meio de testes clínicos e transferência de tecnologia 

realizados em parceria com a Fiocruz. O novo ISI é um dos maiores complexos tecnológicos 

de saúde do país e ocupa um andar do extenso campus do SENAI CIMATEC em Salvador, 

com laboratórios de alta tecnologia, e atua no desenvolvimento de vacinas, medicamentos 

biológicos, produtos de terapia celular, estudos clínicos, serviços laboratoriais e diversas 

outras frentes. Este instituto em meio à pandemia da COVID-19, desde o início, vem atuando 

em “linha de frente” no combate ao novo Coronavírus, mobilizando seus pesquisadores e 

demais colaboradores em diversas iniciativas e ações efetivas. 

 

PROJETO RESPIRADORES MECÂNICOS 

 

O SENAI CIMATEC coordenou a manutenção de 2.023 respiradores mecânicos em todo o 

Brasil, em parceria com o SENAI Nacional. 

 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/technology+park.html
http://www.cimateccombatecovid.com.br/
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PROJETO DE RESPIRADORES EM PARCERIA COM A NASA 

 

Baseada nas competências técnicas do SENAI CIMATEC, a NASA selecionou a instituição 

para recepcionar uma tecnologia nova com relevante redução de custo, desenvolvendo 

respiradores, com as características e funções necessárias para tratamento de 95% dos 

casos críticos de COVID-19, nos quais a intubação seja necessária. O trabalho de adaptação 

e incrementos realizado pela instituição envolveu profissionais com grande expertise 

tecnológica, que possibilitou desenvolver o único respirador do segmento a suspender seu 

funcionamento durante um procedimento de reanimação de paciente, sem perder os 

parâmetros ajustados anteriormente.  

A homologação do equipamento foi obtida junto à Anvisa e a Russer - empresa brasileira 

parceira, referência em equipamentos médicos, responsável por toda a cadeia de 

suprimentos, que produziu um primeiro lote de 300 aparelhos.  

 

PROJETO ÁLCOOL GLICERINADO 

 

Produção do álcool glicerinado, envasado em uma pequena fábrica, montada no CIMATEC 

Park, cuja produção mensal foi doada para hospitais, postos de saúde e entidades da 

sociedade civil, conforme a parceria estabelecida com o Governo da Bahia e a Prefeitura de 

Salvador. O projeto contou com doações de diversas instituições e empresas industriais. 

 

PROJETO TÚNEIS DE DESINFECÇÃO 

 

O Túnel de Desinfecção, desenvolvido pelo ISI em Sistemas Avançados de Saúde do SENAI 

CIMATEC, em parceria com INTS e o Governo do Estado, tem como objetivo oferecer mais 

segurança aos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de combate à COVID-

19. O equipamento higieniza a superfície externa dos EPIs – Equipamentos de Proteção 

Individual dos profissionais de saúde por meio de jatos contendo uma mistura higienizadora, 

recomendada pela OMS, aspergidos pelos bicos instalados no túnel. 

 

PROJETO TESTES MOLECULAR PARA DIAGNÓSTICO COVID-19 

(MÉTODO RT-PCR) 

 

O SENAI CIMATEC implantou laboratório nível de segurança NB2, para atender à demanda 

por ensaios diagnósticos do COVID 19, utilizando o método RT-qPCR. O laboratório obteve, 

em tempo recorde, a autorização do Lacen e da Divisa. Em 2020, de abril a dezembro, foram 

realizados cerca de 22 mil ensaios.  
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PROJETO MÁSCARAS FACE SHIELD  

 

Foram produzidas e doadas, pelo SENAI CIMATEC, cerca de 200 mil máscaras de face tipo 

shield, para atender à necessidade crescente de equipamentos de proteção individual (EPIs) 

para os profissionais na linha de frente do combate à COVID-19. Uma pequena fábrica foi 

especialmente montada no SENAI CIMATEC Park, em Camaçari, para a confecção do EPI. 

As máscaras produzidas em impressoras 3D são doadas a Hospitais, Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), corporações e Secretarias de Estado da Bahia. 

 

PROJETO BOLHA DE CONTENÇÃO 

 

O SENAI CIMATEC desenvolveu um equipamento que visa reduzir os casos de intubação 

entre paciente portadores da COVID-19, bem como os riscos de contaminação entre os 

profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de combate à pandemia. Foram 

produzidas cerca de 700 bolhas de contenção. 

 

PROJETO BOMBAS DE INFUSÃO 

 

O SENAI CIMATEC realizou a manutenção de bombas de infusão de Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) do Hospital Espanhol, em Salvador. A iniciativa é fruto de uma parceria do 

SENAI CIMATEC com o Governo da Bahia e a empresa alemã de dispositivos médicos e 

farmacêuticos, a B.Braun. Foram reparadas e entregues ao Hospital mais de 290 bombas de 

infusão, aparelho indispensável nas UTI’s. 

 

PROJETO INFRAESTRUTURA DE SUPERCOMPUTAÇÃO  

 

O SENAI CIMATEC, segundo maior centro de supercomputação da América Latina, realiza 

pesquisas relacionadas ao Coronavírus e as disponibiliza mundialmente. Com estes 

modernos equipamentos, cientistas podem partilhar e contribuir com informações acerca do 

Coronavírus. Trata-se de uma rede mundial, que consegue conectar o que de mais atual está 

sendo feito em termos de soluções para a pandemia. 

 

PROJETO IA PARA DIAGNÓSTICO DE COVID EM EXAMES DE 

IMAGENS 

 

O centro de Inteligência Artificial do SENAI CIMATEC desenvolveu uma ferramenta de 

suporte ao diagnóstico de exames de imagem por Raio-X e Tomografia Computadorizada. 

Esses exames, além de possibilitar a identificação do Coronavírus no corpo humano, são 
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capazes de mapear com precisão se houve alguma área danificada pela doença e qual a 

amplitude disso no paciente. 

 

CERTIFICAÇÃO ISO 27.001 

 

O Centro de Supercomputação do SENAI CIMATEC obteve a certificação ISO 27001:2013, 

em maio de 2020. Essa conquista atesta que a confidencialidade, a integridade e 

disponibilidade das informações estão protegidas conforme um dos mais rigorosos padrões 

internacionais de Segurança da Informação das organizações. A certificação foi obtida após 

auditoria realizada pela QMS Certification Services. 

 

ROTA 2030 

 

Parte da estratégia do Governo Federal para desenvolvimento do setor automotivo no país, 

o Programa Rota 2030 tem como objetivo ampliar a inserção global da indústria automotiva 

brasileira, visando a exportação de veículos e autopeças. Os projetos estão sendo 

desenvolvidos em parceria com o ISI em Conformação e União de Materiais e inclui os 

fornecedores da cadeia automotiva, com oferta de consultoria para reduzir desperdícios em 

seu processo produtivo, utilizando técnicas de manufatura enxuta (lean manufacturing). O 

programa prevê ainda a digitalização das empresas participantes, por meio do uso de 

sensores, computação em nuvem e big data, além do desenvolvimento de novos produtos e 

processos.  

 

SENAI CIMATEC / NVIDIA Brasil 

 

Parceria para desenvolvimento da tecnologia de GPU (Graphics Processing Unit – Unidade 

de Processamento Gráfico) no Brasil, com o objetivo de aprofundar as pesquisas e disseminar 

as aplicações da tecnologia para fomentar a sua utilização na indústria brasileira.  

 

A NVIDIA tem sede nos Estados Unidos e é referência em tecnologia de computação para 

Inteligência Artificial. No escopo da parceria, consta o fornecimento pelo SENAI CIMATEC da 

equipe de pesquisadores e especialistas, que contribuirá com a multinacional para 

desenvolver soluções de problemas complexos da indústria e buscar novos negócios na área.  

 

Com essa parceria, o SENAI CIMATEC torna-se um dos principais centros estratégicos da 

NVIDIA no país para os avanços da tecnologia de GPU na indústria. Como contrapartida, o 

SENAI CIMATEC terá acesso a capacitações e treinamentos especializados nas plataformas 

de hardware e software desenvolvidas pela NVIDIA, o que possibilitará o avanço nas 

pesquisas e o aumento na atuação na vanguarda tecnológica em Inteligência Artificial, 

Veículos Autônomos, HPC e Programação de GPU. 

http://www.senaicimatec.com.br/en/infraestrutura/#/
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RECURSOS ALOCADOS 
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ATUAÇÃO TRANSVERSAL 

NOS NEGÓCIOS 
 

O SENAI BAHIA atua em consonância com o contexto externo e as demandas da indústria 

brasileira. Com base na atuação do Departamento nacional, por meio de estudos e 

proposição de metodologias e métodos que consideram o contexto mercadológico, o SENAI 

BAHIA busca uma atuação mais assertiva no âmbito regional. 

 

Nesse contexto, o relacionamento com nossos diversos públicos (indústrias, trabalhadores e 

comunidade) se firma na oferta de soluções em serviços de educação profissional 

continuamente atualizados e adequados às necessidades específicas dos clientes. 

AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS 

 

ATUAÇÃO COMERCIAL ESCOLA TÉCNICA – ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

Frente às particularidades territoriais e diversas identidades dos 417 municípios do Estado da 

Bahia, foi formada uma equipe multidisciplinar e com experiência para atender os entes 

públicos nas esferas municipal, estadual e federal. Localizada na Sede e prestando suporte 

a todas unidades regionais, as quais também possuem apoios comerciais locais, surgiu a 

Gerência de Órgãos Públicos do SENAI BAHIA.  

 

Na perspectiva de mercado, em 2020, foram ampliados os atendimentos do SENAI no eixo 

de qualificação profissional para geração de emprego e renda junto ao Programa Minha Casa, 

Minha Vida nos municípios, como também com a União, por meio do Programa Soldado 

Cidadão das Forças Armadas. Em linhas gerais, a implementação desse núcleo visa à 

atuação específica com entes públicos e trouxe: 

 

► Desenvolvimento de novos produtos no portfólio da Escola Técnica, sendo estes 

customizados para atender os órgãos públicos. 

 

► Melhor atuação e interiorização das ações, maximizando o uso das estruturas dos Centros 

de Formação Profissional - CFP no interior do Estado, por meio dos contratos firmados 

com as prefeituras onde estas unidades estão instaladas. 

 

► Potencial uso das unidades móveis e kits didáticos resolvendo obstáculos de ausência de 

estrutura laboratorial nos municípios. 
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► Resolução de problemas enfrentados pelos entes públicos, no que diz respeito ao 

atendimento social e qualificação profissional nos locais de atuação. 

 

► Ampliação da capilaridade de atendimento do SENAI no interior do estado. 

 

► Diversificação das fontes de receita. 

 

 

ATUAÇÃO COMERCIAL ESCOLA TÉCNICA – PESSOA JURÍDICA 

 

Tal qual a atuação da Gerência de Órgãos Públicos, com o objetivo de monitorar o 

comportamento do ambiente externo e de identificar ameaças e oportunidades que apoiem a 

manutenção dos diferenciais competitivos do SENAI, dispomos de uma Gerência Comercial 

dedicada ao atendimento de Pessoa Jurídica – Empresa. 

 

Dessa forma, além de possibilitar a definição de estratégias e tomadas de decisão articuladas 

em conjunto com as unidades do SENAI BAHIA, houve uma melhor distribuição das 

competências já existentes no portfólio do Departamento Regional e alinhamento da atuação 

comercial frente às indústrias baianas.  

 

Durante o ano de 2020, a equipe de mercado buscou desenvolver uma atuação 

mercadológica a partir de uma abordagem comercial consultiva, permitindo ao cliente 

industrial um atendimento customizado, indo ao encontro de suas necessidades e desafios, 

ao mesmo tempo que mantem os critérios normativos e de qualidade do SENAI. Cabe 

destacar, justamente neste período, o desenvolvimento e adequação de novos produtos 

viáveis ao cenário imposto pela pandemia, no modelo de execução remoto. Realizamos 

ações de capacitação dos Agentes de Mercado neste nicho emergente de negócios, com 

estudos de metas, novas metodologias para abordagem ao cliente, análise de regiões e 

empresas estratégicas, dentre outros, e já foi possível observar, ainda no ano corrente, 

retorno positivo da demanda por capacitação no mercado local.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                     Fonte: CRM Dynamics SENAI/BA  
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ATUAÇÃO COMERCIAL ESCOLA TÉCNICA – GERÊNCIA DE 

RELACIONAMENTO COM O MERCADO PESSOA FÍSICA 

 

A Gerência de Relacionamento com o Mercado do SENAI BAHIA foi criada em 2019 e, a 

partir de 2020, teve agregada à sua estrutura, o Núcleo de Inteligência de Mercado. Esse 

núcleo é responsável, conjuntamente com os núcleos de mercado das unidades do 

Departamento Regional, pelo planejamento da oferta dos cursos, pesquisa de mercado, 

análise da concorrência, precificação, tipos de oferta, dentre outras ações estratégicas. 

 

O Núcleo de Inteligência de Mercado colhe e analisa informações externas para orientar 

decisões estratégicas, seja de marketing, de relacionamento, de produto ou atendimento, com 

a utilização de ferramentas específicas, capazes de obter dados relevantes para futuras 

análises. Cabe ressaltar que a pesquisa mercadológica é fundamental no embasamento das 

análises do núcleo e, por isso, no final de 2019, o SENAI BAHIA contratou uma empresa 

terceirizada para realizá-la. 

 

A análise de indicadores realizada pelo Núcleo de Inteligência de Mercado permite que o 

SENAI BAHIA identifique oportunidades para captação de alunos e obtenha ideias para 

aperfeiçoar o negócio. O Núcleo, portanto, tem uma visão estratégica do negócio e influencia 

em suas decisões, com o objetivo de inovar e alavancar a captação de alunos. 

 

A Gerência de Relacionamento com o Mercado do SENAI BAHIA é composta dos seguintes 

núcleos: 

 

► Núcleo de Atendimento ao Candidato: responsável pela interlocução e suporte aos 

atendimentos realizados pelas unidades para captação e matrícula de alunos para todas 

as modalidades de cursos do SENAI BAHIA. 

 

► Núcleo de Relacionamento com o Mercado: responsável pela interlocução e suporte ao 

planejamento e oferta de cursos de curta duração. 

 

► Núcleo Contact Center: responsável pelas ações de relacionamento para captação de 

alunos por meio de ligação telefônica, e-mail, mensagens via SMS, WhatsApp, por meio 

de telemarketing ativo e receptivo. 

 

► Núcleo de Planejamento e Controle: responsável pelo planejamento da oferta de cursos 

técnicos, pós técnicos, controle das matrículas, do orçamento e das ações para captação 

de alunos. 
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► Núcleo de Comunicação e Marketing: com atuação em 3 (três) vertentes, Comunicação 

Digital, Publicidade e Propaganda e Inteligência de Mercado, todas responsáveis por 

ações de relacionamento para captação de alunos. 

 

 

 
   
                 Fonte: Sistema Educacional do SENAI (SGE) 

 

 

 

FÁBRICA DE KITS DIDÁTICOS 

 

O SENAI BAHIA buscou em 2020, flexibilizar ainda mais o ensino na educação profissional e 

atuou na produção de 650 kits didáticos/unidades móveis, durante o ano, por meio da Fábrica 

de kits didáticos. Os kits de formação profissional foram projetados com conceito modular e 

flexível, ampliam o engajamento e dão maior suporte ao processo educacional para docentes 

e alunos, conectando teoria e prática. Os kits permitem uma maior flexibilidade quanto à 

realização de cursos e suas respectivas práticas fora das Unidades do SENAI, ampliando a 

oferta em todo o estado e possibilitando levar uma educação de qualidade a todos. Além 

disso, a fábrica atuou na produção de 2.384 demandas direcionadas para atender à pandemia 

do Coronavírus, como por exemplo a fabricação de túneis de desinfecção, bolhas de 

contenção, fabricação de máscaras, dentre outras demandas. 

 

 

PRINCIPAIS INICIATIVAS E RESULTADOS DE TI 

 

► Adesão ao Sistema de Gestão Escolar (SGE): adesão e implantação do SGE nacional, 

passando a integrar o grupo de Departamentos Regionais que utilizam o sistema 

conforme padrão do Departamento Nacional, possibilitando a utilização das diversas 

funcionalidades e integrações desenvolvidas.  
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► Sistema de Matrícula online: aprimoramento do sistema de matrícula online, 

possibilitando que os alunos possam realizar a matrícula e rematrícula de forma remota, 

sem necessidade de comparecimento às unidades do SENAI. 

 

► Sistema Power BI: consolidação da implantação e utilização da plataforma de Business 

Intelligence com o desenvolvimento de painéis e visões para auxiliar no processo de 

gestão e na tomada de decisões pelo SENAI BAHIA. 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 

Os indicadores estratégicos são apurados a partir dos registros de produção e orçamento do 

Departamento Regional e seguem o Planejamento Estratégico SENAI 2020-2024. 

 

A apuração do indicador Índice de implantação dos Programas de Transparência e de 

Compliance com aderência às melhores práticas está em fase de construção e validação. 

A resolução do SENAI/CN nº 0017/2020 prorrogou o prazo para implantação de programas 

de Compliance, de que trata o art. 1º da Resolução SENAI/CN nº 18/2019, no âmbito dos 

órgãos nacional e regionais do SENAI por um ano, a partir de 09/07/2020, em decorrência do 

impacto da pandemia do Coronavírus.  Paralelamente, os novos normativos, divulgados no 

ano de 2020, impactaram na necessidade de revisão do plano de ação para implantação da 

Transparência, o que impediu o monitoramento. 

 

Por fim, não haverá apuração do indicador Índice de aumento de produtividade nas 

empresas atendidas por programas de produtividade industrial, pois a pandemia da 

COVID-19 atrasou o início dos atendimentos presenciais às empresas em função da 

necessidade de adequação metodológica aos protocolos de segurança e aos decretos 

estaduais de restrição de atividades. A principal iniciativa cujos resultados são considerados 

na mensuração do indicador estratégico é o Programa Brasil Mais. Embora os atendimentos 

às empresas dentro desse Programa tenham sido iniciados em 2020, apenas 10 

Departamentos Regionais iniciaram seus contratos com as empresas, e não haverá 

conclusão de atendimento em tempo hábil para apuração relativa ao exercício. Os 

atendimentos iniciados no primeiro trimestre de 2020, em âmbito nacional, parte do processo 

de formação presencial de consultores, foram paralisados e só retomaram no último trimestre 

com as adaptações da metodologia.  

 

Quanto à inclusão de atendimentos em programas regionais baseados em metodologias 

nacionais de aumento de produtividade, não poderão ser considerados para apuração de 

resultados relativos a 2020 em função de não haver uma parametrização nos sistemas de 

informação que possibilite a apuração do indicador de acordo com as variáveis previstas e 

padronizadas nas metodologias nacionais. O desenvolvimento do módulo de parametrização 

foi realizado no último trimestre de 2020 e os testes finais de validação, para disponibilização 

e treinamento dos Departamentos Regionais na inclusão das informações, acontecerá no 

primeiro trimestre de 2021.   
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RESULTADO DOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Concluintes em cursos de aperfeiçoamento e especialização 

associados à Indústria 4.0 

 

É considerada toda matrícula nos cursos 

de aperfeiçoamento voltados para as 

competências habilitadoras da indústria 

4.0, referente a trabalhadores, 

empregados ou desempregados. 

 

O SENAI BAHIA ultrapassou a meta de 

concluintes em cursos de 

aperfeiçoamento e especialização 

associados à indústria 4.0 no ano de 2020.  

 

 

Se, por um lado, a COVID-19 dificultou a realização de matrículas em cursos presenciais, a 

realização de cursos remotos relacionados à indústria 4.0 pode ser considerada como uma 

força no contexto da educação profissional. Cursos diversos, tais como Conceitos Básicos de 

Segurança Cibernética, Desvendando o Lean Manufacturing, Green Belt em Lean Seis 

Sigma, Entendendo a Indústria 4.0 e suas aplicações, Inteligência Artificial (IA): Aplicações 

na Indústria, Introdução à Internet das Coisas, Programação móvel para IoT (Internet of 

Things) e Tecnologia da Informação para a Indústria 4.0 despertaram o interesse de 

trabalhadores e empregados, motivados pela necessidade de adequações do ambiente de 

trabalho à indústria 4.0 e à busca contínua pelo aumento de produtividade, e de 

desempregados, que utilizaram a tecnologia como meio para qualificação e inserção e/ou 

retorno ao ambiente produtivo.  

 

  

 
 

Objetivo 

estratégico 

 
REQUALIFICAR E ATUALIZAR AS 

COMPETÊNCIAS DOS 

TRABALHADORES da indústria para 

o trabalho do futuro 

 
Indicador 

estratégico 

 
Concluintes em cursos de 

aperfeiçoamento e especialização 

associados à Indústria 4.0 

 
Fórmula de 

cálculo do 

indicador 

 

∑(Concluintes   em   cursos   de   

aperfeiçoamento e especialização 

associados à Indústria 4.0) 

Regional Meta Realizado % de Real. 

BA 2.000 3.947 197% 

      

Programa SENAI 4.0 

         

    



    64 
 

 
 

Percentual de matrículas em cursos de pós-graduação alinhados às 

temáticas dos Institutos SENAI de Inovação (ISIs) 

 

No ano de 2020 superamos a meta de 

60% definida para o indicador “Percentual 

de matrículas em cursos de pós-

graduação alinhados às temáticas dos 

Institutos SENAI de Inovação”, no SENAI 

CIMATEC, fato que demonstra a 

convergência de atuação da instituição 

nas estratégias de apoio à indústria, 

cliente foco de atuação dos nossos ISIs 

(Automação, Logística, União e 

Conformação de Materiais e Saúde).  

 

Tal resultado foi possível devido à oferta de novos cursos de pós-graduação vinculados às 

áreas de atuação dos institutos, como por exemplo, o MBA em Data Science e Analytics, 

além da descontinuidade de alguns cursos que não estavam mais aderentes às demandas 

atuais do mercado, a exemplo da Especialização em STA - Soluções e Tecnologias 

Ambientais. 

 
 

Objetivo 

estratégico 

 
IMPULSIONAR A FORMAÇÃO SUPERIOR 

ESPECIALIZADA 

de profissionais orientada à inovação 
para a indústria 

 
Indicador 

estratégico 

Percentual de matrículas em cursos de 

pós-graduação alinhados às temáticas dos 

Institutos SENAI de Inovação 

 
Fórmula de 

cálculo do 

indicador 

 
(Número de matrículas de programas pós-

graduação alinhados às temáticas dos ISIs / 

Número total de matrículas de programas de 

pós-graduação) x 100 

Regional Meta Realizado % de Real. 

BA 60% 82% 137% 
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Empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos do SENAI 
 

 

O Programa de Acompanhamento de 

Egressos do SENAI dispõe de uma 

metodologia que busca verificar o alcance do 

perfil profissional do curso, o conhecimento 

apreendido e as competências adquiridas 

para o desenvolvimento da profissão. Esse 

monitoramento possibilita à Instituição 

alicerçar as decisões para melhor adequação 

de seus programas à realidade do mercado de 

trabalho (empresa) e às expectativas 

concretas de sua clientela (aluno). É uma 

ferramenta estratégica de gestão e resultado 

da articulação entre as unidades do SENAI e 

o mercado laboral. 

 

Os resultados da pesquisa são apresentados em três fases: primeira fase, com o concluinte; 

segunda fase, com o egresso um ano após a conclusão; e terceira fase, com a empresa 

contratante do egresso SENAI, na área ou em área relacionada ao curso realizado.  

 

Na base de dados do painel 2018-2020 do SENAI Bahia foram inseridas 4.106 pesquisas 

com os concluintes na Fase I, sendo 511 concluintes de cursos técnicos e 1.465 pesquisas 

com os egressos na Fase II, sendo 184 egressos de cursos técnicos.  

 

O resultado do indicador de empregabilidade dos egressos dos cursos técnicos no mercado 

de trabalho foi superior à meta estabelecida para o ano. O SENAI BAHIA possui núcleos de 

Carreira Profissional em todas unidades operacionais que apoiam a inserção profissional dos 

alunos e ex-alunos no mercado de trabalho, fazendo interlocução para divulgação de vagas 

de empregos e de estágio e desenvolvendo ações que garantam maior efetividade no 

relacionamento com as empresas.  

 

  

 
 

Objetivo 

estratégico 

 
FORMAR PROFISSIONAIS PARA O MERCADO DE 

TRABALHO, adequados às necessidades futuras e 

locais da indústria, em um ambiente de rápida 

transformação tecnológica 

 
Indicador 

estratégico 

 
Empregabilidade dos egressos dos cursos 

técnicos do SENAI 

 
Fórmula de 

cálculo do 

indicador 

“[(Número de egressos trabalhando de forma 

remunera- da em até t+1) / (Total de egressos 

trabalhando ou que procuraram trabalho em 

t)]*100 

t = ano” 

Regional Meta Realizado % de Real. 

BA 67% 78,8% 118% 
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Número de projetos ativos dos Institutos SENAI de Inovação 

 

 

Todos os projetos computados nesta métrica 

são apropriados pelos Institutos SENAI de 

Inovação conforme Diretrizes de Tecnologia e 

Inovação. São contabilizados apenas projeto 

de valor superior a R$30.000,00 e projetos 

ativos no ano com status contratados, em 

execução e/ou concluídos.  

 

O cenário de crise sanitária provocou o 

adiamento de alguns projetos previstos para o 

exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objetivo 

estratégico 

 

PREPARAR A INDÚSTRIA PARA O FUTURO 

impulsionando transformações por meio da 
inovação 

Indicador 

estratégico 

 

Número de projetos ativos dos Institutos 

SENAI de Inovação 

 

Fórmula de 

cálculo do 

indicador 

 

∑(Número de projetos ativos nos Institutos 

SENAI de Inovação, considerando contratados, 

em execução e ou concluídos no ano, com valor 

superior a R$ 30 mil) 

Regional Meta Realizado % de Real. 

BA 116 22 19% 
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Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas 

ações de educação corporativa do SENAI 
 

 

Em 2020, tivemos um relevante aumento 

na quantidade de inscrições do ano 

anterior, porém em cursos com carga 

horária menor, representando uma 

redução nas horas de aprendizado. 

 

Algumas ações são planejadas pelo corpo 

gerencial do Departamento Regional, a fim 

de alavancar o desempenho deste 

indicador, tais como reforçar a divulgação 

e promoção dos treinamentos da Unindústria; participar ativamente no controle desse 

indicador por meio do monitoramento do Programa de Ação anual ou feedbacks periódicos, 

dentre outras.  

 

Abaixo, segue o comparativo do resultado de inscrições realizadas nos anos de 2019 e 2020 

no SENAI BAHIA: 

 

 

 

 

 

 

  

2019 2020

Aprovado 199 296

Evadido 185 142

Não iniciado 147 177

Reprovado 40 44

Total de inscrições 571 659

Fonte: Unindústria

Inscrições nos cursos da 

Unindústria

Realizado

 

 
Objetivo 

estratégico 

 
DESENVOLVER E GERIR CONHECI- MENTOS E 

COMPETÊNCIAS com 

vistas ao futuro dos negócios e à redução de 

assimetrias regionais 

 
Indicador 

estratégico 

Média de horas de capacitação por colaborador 

concluídas nas ações de educação corporativa 

do SENAI 

 
Fórmula de 

cálculo do 

indicador 

 
Número total de horas de capacita- ção para 

colaboradores SENAI/Total de colaboradores 

SENAI 

Regional Meta Realizado % de Real. 

BA 25 5 21,2% 
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Número de empresas industriais atendidas 

 

 

 

Considera-se como atendido o 

estabelecimento industrial que possuir registro 

de serviços prestados pelo SENAI nos 

sistemas de produção. Para classificar o 

estabelecimento como indústria, são 

considerados os indicativos do Código 

Nacional de Atividade Econômica (CNAE) e 

Fundo da Previdência e Assistência Social 

(FPAS). Sendo assim, são considerados 

também os CNAEs não indústria, mas com 

FPAS indústria.  

 

Cabe destacar que não estão contabilizadas obras – matrículas do Cadastro Específico do 

INSS (CEI) e nem os atendimentos cadastrados com o CNPJ das Entidades. Ainda, o 

resultado está relacionado à UF onde o CPNJ do estabelecimento está situado, e não ao DR 

que realizou o atendimento. Assim, é possível que um estabelecimento tenha sido 

contabilizado em uma UF diferente do DR que realizou o atendimento. 

 

O indicador “Número de empresas industriais atendidas” obteve desempenho abaixo da meta 

regional e reflete os impactos da conjuntura econômica do ano de 2020 nas empresas 

industriais. Além das dificuldades de locomoção e realização de aulas presenciais impostas 

pelos protocolos de segurança sanitária, a retração do comércio e a paralisação de diversas 

atividades fizeram com que as empresas reduzissem suas atividades produtivas e, 

consequentemente, a demanda por capacitação profissional logo nos primeiros meses da 

pandemia, cenário esse que mostrou retomada de crescimento das atividades industriais 

apenas ao término do penúltimo trimestre. 

  

 
Objetivo 

estratégico 

 
IMPULSIONAR A INTELIGÊNCIA DE 

MERCADO E DE NEGÓCIOS para ampliar a 

cobertura de atendimento à indústria 

 
Indicador 

estratégico 

 
     Número de empresas industriais atendidas 

 
Fórmula de 

cálculo do 

indicador 

 

∑(Estabelecimentos industriais atendidos pelo 

SENAI) 

Regional Meta Realizado % de Real. 

BA 1.258 746 59% 
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Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às 

estratégias (SENAI) 

 

 

Para cada modalidade, são analisados os 

requisitos que permitem identificar se a 

oferta da gratuidade regimental prevê 

aderência às estratégias de educação 

propostas, a saber: alunos com contrato de 

aprendizagem básica ou técnica e alunos 

dos cursos de qualificação profissional do 

Itinerário Nacional; Alunos do Programa 

Emprega Mais (empregados ou 

desempregados) em cursos de 

Aperfeiçoamento/Especialização ou 

Qualificação Profissional; Alunos do Programa Brasil Mais em cursos de 

Aperfeiçoamento/Especialização.  

 

A eficiência operacional da gratuidade deve considerar, de forma simultânea, as 

necessidades da sociedade e da economia local. O SENAI BAHIA ultrapassou a meta do 

índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias principalmente pela 

contribuição das matrículas nos cursos de aprendizagem industrial, que possuem maior 

representatividade no quantitativo de hora-aluno, uma vez que são cursos com maior 

duração, com cargas horárias a partir de 400 horas, seguidos dos cursos de qualificação 

profissional, que possuem carga horária a partir de 160h. Ainda, os cursos de aprendizagem 

industrial permitem ao SENAI oferecer o suporte que as indústrias precisam no tocante à 

demanda de contratação de jovens aprendizes, conforme previsto na Lei 10.097/2000, 

regulamentada pelo Decreto 5.598/2005, formando mão de obra qualificada. 

 

  

 

Objetivo 

estratégico 

 

INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA OPERACIO- 

NAL DA GRATUIDADE com aderência às 

estratégias nacionais 

 

Indicador 

estratégico 

 

Índice de aderência da oferta de gratuida- de 

regimental às estratégias 

 

Fórmula de 

cálculo do 

indicador 

 

(Somatório de Hora-aluno de ações da 

gratuidade alinhadas com a estratégia/ 

Hora-aluno da gratuidade total) x 100 

Regional Meta Realizado % de Real. 

BA 18% 44,0% 244% 
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INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

A gestão do desempenho do SENAI BAHIA utiliza indicadores perenes e com foco na eficácia, 

eficiência e efetividade da entidade. Em julho de 2020, com o advento da Resolução nº 

23/2020, atualizada pela Resolução nº 44/2020, do Conselho Nacional do SENAI, foi 

instituído o Programa de Eficiência da Gestão que estabelece um conjunto de indicadores 

para o acompanhamento do desempenho dos seus regionais nos anos de 2021, 2022 e 2023. 

Com o intuito de iniciar a construção do histórico de publicação desses indicadores como 

ponto de partida para a prestação de contas e apuração do desempenho nos próximos anos, 

apresentamos a seguir, os resultados alcançados em 20201. 

 

                                                
1 Os indicadores de “aumento da produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade 
industrial” e de “aderência à demanda da indústria” serão apurados a partir de 2021. 
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GRATUIDADE 
 

A gratuidade prevê que as Entidades do SESI e do SENAI destinem, anualmente, parte da 

sua receita líquida de contribuição compulsória para a realização de vagas gratuitas para 

pessoas de baixa renda. 

 

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 sendo, a partir de 2014, a meta de 66,66% da receita Líquida de Contribuição 

Compulsória Geral. De acordo com o Art. 68 §1º do Regimento do SENAI, entende-se como 

Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral, o valor correspondente a 92,5% da 

Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral. 

 

Abaixo são apresentados os resultados de matrículas e hora-aluno realizados em gratuidade 

regimental no exercício de 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Solução Integradora 
 

 
Observa-se que os cursos de aprendizagem industrial possuem maior representatividade no 

total de aluno-hora, uma vez que são cursos com maior carga horária em relação aos cursos 

de qualificação profissional, que possuem carga horária a partir de 160h. 

 

 

 

 

A viabilização das matrículas da gratuidade e a realização de cerca de 3 milhões de horas 

aula em gratuidade regimental no exercício de 2020, foi possível com a aplicação de 71,92% 
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da receita líquida de contribuição compulsória - RLCC geral realizada no exercício, o que 

corresponde a R$ 62.495 milhões, superando a meta regimental, de 66,66%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, observamos a distribuição do valor da RLCC aplicada em gratuidade regimental 

distribuído por programa/modalidade. Tal como na distribuição dos resultados de matrículas 

e aluno-hora, destaca-se a aplicação dos recursos na modalidade de Formação Inicial e 

Continuada – Aprendizagem Industrial. A análise das despesas com gratuidade pode ser 

complementada com as informações constantes nos Anexos. 
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EVOLUÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

GRATUIDADE2
 

 

Abaixo é apresentado o histórico de cumprimento da gratuidade regimental e a evolução dos 

resultados alcançados por este regional, desde o ano de 2013, sendo que em 2013 a meta 

regimental era de 62%, sendo ajustada para 66,66% a partir de 2014. Cabe destacar que, 

para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou seja, são utilizadas 

as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no 

Regimento do SENAI, Art.10, §3º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 

2008.  

 

No SENAI 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 devem atender aos requisitos de condições de baixa renda. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 Nota: As informações apresentadas neste item estão amparadas na Nota Técnica nº 

21/2016/CGRI/DIR/SETEC, de maio/2016, e na metodologia acordada com o Ministério da Educação (MEC – 

Portaria 1.249 de 27/11/2018). 
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INFORMAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS, 

FINANCEIRAS E 

CONTÁBEIS 
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INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 

 
RESULTADO OPERACIONAL  

A elaboração do orçamento do regional conta com a participação do corpo gerencial, do 

Núcleo de Desenvolvimento Estratégico – NDES, da Gerência de Educação e da Direção 

Gerencial, e tem como documento orientador o Planejamento Estratégico da Federação das 

Indústrias do Estado da Bahia, suas premissas operacionais, bem como as premissas 

operacionais do SENAI BAHIA. Nessa etapa, são escolhidas as iniciativas para o respectivo 

exercício, as quais constam no documento de Plano de Ação e Orçamento.  

 

No período de janeiro a dezembro de 2020, o SENAI DR/BA realizou 86% do orçamento 

previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEITAS 

 

A Entidade apurou desempenho orçamentário e financeiro positivo, apesar da redução em 

relação ao ano anterior, refletindo o resultado das ações executadas pela gestão, em 

alinhamento com os objetivos e metas definidos no seu Planejamento Estratégico para o 

exercício de 2020, mesmo considerando o ambiente externo impactado pela COVID-19.  

R$ 341.897  

MILHÕES 

Valor das RECEITAS 

realizadas pelo SENAI DR/BA 

no exercício de 2020. 

R$ 341.660 

MILHÕES 

Valor das DESPESAS 

realizadas pelo SENAI DR/BA 

no exercício de 2020. 
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O Resultado Orçamentário apurado no exercício apresentou um superávit de R$ 237.000, 

principalmente, devido ao desempenho das Receitas de Serviços (R$ 108.155 mil) que 

representaram 32% da receita total. Neste grupo, são alocadas as receitas de prestação de 

serviços da Educação Profissional, Educação Superior e Tecnologia e Inovação. As receitas 

totais apresentaram uma redução de 13% em relação ao ano anterior (R$ 52.374 mil).  

 

As Receitas de Convênios representaram 26% do total das receitas (R$ 90.130 mil) e estão 

relacionadas à realização dos convênios com empresas para Projetos de Desenvolvimentos 

e Inovação. As Receitas de Contribuições compulsórias representaram 27% da receita total 

(R$ 93.946 mil), provenientes da arrecadação efetuada pelo SENAI. Por outro lado, Outras 

Receitas correntes referem-se às indenizações, auxílios, restituições e apoios financeiros e 

representaram 9% da receita total (R$29.022 mil). 

 

As Receitas de Capital representaram 6% do total das receitas do Departamento Regional no 

exercício (R$20.643 mil) e estão relacionadas às operações de crédito (referente a 

financiamento adquirido junto ao BNDES) e auxílios recebidos do Departamento Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019

Receitas Correntes 300.501.905R$      365.052.765R$        321.254.790R$        

Receitas de Contribuições 94.479.210R$        97.910.984R$          93.946.758R$          

Receitas de Serviços 93.801.075R$        115.556.940R$        108.155.446R$        

Convênios 85.699.309R$        127.928.908R$        90.130.308R$          

Outras Receitas 26.522.311R$        23.655.932R$          29.022.278R$          

Receitas de Capital 34.097.069R$        29.218.707R$          20.642.876R$          

Total 334.598.974R$      394.271.471R$        341.897.666R$        

Fonte: Sistema Protheus

Receita por Grupo de Contas
2020

Realizado
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DESPESAS 

 
O histórico dos últimos três anos, conforme quadro abaixo, mostra que as despesas mais 

significativas se referem às despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que representaram 

44% do total de despesas do exercício (R$152.301 mil).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacam-se, também, as despesas relacionadas à conta de Serviços de Terceiros, 

destinadas à contratação de serviços prestados por terceiros, Pessoa Física ou Pessoa 

Jurídica, no valor de R$ 57.979 mil, representando 17% das despesas.  

2018 2019 2020

Despesas Correntes 294.660,742R$                335.878,001R$           294.682,640R$           

Pessoal e Encargos 159.647,956R$                159.815,100R$           152.301,760R$           

Transportes e Viagens 7.080,154R$                     5.140,440R$               2.975,540R$               

Materiais 39.615,425R$                  68.465,910R$             41.788,520R$             

Serviços de Terceiros 58.147,249R$                  62.719,300R$             57.979,627R$             

Outras Despesas Correntes 30.169,959R$                  39.737,251R$             39.637,193R$             

Despesas de Capital 59.480,535R$                  55.989,926R$             46.978,029R$             

Total 354.141,278R$                391.867,927R$           341.660,670R$           

Fonte: Sistema Protheus

Despesas por Grupo de Contas
Realizado
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Despesas relacionadas à aquisição de Materiais representam 12% do total das despesas, 
uma vez que são necessárias à execução direta da produção, englobando contas como 
material de expediente, didático, combustíveis, lubrificantes, material de computação, 
material de reprodução gráfica e editoração, gêneros alimentícios, vestuário, material de 
limpeza e higiene, material de manutenções - bens móveis e imóveis, material de 
telecomunicação, dentre outras. 
 

Apoios Financeiros3, Despesas Financeiras, como o pagamento dos Juros de Empréstimos, 

Transferências Regulamentares e Convênios compõem o grupo de Outras Despesas, 

responsável por 12% das despesas totais. 

 

As Despesas de Capital são compostas por Investimentos e por Amortizações, que são 

despesas destinadas a obras e instalações, equipamentos, material permanente e aquisição 

de imóveis, e despesas com amortização de empréstimos, BNDES e Fundo de Reserva 

Financeira, respectivamente. Seu valor foi de R$ 46.978 mil, correspondendo a 14% das 

despesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Apoios Financeiros: correspondem a recursos alocados na execução de projetos para alavancagem dos negócios do Departamento 

Regional. 
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ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FINALIDADE 

DOS RECURSOS 

 

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios 

representou 70% do total das despesas do exercício de 2020, ao passo que a linha de 

Desenvolvimento Institucional representou 2%, composta dos repasses regulamentares do 

SENAI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 5% e 23% do total do 

desempenho realizado. 

LINHAS DE ATUAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
► Gestão: contempla as ações dos órgãos consultivos, deliberativos e de assessoria à 

gestão, como: jurídico, auditoria, comunicação e planejamento e orçamento. 

 

► Desenvolvimento Institucional: contempla as transferências regimentais e as despesas 

relativas às atividades da administração institucional. 

 

► Negócio: contempla as linhas de atuação finalísticas da entidade, como: educação básica 

e continuada, saúde e segurança cultura e cooperação social. 

 

► Suporte ao Negócio: serviços de apoio às atividades finalísticas, como programas 

relacionados a estudos, pesquisas e avaliações da entidade e da indústria, relacionamento 

com o mercado e cooperação técnica nacional e internacional. 

 

► Apoio: serviços de apoio para manutenção da entidade, como administrativo, financeiro, 

pessoal e tecnologia da informação. 
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TRANSFERÊNCIAS, CONVÊNIOS E 

CONGÊNERES 

 

 
 
 
 

Transferência 
regulamentar 

 
 
 
Regimento SENAI, art. 34, q) 

autorizar a concessão de 

contribuições à federação de 

industrias de sua base 

territorial até o limite de um 

por cento da receita regional 

 
 
 

 
Federação das 

Industrias do 

Estado da 

Bahia 

 
 
 
 

15.171.150/0001-35 

 
 
 
 

05/11/2008 

 

 

 

Ativo-Normal 
(A) 

 
 
 
 

R$ 1.552.310,43 

 

Transferência 

regulamentar 

 
E-3.601/09 - repasse de 

Receita ao IEL, 

autorizando o 

SENAI/DR/BA efetuar para 

o IEL o repasse de até 1% 

(hum por cento) de sua 

receita líquida de 

Arrecadação compulsória 

Núcleo 

Regional do 

Instituto 

Euvaldo Lodi 

na Bahia 

 

15.244.114/0001-54  

27/08/2009 

 

Ativo-Normal 
(A) 

 

R$ 802.229,52 

 
 
Fonte: Sistema Protheus 
 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis, elaboradas no exercício 2020, estão em conformidade com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC TSP 16.6, e com os dispositivos da Lei nº 4.320 

de 17 de março de 1964, devidamente acompanhadas do relatório de opinião dos auditores 

externos independentes e serão publicadas oportunamente no sítio oficial da Entidade, no 

Site da Transparência. 

O Resultado Orçamentário apresentou um Superávit de R$ 237 mil.  

O Superávit Patrimonial apurado foi de R$ 3.636 mil, inferior aos anos anteriores, 2019: R$ 

17.274 mil e a 2018: R$ 12.379 mil, todavia, este resultado favorável reflete as ações e 

estratégias da gestão para alcance dos objetivos definidos, mesmo no cenário econômico 

impactado pela pandemia da Covid-19. O Superávit será reinvestido nos objetivos sociais da 

Entidade, visando ampliar o atendimento da sociedade, em cumprimento de sua missão.  

Em decorrência do superávit alcançado neste exercício, o Patrimônio Social de R$ 402.528 

mil, evoluiu 1% comparado a 2019 (R$ 398.893 mil) e 5% quando comparado a 2018 (R$ 

381.618 mil). 

 

 

 

Total R$ 2.354.539,95 

  
 

  CNPJ 



    81 
 

 

 

 

 

 

 

• Balanço Patrimonial 
 
 

 
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/tr

ansparencia/demonstracoes-

contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx 

• Balanço Orçamentário 

• Balanço Financeiro 

• Demonstração das Variações Patrimoniais 

   
• Demonstração dos Fluxos de Caixa 

• Notas Explicativas 
 

 
 Fonte: Sistema Protheus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstração contábil/ 

notas explicativas 
Endereço para acesso 

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/demonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/demonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/demonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx
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ANEXOS 
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VISÃO GERAL DA UNIDADE 
PRESTADORA DE CONTAS 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

 

Poder Executivo 

Órgão de vinculação 
ME - Ministério da Economia – Secretaria Especial de 

Produtivida- de, Emprego e Competividade 

       Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza jurídica       Serviço Social Autônomo 

Principal atividade       Principal atividade: vide tabela CNAE/IBGE 

CNPJ       03.795.071/0001-16 

Código CNAE       85.99-6/99 

Contatos 

Telefones/fax (71) 3343-1351  

Endereço postal         Rua Edístio Pondé, 342, Stiep – Salvador, Bahia 

CEP 41.770-395 

Endereço eletrônico        diretoriasenaiba@fieb.org.br 

Página na internet                                  http://www.senaibahia.com.br  

  

mailto:diretoriasenaiba@fieb.org.br
http://www.senaibahia.com.br/
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RELAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIZADO 

 

Relação patrimonial imobilizado e descrição de todos os imóveis pertencentes ao 

Departamento Regional da Bahia, a seguir. 

Nos endereços relacionados, funcionam a sede administrativa do SENAI BAHIA, inserida no 

mesmo local de funcionamento da Federação das Indústrias do estado da Bahia, e a sua 

estrutura organizacional. 

 

 
 

DR Imóvel ¹ Valor ² 2018 Valor ² 2019 Valor ² 2020 Uso ³

DR/BA

Conjunto Albano Franco -  Rua 

Edístio Pondé, 342 - Stiep - 

Salvador/BA

 R$           7.252.110,94  R$      7.004.462,64  R$      6.885.279,84 Uso da entidade

DR/BA

Unidade Feira de Santana – 

Eduardo Fróes da Mota, 5000, 

Campo Limpo - Feira de 

Santana/BA

 R$         12.635.726,64  R$    11.668.924,39  R$    11.285.786,79 Uso da entidade

DR/BA

Unidade Dendezeiros - Av. 

Dendezeiros, 101, Bonfim - 

Salvador/BA

 R$         32.884.819,91  R$    31.494.125,85  R$    30.865.799,13 Uso da entidade

DR/BA

Unidade Cimatec - Av. Prof. 

Orlando Gomes, 1845, Piatã - 

Salvador/BA

 R$       142.755.997,21  R$  141.585.418,22  R$  138.772.840,05 Uso da entidade

DR/BA

Unidade Lauro de Freitas - Av. Luiz 

Tarquínio Pontes, 938, Aracui - 

Lauro de Freitas/BA

 R$         14.308.893,75  R$    15.545.360,15  R$    15.545.360,15 Uso da entidade

DR/BA

Cimatec Park - Via Atlântica, s/n, 

Km 2,5, Área Industrial leste – 

Camaçari/BA

 R$           6.104.202,09  R$      6.104.202,09  R$      6.104.202,09 Uso da entidade

DR/BA

Unidade Vitória da Conquista - 

Avenida Olívia Flores, 3900, 

Loteamento Chácara das 

Candeias, Vitória da Conquista/BA

 R$         12.128.361,37  R$    12.030.802,48  R$    11.924.374,60 Uso da entidade

DR/BA

Unidade Ilhéus – Fazenda Estrela 

do Rio e Catuta, Cachoeira de 

Itabuna - Banco da vitória - 

Ilhéus/BA

 R$         11.241.624,91  R$    11.079.015,35  R$    10.896.253,06 Uso da entidade

DR/BA

Unidade Ilhéus – Distrito Industrial 

de Ilhéus, Zona do Iguape, Distrito 

de Aritaguá - Ilhéus/BA

 R$              515.345,96  R$         474.473,25  R$         454.501,05 Termo de parceria

DR/BA

Unidade Luís Eduardo Magalhães -  

Loteamento Aroldo da Cruz,  s/n, 

Quadra D4 -  Luis Eduardo 

Magalhães/BA

 R$           5.850.106,84  R$      5.739.342,53  R$      5.628.576,65 Uso da entidade

DR/BA

Unidade Barreiras - Rua das 

Turbinas, 940, com  área de 

6.581m2  - Barreiras/BA

 R$              112.100,00  R$         112.100,00  R$         112.100,00 Uso da entidade

DR/BA

Unidade Barreiras - Fazenda Boa 

Vista, com  área de 10.322,37m2 - 

Barreiras/BA

 R$           7.539.787,63  R$      7.409.114,90  R$      7.278.430,82 Uso da entidade

DR/BA

Agência de Treinamento - Rua Dom 

Pedro I, s/n - João XXIII - 

Juazeiro/BA

 R$           2.432.407,06  R$      2.252.519,71  R$      2.184.390,07 
Imóvel locado à 

Justiça Federal

Exercício 2018 /2019 /2020
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DR Imóvel ¹ Valor ² 2018 Valor ² 2019 Valor ² 2020 Uso ³

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Jacobina - Rua Florisvaldo 

Barberino, s/n,  Bairro Félix Tomaz 

– Jacobina/BA

 R$           1.575.187,51  R$      1.546.549,51  R$      1.517.911,51 Uso da entidade

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Senhor do Bonfim - BA 020, S/N,  

Bairro Barbosa Santos  - Senhor 

do Bonfim/BA

 R$                  5.000,00  R$             5.000,00  R$             5.000,00 Uso da entidade

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Serrinha - BR 116, s/n, Condomínio 

Lagoa Azul – Serrinha/BA

 R$           1.484.367,88  R$      1.457.559,98  R$      1.430.722,58 Uso da entidade

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Ipirá - Avenida Arivaldo F dos 

Santos, BA 233, Estrada que liga 

Ipirá a Itaberaba – Ipirá/BA

 R$           1.759.684,45  R$      1.733.426,39  R$      1.707.107,40 Uso da entidade

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Candeias - Av. Três Poderes, s/n  - 

Ouro negro - Candeias/BA

 R$           1.660.383,08  R$      1.633.669,14  R$      1.604.526,67 Uso da entidade

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Jequié - Quadra Industrial I, Lotes 

16, 17 - modulo B, Lote 15 - 

Jequié/BA

 R$           1.281.026,59  R$      1.217.695,07  R$      1.183.847,03 Uso da entidade

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Teixeira de Freitas - Av. São Paulo, 

558 - Bairro Vila verde - Teixeira 

de Freitas/BA

 R$              500.000,00  R$         500.000,00  R$         500.000,00 Uso da entidade

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Euvaldo Lodi -  Centro Industrial de 

Aratu - Simões Filho/BA

 R$           4.601.122,52  R$      3.989.728,64  R$      3.787.239,32 Uso da entidade

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Guanambi - Rua Prof. Nilza F. 

Cardoso esquina com a Rua V, 

Quadra M - Bairro Deus Dará - 

Guanambi/BA

 R$           1.350.000,00  R$      1.350.000,00  R$      1.350.000,00 Uso da entidade

DR/BA

Centro de Formação Profissional 

Eunápolis - Fazenda Santa cruz B - 

Eunápolis/BA

 R$           1.507.497,62  R$      1.476.206,54  R$      1.444.915,47 Uso da entidade

DR/BA

Terreno Itaberaba - Loteamento 

Grad Bahia Residencial, BR 242, 

km 90 - Itaberaba/BA

 R$              100.000,00  R$         100.000,00  ------- 

Terreno em 

processo de 

devolução

DR/BA

Escola Estadual Raymundo Matta - 

R. Península do Joanes, S/N - 

Lobato - Salvador/BA

 R$           2.763.000,00  R$      2.763.000,00  R$      2.763.000,00 
Contrato de 

comodato

DR/BA

Fazenda Olhos Dágua, Via Copec, 

KM 2 - área de 50.268,00 m2 - 

Camaçari/BA

 R$           1.456.332,20  R$      1.008.008,82  R$         902.852,71 

Imóvel em 

processo de 

alienação

DR/BA

Edifício Nelson de Faria - Rua 

Conselheiro Dantas nº 16/18 - 

Salvador/BA 

 R$           1.108.535,35  R$         905.760,45  R$         854.976,97 

Salas cedidas e 

destinadas à 

alienação

Exercício 2018 /2019 /2020
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Notas: 

(1) Nome e endereço do imóvel. 

(2) Valor de mercado estimado do bem. 

(3) Tipo de utilização do imóvel: especificar o uso, como por exemplo: aluguel, sede da entidade, cursos, etc. 

 

  

DR Imóvel ¹ Valor ² 2018 Valor ² 2019 Valor ² 2020 Uso ³

DR/BA

Terreno - Av. Jorge Amado - 

Loteamento  Espaço Alpha - Lotes 

08 a 17, Quadra 1.3 - Camaçari/BA 

– Terreno de 19.228,45m²

 R$              999.879,40  R$         999.879,40  R$         999.879,40 Uso da entidade

DR/BA

Terreno Av. Jorge Amado - 

Loteamento  Espaço Alpha - 

Camaçari/BA – Terreno de 5.509 

m²

 R$              368.485,00  R$         368.485,00  R$         368.485,00 Uso da entidade

DR/BA

Terreno Av. Jorge Amado - 

Loteamento  Espaço Alpha - Lote 

nº 01 da Quadra 1.9 - Camaçari/BA 

- Terreno de 500 m²

 R$                  3.028,77  R$             3.028,77  R$             3.028,77 

Terreno em 

processo de 

alienação

R$ 278.285.014,68 R$ 273.557.859,27 R$ 268.361.387,13

R$ 409.731.053,34 R$ 418.366.391,51 R$ 418.711.687,88

67,92% 65,39% 64,09%

Total (Bens Imóveis)

Total – Patrimônio Imobilizado (Bens Móveis + 

Imóveis)

Percentual (%) sobre o Patrimônio Imobilizado

Exercício 2018 /2019 /2020
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CONTRATOS MAIS RELEVANTES NO 

EXERCÍCIO 

 

O processo de aquisição no SENAI BAHIA é estruturado de forma a garantir que a proposta 

vencedora para fornecimento seja a mais vantajosa, atendendo aos aspectos legais e 

técnicos e assegurando a utilização correta dos recursos financeiros. Este processo tem seu 

início no recebimento da solicitação aprovada e tipo de compra definido, e o seu término com 

o instrumento contratual assinado.  

 

 

 

 

 

 

AGILE 

EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO, 

DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO) E 

JARDINAGEM 

 
R$ 48.753.652,68 

 
R$ 0,00 

BDG CONSTRUTORA 

LTDA 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

(GALPÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO) 

 
R$ 7.916.914,65  

 
R$ 26.550,11 

CONTROLTHERME 

CLIMATIZACAO LTDA 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR 

CONDICIONADO 

 
R$ 4.759.740,00 

 
R$ 16.940,00 

BFK CONSTRUÇÕES & 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS 

TÉRMICAS DE REFRIGERAÇÃO E AR 

CONDICIONADO 

 
R$ 4.543.221,45 

 
R$ 1.077.567,51 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS (ETANOL, 

GASOLINA E ÓLEO DIESEL) 

 
R$ 3.229.200,00 

 
R$ 497.600,00 

TRIVALE 

ADMINISTRACAO LTDA 

SERVIÇOS PARA A OPERAÇÃO DE 

SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO 

COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES 

MAGNÉTICOS PARA GERENCIAMENTO DO 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

 
R$ 3.069.375,17 

 
R$ 259.705,15 

NORDESTE 

INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI - EPP 

 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
(CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO) 

 
R$ 1.321.765,04 

 

 
R$ 0,00 

ORRICO OLIVEIRA 

ENGENHARIA LTDA 

 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
(COBERTURA E FECHAMENTO DE 
GALPÕES) 

 
R$ 951.630,28 

 
R$ 905.981,82 

CONDUSCABOS BRASIL 

INDUSTRIA COMERCIO 

DE CONDUTORES 

ELETRICOS EIRELI 

 
SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE CABOS 
ELÉTRICOS DIVERSOS 

 
R$ 781.500,00 

 
R$ 781.500,00 

ORRICO OLIVEIRA 

ENGENHARIA LTDA 

 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO 
DE ACESSO VIÁRIO E AMPLIAÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO)   

 
R$ 752.371,46 

 
R$ 217.825,54 

 
 

Fonte: Gerência de Suprimentos e Serviços Administrativos 

Total (R$) 76.079.370,73 3.783.670,13 
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CONTRATOS COM MAIORES VALORES 

PAGOS NO EXERCÍCIO4 

 

 

 

 

 

BRADESCO SAUDE E 

ASSISTÊNCIA S/A 

SERVIÇOS DE PLANO COLETIVO 

EMPRESARIAL DE REEMBOLSO DE 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-

HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

 
R$ 255.530.877,00 

 
R$ 9.602.441,13 

VGA REFRIGERACAO 

LTDA ME 

SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO 

 
R$ 2.760.900,00  

 
R$ 2.760.900,00 

BFK CONSTRUÇÕES & 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS 

TÉRMICAS DE REFRIGERAÇÃO E AR 

CONDICIONADO 

 
R$ 4.543.221,45 

 
R$ 1.077.567,51 

ORRICO OLIVEIRA 

ENGENHARIA LTDA 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

(COBERTURA E FECHAMENTO DE 

GALPÕES) 

 
R$ 951.630,28 

 
R$ 905.981,82 

CONDUSCABOS BRASIL 

INDUSTRIA COMERCIO 

DE CONDUTORES 

ELETRICOS EIRELI 

SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE CABOS 

ELÉTRICOS DIVERSOS 

 
R$ 781.500,00 

 
R$ 781.500,00 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS (ETANOL, 

GASOLINA E ÓLEO DIESEL) 

 
R$ 3.229.200,00 

 
R$ 497.600,00 

TRIVALE 

ADMINISTRACAO LTDA 

 
SERVIÇOS PARA A OPERAÇÃO DE SISTEMA 
INFORMATIZADO E INTEGRADO COM 
UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS 
PARA GERENCIAMENTO DO 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

 
R$ 3.069.375,17 

 

 
R$ 259.705,15 

ORRICO OLIVEIRA 

ENGENHARIA LTDA 

 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO 
DE ACESSO VIÁRIO E AMPLIAÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO)   

 
R$ 752.371,46 

 
R$ 217.825,54 

BDG CONSTRUTORA 

LTDA 

 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
(GALPÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO) 

 
R$ 7.916.914,65 

 
R$ 26.550,11 

CONTROLTHERME 

CLIMATIZACAO LTDA 

 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADO 

 
R$ 4.759.740,00 

 
R$ 16.940,00 

 

     Fonte: Gerência de Suprimentos e Serviços Administrativos 

 

 

                                                
4 No tocante aos dados informados na tabela contratos com maiores valores pagos no referido exercício, os valores 

relacionados foram identificados com base nos maiores pagamentos efetuados, no que tange à importância dos pagamentos 
realizados, assim como, observando a orientação que prevê que os maiores pagamentos correspondem aos relacionados na 
tabela anterior dos contratos mais relevantes. 

Total (R$) 284.295.730,01 16.147.011,26 
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RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES MAIS 

RELEVANTES REALIZADAS NO EXERCÍCIO 

 

 

 

 

MODALIDADE EMPRESA VENCEDORA  OBJETO VALOR TOTAL HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA
AGILE EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO), CONSERVAÇÃO E 

JARDINAGEM

 R$    23.401.753,29 28/10/2020

TOMADA DE PREÇOS PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS (ETANOL) AO CONTRATANTE – ITEM 

3

 R$      1.918.600,00 05/06/2020

PREGÃO
NORDESTE INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI - EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

A EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE PREÇO GLOBAL, DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO GALPÃO 

DA UNIDADE SENAI CFP CAMAÇARI.

 R$      1.321.765,04 05/11/2020

TOMADA DE PREÇOS PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS (ETANOL) AO CONTRATANTE – ITEM 

1

 R$      1.011.000,00 05/06/2020

PREGÃO
ORRICO OLIVEIRA ENGENHARIA 

LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

(CONSTRUÇÃO DO ACESSO VIÁRIO E AMPLIAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO) 

 R$         752.371,46 20/07/2020

CONCORRÊNCIA
ATRATIVARH SOLUÇÕES EM 

RECURSOS HUMANOS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
 R$         700.000,00 30/07/2020

CONCORRÊNCIA

INSTITUTO EUVALDO LODI, 

NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA – 

IEL/BA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
 R$         700.000,00 30/07/2020

CONCORRÊNCIA
PEOPLE TO PEOPLE CONSULTORIA 

LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
 R$         700.000,00 03/08/2020

CONCORRÊNCIA

TRINNUS PSICOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

LTDA EPP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
 R$         700.000,00 13/08/2020

CONCORRÊNCIA
VALORH CONSULTORIA E 

TREINAMENTO LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
 R$         700.000,00 30/07/2020

Relação das licitações realizadas
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GRATUIDADE  

 
► Resultado do Cumprimento da Aplicação da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória em Gratuidade Regimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEITAS Realizado 2020

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) 93.946.757,88                

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹ 86.900.751,04                

Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade² 60.830.525,73                

DESPESAS

Total em Educação 155.802.402,70               

em Gratuidade 62.495.670,88                

ALUNO-HORA³

Hora-aluno total 10.283.063,00                

Hora-aluno em Gratuidade Regimental 4.829.739,00                  

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade 4 1.665.145,15                  

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade 71,92%

Fonte : SENAI-DR-BA Sistema Protheus e Solução Integradora

Notas: 

Aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Gratuidade Regulamentar

1.Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 92,5% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória 

Geral, em conformidade com o  Art. 68, §1º do Regimento do SENAI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de 

novembro de 2008.

2.Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde à 66,66% da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória (RLCC).

3.Hora-aluno: Considera a soma das horas-aulas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matrículados em cursos 

de educação profissional.

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%.

 

Gratuidade 
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► Matrícula em gratuidade regimental nos cursos educação profissional e tecnológica 

(presencial e semipresencial/EAD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presencial Semipresencial / Ead

Formação Inicial e Continuada                       17.232                            6.970 

Aprendizagem Industrial                       11.165                                 -   

Qualificação Profissional                         6.067                            6.970 

Aperfeiçoamento/Especialização Profissional                              -                                   -   

Qualificação Profissional - Itinerário V do Ensino Médio                              -                                   -   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio                         2.461                                83 

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio                             78                                 -   

Técnico de Nível Médio                         2.323                                83 

Técnico de Nível Médio -  Itinerário V do Ensino Médio                             60                                 -   

Total                       19.693                            7.053 

Fonte : Solução Integradora.

Matrículas em Gratuidade Regimental

Programa/Modalidade
Matrícula em Gratuidade Regimental
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► Hora-aluno em gratuidade regimental nos cursos educação profissional e tecnológica 

(presencial e semipresencial/EAD) 

 

 
  

Presencial Semipresencial / Ead

Formação Inicial e Continuada                   3.072.493                      1.032.627 

Aprendizagem Industrial                   2.197.473                                 -   

Qualificação Profissional                     875.020                      1.032.627 

Aperfeiçoamento/Especialização Profissional                              -                                   -   

Qualificação Profissional - Itinerário V do Ensino Médio                              -                                   -   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio                     721.720                            2.899 

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio                         6.910                                 -   

Técnico de Nível Médio                     680.449                            2.899 

Técnico de Nível Médio -  Itinerário V do Ensino Médio                       34.361                                 -   

Total                   3.794.213                      1.035.526 

Fonte : Solução Integradora 

Hora-Aluno em Gratuidade Regimental

Programa/Modalidade
Hora-Aluno em Gratuidade Regimental
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LISTA DE SIGLAS 
 

 

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem  

CEI - Cadastro Específico do INSS 

CFP – Centro de Formação Profissional 

CGU – Controladoria Geral da União 

CIMATEC – Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia 

CNAE - Código Nacional de Atividade Econômica 

CNI – Confederação Nacional da Indústria 

COVID – Corona Virus Disease 

CTSN - Comitê Técnico Setorial Nacional 

DN – Departamento Nacional 

DRs – Departamentos Regionais 

EaD – Educação à Distancia 

Embrapii - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 

Enem – Exame Nacional do Ensino Médio 

EPI – Equipamento e Proteção Individual 

FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia 

Finep - Financiadora de Estudos e Projetos  

FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

FPAS - Fundo da Previdência e Assistência Social 

GPU (Graphics Processing Unit – Unidade de Processamento Gráfico 

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

IEC - International Electrotechnical Commission 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi 

ISI – Instituto SENAI de Inovação 

ISO - International Organization of Standardization 

IST – Instituto SENAI de Tecnologia 

ITED - Inovação e Tecnologias Educacionais 

Lacen - Laboratório Central de Saúde Pública 

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 

http://fieb.org.br/


    94 
 

 

 

MBA - Master in Business Administration  

MBI – Mastery Business Intensive  

MCTI - Ministério da Ciência e Tecnologia 

MEC - Ministério da Educação 

MSEP – Metodologia SENAI de Educação Profissional 

NBC - Normas Brasileiras de Contabilidade 

NDES - Núcleo de Desenvolvimento Estratégico  

OIT – Organização Internacional do trabalho 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PD&I - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação  

PG – Padrão Gerencial 

PI – Propriedade Intelectual 

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PSAI – Programa SENAI de Ações Inclusivas 

PSCD - Programa SENAI de Capacitação Docente 

RA – Realidade Aumentada 

ERA – Reunião de Análise Estratégica 

RV – Realidade Virtual 

RLCC – Receita Líquida de Contribuição Compulsória 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESI – Serviço Social da Indústria 

SGE – Sistema de Gestão Escolar 

SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade 

SGT – Sistema de Gestão da Tecnologia 

STI - Serviços de Tecnologia e Inovação 

TCU – Tribunal de Contas da União 

TRLs - Technology Readiness Level 

UCI - Utilização da Capacidade Instalada  

  

https://mbi.life/
https://mbi.life/
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