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1

Apresentação

O presente documento consiste no Relatório de Gestão do SENAI-RS, exercício de
2018, apresentado aos órgãos de controle que esta Unidade Prestadora de Contas - UPC está
obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição Federal. Seu conteúdo está em consonância
com os dispositivos legais e institucionais, a seguir:
Instrução Normativa – TCU n.º 63/2010, de 1º de setembro de 2010;
Instrução Normativa – TCU n.º 72/2013, de 15 de maio de 2013;
Decisão Normativa – TCU n.º 170/2018, de 19 de setembro de 2018;
Decisão Normativa – TCU n.º 172/2018, de 12 de dezembro de 2018;
Portaria – TCU nº 369/2018, de 17 de dezembro de 2018.
O relatório está organizado em nove partes na sequência apresentadas de forma
resumida, destacando os principais conteúdos de cada um dos capítulos, conforme segue:
A primeira, mais introdutória, apresenta a estrutura do Relatório de Gestão e um
apanhado das principais realizações do SENAI-RS no exercício de 2018, bem como as
principais dificuldades enfrentadas para cumprir os objetivos estabelecidos. A segunda traz
uma visão geral da Unidade, como identificação e estrutura de funcionamento, além do seu
organograma. Na terceira parte é destacado o planejamento organizacional e o desempenho
das ações referentes ao exercício de 2018. Na quarta parte são descritos a estrutura de
governança, gestão de riscos e controles internos da gestão. A quinta descreve os canais de
acesso às informações e outras formas de relacionamento com a sociedade.
A sexta parte é dedicada à apresentação do desempenho financeiro e das
demonstrações contábeis da Unidade, concernentes ao exercício em questão, apresenta
também, informações de contratos, transferências e convênios, e ainda, análise da apuração
dos custos relativos à gratuidade. A sétima parte refere-se às áreas especiais da gestão,
especificamente, recursos humanos, gestão do patrimônio e infraestrutura e, ainda, apresenta
dados da gestão ambiental e sustentabilidade. A oitava relata o tratamento dado às demandas
dos órgãos de controle externo e da auditoria interna no decorrer do exercício de 2018. A
nona parte é dedicada aos apêndices.
Do rol de conteúdo destacado não se aplicam à realidade da unidade o subitem 6.7
pelo fato do SENAI atender a NBC T 16.6 e o subitem 9.1 pelo fato de a entidade não possuir
obrigação legal para tal. Já em relação aos itens onde não há conteúdo há ser declarado
destacam-se os subitens 9.2 e 9.3.
O relatório expressa a dinâmica de atuação do SENAI-RS ao longo do exercício de
2018, demonstrando seus esforços para atuar de forma eficaz, eficiente e efetiva, frente a um
cenário de incertezas políticas e retomada do crescimento econômico do país.
Em continuidade ao processo de recuperação iniciado no ano anterior, a economia
brasileira no ano de 2018 frustrou expectativas ao apresentar crescimento abaixo do previsto
inicialmente. Indicadores como o nível de emprego e a produção industrial indicam que o
crescimento no ano ainda não foi suficiente para alcançar os níveis observados no período
anterior à crise. Fatores como a crise nos transportes provocada pela greve dos
caminhoneiros, o adiamento da reforma da previdência e a indefinição característica do
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período eleitoral contribuíram para a manutenção de um cenário econômico e político ainda
incerto. Os fatores positivos para este crescimento foram as reduções da taxa de juros, da
inflação, da restrição do crédito e do desemprego, ainda que incipiente. A economia gaúcha
acompanhou o cenário nacional, com impactos de maior ou menor magnitude, resultando num
pequeno crescimento.
Somados à perspectiva de realização do ajuste fiscal e de reformas estruturais, estes
fatores elevaram a confiança dos empresários industriais no final do ano, o que auxiliou na
continuidade do processo de recuperação da economia nacional. No âmbito estadual, a
dificuldade em aderir ao Programa de Recuperação Fiscal eleva o grau de incerteza para 2019.
Os anos de crise econômica ajudaram a consolidar a cultura da sustentabilidade no
SENAI-RS, o que lhe permite rever as suas estratégias de forma mais rápida para se ajustar às
mudanças do mercado o que, combinado a um cenário de continuidade da recuperação
econômica, por certo favoreceu o alcance de bons resultados em 2018, tanto do ponto de vista
físico quanto financeiro. No total, foram realizadas mais de 90 mil matrículas em Educação
Profissional e Tecnológica, das quais mais de 20 mil de forma gratuita. Além disso, no
período de 2018 foram realizados cerca de 11 mil atendimentos em Soluções em Tecnologia e
Inovação (STI), com aproximadamente 121 mil horas técnicas, voltadas a ao desenvolvimento
tecnológico, à garantia da qualidade e à inovação, aumentando assim a produtividade das
empresas.
Acompanhando a tímida recuperação da economia, mas ciente do seu papel de
fomentador da competividade da indústria gaúcha, por meio da formação de mão de obra
capacitada, o SENAI-RS, em seu planejamento para o ano, optou por dar seguimento a ações
com o objetivo de assegurar a sustentabilidade organizacional, sem interrupção nos serviços
essenciais prestados. De fato, várias medidas já vinham sendo implementadas em termos de
ajustes estruturais e de reposicionamento estratégico das áreas de gestão e finalísticas do
SENAI-RS. Neste sentido, buscou-se aprimorar as ações referentes às nossas principais
estratégias, tais como, na educação profissional, ampliar a oferta de novos cursos e o
atendimento das demandas por meio das unidades móveis e/ou por ensino a distância. No que
se refere aos serviços de tecnologia e inovação, buscou-se revisar o portfólio de oferta de
produtos, desenvolvendo novos programas ou potencializando os projetos de PD&I,
sobremaneira por meio dos institutos de tecnologia e de inovação implantados.
Busca-se nesse relatório, expressar, de modo claro e transparente, as estratégias
estabelecidas para o período, os principais resultados alcançados e as ações desenvolvidas no
campo da gestão que asseguraram ao SENAI-RS, em 2018, o cumprimento de seus objetivos
institucionais.
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2

Visão geral da unidade prestadora de contas
2.1

Identificação da unidade

Na presente seção, é apresentada uma visão geral da Unidade no que tange à sua
finalidade, estrutura, processos e contexto de atuação.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-RS)
Quadro 1- Informações de identificação da UJ
Poder e órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)
Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo
Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente

CNPJ: 03.775.069/0001-85
Código CNAE: 85.99-6-99

Contatos
Telefones/fax: 0800 518555
Endereço postal: Av. Assis Brasil, nº 8787, Bairro Sarandi, CEP: 91.140-001 – Porto Alegre - Rio Grande do
Sul
Endereço eletrônico: senairs@senairs.org.br
Página na internet: https://www.senairs.org.br/
Fonte: Auditoria Interna (AUDIN)

Quadro 2 - Identificação dos administradores
Identificação dos administradores
Cargo

Nome

CPF

Período de gestão

Administradores da Entidade:
Presidente do Conselho Regional do
Gilberto Porcello
SENAI-RS e da Federação das
Petry
Indústrias do Rio Grande do Sul

147.682.830-04

01/01/2018 a 31/12/2018
01/01/2018 a 26/04/2018
07/05/2018 a 15/06/2018

Diretor Regional

Carlos Artur Trein

384.134.770-34
29/06/2018 a 16/12/2018
23/12/2018 a 31/12/2018
27/04/2018 a 06/05/2018

Diretor Regional Substituto

Sérgio Ricardo
Moysés

585.866.950-68

16/06/2018 a 28/06/2018
17/12/2018 a 22/12/2018
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Identificação dos administradores
Cargo

Nome

CPF

Período de gestão

Membros do Conselho Regional:
Membro Titular 1 Atividade
Industrial

Ademar de Gasperi

089.998.480-00

01/01/2018 a 31/12/2018

Membro Titular 2 Atividade
Industrial

Julio Cezar Steffen

157.202.250-72

01/01/2018 a 31/12/2018

Membro Titular 3 Atividade
Industrial

José Agnelo Seger

138.285.250-91

01/01/2018 a 31/12/2018

Membro Titular 4 Atividade
Industrial

Reomar Angelo
Slaviero

130.504.190-91

01/01/2018 a 31/12/2018

Diretor do Departamento Regional

Carlos Artur Trein

384.134.770-34

01/01/2018 a 31/12/2018

Membro Titular 1 Ministério da
Educação

Marcelo Bender
Machado

515.363.580-53

01/01/2018 a 16/04/2018

Membro Titular 2 Ministério da
Educação

Fernanda Marsaro
dos Santos

693.552.311-72

17/04/2018 a 11/11/2018

Membro Titular 3 Ministério da
Educação

Julio Xandro Heck

934.760.430-53

12/11/2018 a 31/12/2018

Membro Titular 1 Trabalhadores da
Indústria

Lírio Segalla Martins
433.108.340-34
Rosa

01/01/2018 a 31/12/2018

Membro Titular 1 Ministério do
Trabalho

Getúlio de
Figueiredo Silva
Júnior

892.687.760-49

01/01/2018 a 31/12/2018

Membro Suplente 1 Atividade
Industrial

Henrique Purper

317.651.220-15

01/01/2018 a 31/122018

Membro Suplente 2 Atividade
Industrial

Edilson Luiz Deitos

439.352.730-53

01/01/2018 a 31/12/2018

Membro Suplente 3 Atividade
Industrial

Ricardo José Wirth

003.665.520-15

01/01/2018 a 31/12/2018

Membro Suplente 4 Atividade
Industrial

Marco Aurélio
Vieira Paradeda

006.321.980-87

01/01/2018 a 20/12/2018

Membro Suplente 1 Ministério da
Educação

Cláudia Shiedeck
Soares de Souza

435.644.700-00

01/01/2018 a 16/04/2018

Membro Suplente 2 Ministério da
Educação

Joelma Bomfim da
Cruz Campos

801.258.911-72

17/04/2018 a 11/11/2018

Membro Suplente 3 Ministério da
Educação

Flávio Luiz
Barbosa Nunes

517.814.680-87

12/11/2018 a 31/12/2018

Membro Suplente 1 Trabalhadores da
Ênio Klein
Indústria

298.337.440-87

01/01/2018 a 31/12/2018

Membro Suplente 1 Ministério do
Trabalho

220.922.420-91

01/01/2018 a 31/12/2018

Willis Urbano
Taranger

Fonte: Auditoria Interna (AUDIN)
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Quadro 3 - Informações das unidades descentralizadas
Nome da Unidade
Centro de Formação
Profissional SENAI de Santo
Ângelo
Centro de Formação
Profissional SENAI
Horizontina
Centro de Formação
Profissional SENAI Vergílio
Lunardi
Posto de Atendimento - SENAI
Sindicato das Indústrias de
Calçados de Dois Irmãos
Centro de Formação
Profissional SENAI Gustavo
Copé
Instituto SENAI de Tecnologia
em Calçado e Logística
Industrial
Posto de Atendimento - SENAI
Herval Indústria de Móveis
Posto de Atendimento - SENAI
Mundial
Centro de Formação
Profissional SENAI Adelino
Miotti
Centro de Formação
Profissional SENAI Antônio
Prado
Centro de Formação
Profissional SENAI João Flávio
Rech

Principal Atividade

Responsável

Educação Profissional e
Tecnológica

Telefone e e-mail

Endereço

(55)3931-3600
senaisantoangelo@senairs.org.br

Rua dos Imigrantes, 470 - B.Oliveira Santo Ângelo

(55)3537-3312
horizontina@senairs.org.br

Avenida Duque de Caxias, 333 - B.Centro
- Horizontina

Educação Profissional e
Tecnológica

(55)3513-5310
senaisantarosa@senairs.org.br

Rua das Hortênsias, 315 - B.Ouro Verde Santa Rosa

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3593-6012
ist.calcadoelogistica@senairs.org.br

Avenida 10 de setembro, 127 - B.Centro Dois Irmãos

(51)3904-2730
senaigustavocope@senairs.org.br

Rua Rui Barbosa, 120 - B.Industrial Novo Hamburgo

(51)3904-2720
ist.calcadoelogistica@senairs.org.br

Avenida Pedro Adams Filho , 6338 B.Operário - Novo Hamburgo

(51)3904-2730
senaigustavocope@senairs.org.br
(54)3228-4388
nilo.pecanha@senairs.org.br

RODOVIA BR 116, KM 224, s/nº B.Portal da Serra - Dois Irmãos
BR-116, 5000/KM 142 - B.São Cristóvão
- Caxias do Sul

(54)3260-6310
senaifarroupilha@senairs.org.br

Rod RSC 453 Acesso A Caravaggio, 738
- B.Cinquentenário - Farroupilha

(54)3293-5200
senaiantonioprado@senairs.org.br

Rua do Lupi, 245 - B.Centro - Antônio
Prado

(54)3291-2211 senaism@senairs.org.br

Rua Joaquim Domingos VanelliI, 920 B.Progresso - São Marcos

Educação Profissional e
Tecnológica

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica, Consultoria,
Pesquisa e Desenvolvimento
e Serviços Laboratoriais
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
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Nome da Unidade
Centro de Formação
Profissional SENAI Nilo
Peçanha
Posto de Atendimento - SENAI
Agrale
Posto de Atendimento - SENAI
Banco De Vestuário
Posto de Atendimento - SENAI
BIGFER Fixadores Ltda
Posto de Atendimento - SENAI
Centro Empresarial Flores da
Cunha
Posto de Atendimento - SENAI
Instituto Elisabetha Randon
Posto de Atendimento - SENAI
Marcopolo
Posto de Atendimento - SENAI
Randon
Posto de Atendimento - SENAI
Vacaria
Posto de Atendimento - SENAI
Voestalpine Meincol
Posto de Atendimento - SENAI
Grendene S/A
Posto de Atendimento - SENAI
Plástico Itália e Bigfer Indústria
Posto de Atendimento - SENAI
JBS AVES
Posto de Atendimento - SENAI
Polo Petroquimico (CTCE)
Centro de Formação
Profissional SENAI de
Soldagem Cypriano Micheletto

Principal Atividade

Responsável

Telefone e e-mail

Endereço

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3201-5545
nilo.pecanha@senairs.org.br

Rua Vereador Mário Pezzi, 1135 B.Exposição - Caxias do Sul

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3224-1566
nilo.pecanha@senairs.org.br
(54)3224-1566
nilo.pecanha@senairs.org.br
(54)3261-2470
senaifarroupilha@senairs.org.br

Rodovia RST 453, 3940 - B.Distrito
Industrial - Caxias do Sul
Rua Francisco Camatti, 792 B.Madureira - Caxias do Sul
Rua Papa João XXIII, 821 - B.Imigrante Farroupilha

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3291-2211 senaism@senairs.org.br

Rua Ari Koppe, 390/CP74 - B.Nova
Roma - Flores da Cunha

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
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(54)3201-5545
nilo.pecanha@senairs.org.br
(54)3201-5545
nilo.pecanha@senairs.org.br
(54)3201-5545
nilo.pecanha@senairs.org.br
(54)3291-2211 senaism@senairs.org.br
(54)3201-5530
nilo.pecanha@senairs.org.br
(54)3260-6310
senaifarroupilha@senairs.org.br
(54)3260-6310
senaifarroupilha@senairs.org.br
(54)3201-5545
nilo.pecanha@senairs.org.br
(51)3904-2645 ajrenner@senairs.org.br

Cesar Hepp

(51)3904-2655
senaiscm@senairs.org.br
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Rua Abramo Randon, 770 - B.Interlagos Caxias do Sul
Rua Marcopolo, 280 - B.Ana Rech Caxias do Sul
Rua Abramo Randon, 770 - B.Interlagos Caxias do Sul
Rua Ramiro Barcelos, 876 - B.Centro Vacaria
Rua Abel Postali, 539 - B.Distrito
Industrial - Caxias do Sul
Avenida Pedro Grendene , 131 - B.Volta
Grande - Farroupilha
Rua Itália , 600 - B.Volta Grande Farroupilha
Rua João Andriollo, 1167/sala 1 - B.Ana
Rech - Caxias do Sul
BR 386 - KM 419, s/nº - B.Passo Raso Triunfo
Rua das Hortênsias, 400 - B.Igara II Canoas
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Nome da Unidade
Centro de Formação
Profissional SENAI Antônio
Jacob Renner
Posto de Atendimento - SENAI
Polo Petroquímico
Centro de Formação
Profissional SENAI de
Montenegro
Centro de Formação
Profissional SENAI Fernando
de Castro Freitas
Instituto SENAI de Tecnologia
em Petróleo, Gás e Energia
Posto de Atendimento - SENAI
Gerdau Aços Especiais S/A
Posto de Atendimento - SENAI
Móveis Kappesberg Ltda
Posto de Atendimento - SENAI
GKN do Brasil
Centro de Formação
Profissional SENAI Carlos
Tannhauser
Centro de Formação
Profissional SENAI Frederico
Closs
Centro de Formação
Profissional SENAI João
Lüderitz
Centro de Formação
Profissional SENAI Roberto
Barbosa Ribas

Principal Atividade
Educação Profissional e
Tecnológica

Responsável

Telefone e e-mail

Endereço

(51)3904-2645 ajrenner@senairs.org.br

Rua Napoleão Laureano, 11 - B.Centro Canoas

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3904-2645 ajrenner@senairs.org.br

BR 386, s/nº - KM419 - B.Via do
Contorno - Triunfo

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3961-0920 atmonte@senairs.org.br

Rua Juvenal Alves de Oliveira, 850 Montenegro

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3961-0930 fcfreitas@senairs.org.br

Avenida 13 de Maio, 1111 - B.Centro Triunfo

(51)3904-2660
ist.petroleogaseenergia@senairs.org.br

Avenida Presidente Vargas, 3023 B.Centro - Esteio

Educação Profissional e
Tecnológica, Consultoria,
Pesquisa e Desenvolvimento
e Serviços Laboratoriais
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica

Cesar Hepp

Clóvis Leopoldo
Reichert

(51)3961-0930 fcfreitas@senairs.org.br
(51)3961-0920 atmonte@senairs.org.br

Avenida Getúlio Vargas, 3200 - B.Centro
- Charqueadas
Avenida Salvador, 235 - B.Centro Tupandi

(51)3961-0930 fcfreitas@senairs.org.br

Avenida Albaros, 280 - Charqueadas

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3740-1810
senai.tanhauser@senairs.org.br

Avenida Gaspar Bartholomay, 350 - Santa
Cruz do Sul

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3793-3900
senai.fcloss@senairs.org.br

Rua 1º de Março, 785 - B.Centro Venâncio Aires

(51)3722-6900
senai.luderitz@senairs.org.br

Rua Alarico Ribeiro, 1884 - B.Medianeira
- Cachoeira do Sul

(55)3220-5110
senai.santamaria@senairs.org.br

Avenida Pedro Cezar Saccol, s/nº B.Distrito Industrial - Santa Maria

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
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Nome da Unidade
Centro de Formação
Profissional de Construção
Civil
Centro de Formação
Profissional SENAI
Automotivo - Porto Alegre
Posto de Atendimento - SENAI
Fundação Gaúcha dos Bancos
Sociais
Instituto SENAI de Tecnologia
em Couro e Meio Ambiente
Centro Nacional de Tecnologias
Limpas SENAI - CNTL
Centro de Formação
Profissional SENAI Eraldo
Giacobbe
Posto de Atendimento - SENAI
Camaquã
Centro de Formação
Profissional SENAI João
Simplício
Centro de Formação
Profissional SENAI de
Construção Civil - Caxias do
Sul
Centro de Formação
Profissional SENAI do Plástico
Centro de Formação
Profissional SENAI José
Gazola

Principal Atividade

Responsável

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica

Dariane Soares
Louis

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica, Consultoria,
Pesquisa e Desenvolvimento
e Serviços Laboratoriais
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica

Darlene M. Fonseca
Rodrigues

Dionísio Luiz
Schutz

Eduardo Weber

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
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Fabiano Prato Rath

Telefone e e-mail

Endereço

(51)3904-2630
senai.contrucaocivilpoa@senairs.org.br

Rua Jaime Wignoli 693 - B.Anchieta Porto Alegre

(51)3390-1500
automotivo@senairs.org.br

Rua dos Maias, 830 - B.Rubem Berta Porto Alegre

(51)3904-2625
senai.contrucaocivilpoa@senairs.org.br

Rua Francisco Silveira Bitencourt, 1928 B.Sarandi - Porto Alegre

(51)3904-2735
ist.couroemeioambiente@senairs.org.br

Rua Gregório de Mattos, 111 - B.Floresta
- Estância Velha

(51)3904-2735
ist.couroemeioambiente@senairs.org.br

Rua Gregório de Mattos, 111 - B.Floresta
- Estância Velha

(53)3310-1520 pelotas@senairs.org.br

Avenida Bento Gonçalves, 5073 B.Centro - Pelotas

(53)3310-1520 pelotas@senairs.org.br

Rua Júlio de Castilhos, 1140 - B.Hípico Camaquã

(53)3234-7500
riogrande@senairs.org.br

Avenida Portugal, 184 - B.Cidade Nova Rio Grande

(54)3238-7600
senai.contrucaocivil@senairs.org.br

Rua Travessão Solferino, 501 B.Cruzeiro - Caxias do Sul

(54)3238-7600
senai.plastico@senairs.org.br

Rua Travessão Solferino, 501 B.Cruzeiro - Caxias do Sul

(54)3201-5530
jose.gazola@senairs.org.br

Rua Professor Luiz Facchin, 620 - B.Sãp
José - Caxias do Sul
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Nome da Unidade
Centro Tecnológico
Automotivo SENAI
Instituto SENAI de Tecnologia
em Mecatrônica
Centro de Formação
Profissional Dona Júlia
Garrastazu Médici
Centro de Formação
Profissional SENAI de
Uruguaiana
Posto de Atendimento - SENAI
MARFRIG Global Foods
Posto de Atendimento - SENAI
Pampeano Alimentos S/A
Posto de Atendimento - SENAI
Almiro Grings S/A
Posto de Atendimento - SENAI
Calçados BBC Cambará
Posto de Atendimento - SENAI
Calçados Bibi Ltda
Posto de Atendimento - SENAI
Calçados Bottero Ltda
Posto de Atendimento - SENAI
Calçados Marte
Posto de Atendimento - SENAI
Calçados Ramarim
Posto de Atendimento - SENAI
Paquetá Calçados
Posto de Atendimento - SENAI
Três Coroas

Principal Atividade
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica, Consultoria,
Pesquisa e Desenvolvimento
e Serviços Laboratoriais

Responsável

Fabiano Prato Rath

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
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Fabio Redel
Trojahn

Hugo Gerhardt

Telefone e e-mail

Endereço

(54)3238-7600
autotronica@senairs.org.br

Rua Travessão Solferino, 501 B.Cruzeiro - Caxias do Sul

(54)3238-7600
ist.mecatronica@senairs.org.br

Rua Travessão Solferino, 501 B.Cruzeiro - Caxias do Sul

(53)3211-0500
senaibage@senairs.org.br

Avenida Espanha, 287 - B.Centro - Bagé

(55)3911-3700
senaiuruguaiana@senairs.org.br

Rua Domingos de Almeida, 2368 B.Centro - Uruguaiana

(53)3211-0500
senaibage@senairs.org.br
(53)3211-0500
senaibage@senairs.org.br
(51)3545-1682
senai.igrejinha@senairs.org.br
(51)3549-7820
senai.igrejinha@senairs.org.br
(51)3549-7820
senai.igrejinha@senairs.org.br
(51)3549-7820
senai.igrejinha@senairs.org.br
(51)3904-2748
senai.sapiranga@senairs.org.br
(51)3904-2748
senai.sapiranga@senairs.org.br
(51)3904-2748
senai.sapiranga@senairs.org.br
(51)3549-7820
senai.igrejinha@senairs.org.br

Rua Santa Brígida , 120 - B.Santa Brigida
- São Gabriel
Rua Estação Santo Antônio , s/nº B.Bordom - Hulha Negra
Rua Professor Francisco G. do Amaral,
204 - B.Centro - Rolante
Rua Osvaldo Koeff, s/nº - B.Vila Verde Cambará do Sul
Rodovia RS 239, 360/KM28,4 - B.Funil Parobé
Rua Armindo Schmidt , 676 - B.Guarani Parobé
Rua da Bica , 621 - B.Vila Nova - Nova
Hartz
Rua Angra dos Reis , 171 - Centro - Nova
Hartz
Avenida 20 de Setembro, 4411 - B.Centro
- Sapiranga
Rua Anita Garibaldi , 320 - B.Centro Três Coroas
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Nome da Unidade
Posto de Atendimento - SENAI
Vulcabrás Azaleia Calçados e
Artigos Esportivos
Centro de Formação
Profissional SENAI Nelson
Heidrich
Centro de Formação
Profissional SENAI Waldemar
Strassburger
Centro de Formação
Profissional SENAI de Guaporé
Centro de Formação
Profissional SENAI de Lajeado
Posto de Atendimento - SENAI
A.GRINGS S.A
Posto de Atendimento - SENAI
Encantado
Posto de Atendimento - SENAI
Serafina Corrêa
Posto de Atendimento - SENAI
Teutônia
Centro de Formação
Profissional SENAI João
Wallig
Centro de Formação
Profissional SENAI Jorge
Barbieux
Centro de Formação
Profissional SENAI Não Me
Toque
Centro de Formação
Profissional SENAI Nicandro
Oltramari

Principal Atividade

Responsável

Educação Profissional e
Tecnológica

Telefone e e-mail

Endereço

(51)3904-2748
senai.sapiranga@senairs.org.br

Rua Dr. Legendre, 34 - B.Centro - Parobé

(51)3549-7820
senai.igrejinha@senairs.org.br

Rua Haley do Amaral Cardoso , 459 B.XV de Novembro - Igrejinha

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3904-2748
senai.sapiranga@senairs.org.br

Avenida 20 de Setembro, 6365 B.Horizonte - Sapiranga

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3443-7900
senaiguapore@senairs.org.br
(51)3710-6120
senailajeado@senairs.org.br
(51)3710-6120
senailajeado@senairs.org.br
(51)3710-6120
senailajeado@senairs.org.br
(54)3443-7900
senaiguapore@senairs.org.br
(51)3710-6120
senailajeado@senairs.org.br

Rua Pinheiro Machado, 101 - B.Pinheiro Guaporé
Avenida Alberto Pasqualini, 1874 - B.São
Cristovão - Lajeado
Rua 31 de Março, 1060 - B.Canabarro Teutônia
Rua São José, 1655 - B.São José Encantado
Avenida Arthur Oscar, 2388 - B.Centro Serafina Corrêa
Rua Dom Pedro II, 1928 - B.Canabarro Teutônia

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3329-0600
carazinho@senairs.org.br

Avenida Flores da Cunha, 3850 B.Borghetti - Carazinho

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3318-3600
barbieux@senairs.org.br

Rua Erexim, 59 - B.Vera Cruz - Passo
Fundo

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3332-3759
senainaometoque@senairs.org.br

Rua Senador Salgado Filho, 1275 - B.Vila
Nova - Não-Me-Toque

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3371-1810
senaimarau@senairs.org.br

Rua Honorino Pereira Borges, 599 B.Centro - marau

Educação Profissional e
Tecnológica
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Nome da Unidade
Posto de Atendimento - SENAI
Sarandi
Centro de Formação
Profissional SENAI Porto
Alegre
Faculdade de Tecnologia
SENAI Porto Alegre - FATEC
Centro de Formação
Profissional SENAI de Artes
Gráficas Henrique D'Ávila
Bertaso
Centro de Formação
Profissional SENAI de Moda e
Design
Centro de Formação
Profissional SENAI de
GaribaldiI
Centro de Formação
Profissional SENAI de Nova
Prata
Instituto SENAI de Tecnologia
em Madeira e Mobiliário
Centro de Formação
Profissional SENAI de
Veranópolis
Centro de Formação
Profissional SENAI Giuseppe
Fasolo
Centro de Formação
Profissional SENAI de
Eletromecânica

Principal Atividade
Educação Profissional e
Tecnológica

Responsável

Telefone e e-mail

Endereço

(54)3329-0600
barbieux@senairs.org.br

Rua Vitor Davoglio, s/n - B.Universitário
- Sarandi

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3904-2600
faculdadesenai@senairs.org.br

Avenida Assis Brasil, 8450 - B.Sarandi Porto Alegre

Educação Profissional e
Tecnológica, Graduação e
Pós-Graduação

(51)3904-2600
faculdadesenai@senairs.org.br

Avenida Assis Brasil, 8450 - B.Sarandi Porto Alegre

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3904-2610
artesgraficas@senairs.org.br

Avenida Assis Brasil, 8450 - B.Sarandi Porto Alegre

Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3904-2600 moda@senairs.org.br

Avenida Assis Brasil, 8450 - B.Sarandi Porto Alegre

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3464-9800
senaigaribaldi@senairs.org.br

Avenida Perimentral Léo Antônio
Cislotto, 827 - B.São José - Garibaldi

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3242-0700
senainovaprata@senairs.org.br

Rodovia RS 324 KM 2, 4200 - B.Centro Nova Prata

(54)3449-7500
ist.madeiraemobiliario@senairs.org.br

Avenida Presidente Costa e Silva, 571 B.Planalto - Bento Gonçalves

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3437-2900
senaiveranopolis@senairs.org.br

Rua Júlio Farina, 150 - B.Renovação Veranópolis

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3449-7500
senaiartefatos@senairs.org.br

Rua Presidente Costa e Silva, 571 B.Planalto - Bento Gonçalves

(51)3904-2673 elemec@senairs.org.br

Rua José de Alencar, 329 - B.Cohab Sapucaia do Sul

Educação Profissional e
Tecnológica, Consultoria,
Pesquisa e Desenvolvimento
e Serviços Laboratoriais

Educação Profissional e
Tecnológica
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Nome da Unidade
Centro de Formação
Profissional SENAI Lindolfo
Collor
Centro de Formação
Profissional SENAI São
Sebastião do Caí
Posto de Atendimento - SENAI
Bom Princípio
Centro de Formação
Profissional SENAI de Ijuí
Centro de Formação
Profissional SENAI de Panambi
Centro de Formação
Profissional SENAI Ibirubá
Centro de Formação
Profissional SENAI
Comendador Clemenet Cifali
Centro de Formação
Profissional SENAI Ney
Damasceno Ferreira
Posto de Atendimento - SENAI
Mundial - Gravataí
Posto de Atendimento - SENAI
Comil Ônibus
Centro de Formação
Profissional SENAI José Oscar
Salazar

Principal Atividade

Responsável

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica

Roberto Stahnke

Rodrigo Ourives da
Silva

Rua Theodomiro Porto da Fonseca, 706 B.Centro - São Leopoldo

(51)3635-0150
senai.cai@senairs.org.br

Rua Oderich, 305 - B.Centro - São
Sebastião do Caí

(55)3853-4110
senaiijui@senairs.org.br
(55)3375-5110
senaipanambi@senairs.org.br
(54)3324-6007
senaiibiruba@senairs.org.br
(51)3390-1530 cifali@senairs.org.br

Suzana Sartori

Endereço

(51)3904-2710 lcollor@senairs.org.br

(51)3904-2710 lcollor@senairs.org.br

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica

Telefone e e-mail

(51)3390-1551
damasceno@senairs.org.br

Rua Irmão Weibert , 1206 - B.centro Bom Princípio
Avenida Getúlio Vargas, 1673 - B.Glória
- Ijuí
Rua Pará, 120 - B.Arco Iris - Panambi
Rodovia RS 223 KM 51, snº - B.Hermany
- Ibirubá
Rua Vereador Ivo Pereira, 280 - B.Nova
City - Cachoeirinha

Avenida Plínio Gilberto Kroeff, 401 B.Distrito Industrial - Gravataí

Educação Profissional e
Tecnológica
Educação Profissional e
Tecnológica

(51)3390-1551
damasceno@senairs.org.br
(54)3861-7200
senaierechim@senairs.org.br

Educação Profissional e
Tecnológica

(54)3861-7200
senaierechim@senairs.org.br

Rua Carlos Demoliner, 420 - B.Linho Erechim

(54)3318-3600
senaierechim@senairs.org.br

Rua Nº 2, 175 - B.Gentil - Lagoa
Vermelha

(54)3318-3600
senaierechim@senairs.org.br

Rua Linha Girardi, s/n - B.Industrial Tapejara

Posto de Atendimento - SENAI
Lagoa Vermelha

Educação Profissional e
Tecnológica

Posto de Atendimento - SENAI
Tapejara

Educação Profissional e
Tecnológica
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Nome da Unidade
Centro de Excelência em
Tecnologias Avançadas SENAI
- CETA

Principal Atividade

Responsável

Educação Profissional e
Tecnológica

Educação Profissional e
Tecnológica, Consultoria,
Pesquisa e Desenvolvimento
e Serviços Laboratoriais
Educação Profissional e
Instituto SENAI de Inovação
Tecnológica, Consultoria,
em Engenharia de Polímeros
Pesquisa e Desenvolvimento
e Serviços Laboratoriais
Educação Profissional e
Instituto SENAI de Tecnologia
Tecnológica, Consultoria,
em Alimentos e Bebidas RS
Pesquisa e Desenvolvimento
e Serviços Laboratoriais
Posto de Atendimento - SENAI Educação Profissional e
Memphis S/A Industrial
Tecnológica
Fonte: Gerencia de Apoio Operacional (GEAP)
Instituto SENAI de Inovação
em Soluções Integradas em
Metalmecânica
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Telefone e e-mail

Endereço

(51)3904-2690
ceta@ceta.senairs.org.br
Victor Emmanuel
de Oliveira Gomes

Viviane Meyer
Hammel Lovison

Wanderlei
Zamberlam

(51)3904-2690
isi.metalmecnica@senairs.org.br

Avenida Getúlio Vargas, 3239 B.Vicentina - São Leopoldo

(51)3904-2700
isi.polimeros@senairs.org.br

Avenida Presidente João Goulart, 628 B.Morro do Espelho - São Leopoldo

(51)3904-2615
ist.alimentosebebidas@senairs.org.br

Avenida Sertório, 473 - B.Navegantes Porto Alegre

(51)3904-2615
ist.alimentosebebidas@senairs.org.br

Rua João Elustondo Filho, 175 B.Sarandi - Porto Alegre
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Figura 1 - Organograma funcional do SENAI-RS

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE)

Quadro 4 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Áreas / Subunidades Estratégicas

Titular

Cargo

Diretoria Regional (DR)

Carlos Artur Trein

Diretor Regional

Divisão de Operações (DIOPE)

Sérgio Ricardo Moysés

Gerente da Divisão de Operações

Gerência de Educação Profissional e
Tecnológica (GEPTEC)

Eliseu André Ferrigo

Gerente Técnico I

Gerência de Apoio Operacional (GEAP)

Alexsandra Teixeira

Gerente Técnico I

Gerência de Tecnologia e Inovação (GEITEC) Rovanir Baungartner

Gerente Técnico I

Gerência de Desenvolvimento Educacional
(GDE)
Gerência de Desenvolvimento Tecnológico
(GDT)

Claiton Oliveira da Costa

Gerente Técnico I

Sérgio Ricardo Moysés1

Gerente Técnico I

As Unidades Operacionais (UOs) estão distribuídas em regiões,
sendo que há nomeação de um Gerente de Operações para
Gerências de Operações
grupos de Unidades, o qual é responsável pela gestão das
atividades e processos finalísticos.
Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE)

1
O cargo de Gerente Técnico I da GDT é exercido concomitante pelo gerente da Divisão de Operações, sendo que
a remuneração para este cargo já está compreendida naquela percebida pelo exercício do cargo de confiança de gerente da
Divisão de Operações.
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2.2

Finalidade e competências institucionais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma Entidade de direito privado,
nos termos da lei civil, cabendo a sua organização e direção à Confederação Nacional da
Indústria, nos termos do Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Sua fundação
origina-se da necessidade de formar mão de obra qualificada para atuar nas indústrias.
Conforme previsto no art. 1º capítulo I do seu Regimento, o SENAI tem por objetivos:
a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob a forma de
cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias
econômicas sob sua jurisdição, nos termos do dispositivo constitucional e da legislação
ordinária;
b) assistir aos empregadores na elaboração e execução de programas gerais de
treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação e na aprendizagem metódica
ministrada no próprio emprego;
c) proporcionar aos trabalhadores maiores de 18 anos a oportunidade de completar,
em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de
trabalho;
d) conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento a pessoal de direção e a
empregados de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores,
instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI;
e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a
Indústria e atividades assemelhadas.
Com base no Regimento e missão, o SENAI-RS atua na área de Educação Profissional
e Tecnológica e no campo da Tecnologia e Inovação, desenvolvendo competências básicas e
técnicas de trabalhadores e ampliando a capacidade tecnológica e de inovação das indústrias.
Com investimentos na adequação de suas Unidades, na formação e desenvolvimento de
tecnologias educacionais e na formação de profissionais do corpo técnico e docente, cumpre
seu papel de apoiar a competitividade da indústria e promover o desenvolvimento industrial
do estado.
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Quadro 5 - Missão, Visão e Valores SENAI-RS
Missão

Visão de futuro

Valores e Princípios
• Integridade porque agimos com ética e
profissionalismo, gerando confiança e respeito.

Promover
a
educação
profissional e tecnológica, a
inovação e a transferência de
tecnologias
industriais,
contribuindo para elevar a
competitividade da Indústria
Brasileira.

• Presença para apoiar a indústria em seus
desafios.

Ser referência em educação
profissional, tecnologia e
inovação,
contribuindo
para a competitividade da
Indústria Gaúcha.

• Engajamento para atuarmos juntos e em
sinergia na busca de soluções.
• Inovação porque buscamos o novo e o melhor,
sempre.
• Simplicidade para nos tornarmos mais ágeis
que fazemos.

Fonte: Código de Ética do Sistema FIERGS

Tabela 1 - Normas da unidade jurisdicionada
Norma
Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, o qual
cria o Serviço Nacional de Aprendizagem dos
Industriários (SENAI) e dá outras providências, com
alterações subsequentes
Regimento aprovado pelo Decreto nº. 494, de 10 de
janeiro de 1962, publicado no Diário Oficial, Seção I –
Parte I, de 11/01/1962, fls. 351 a 354 e alterações
subsequentes
Regulamento de licitações e contratos
Plano de contas
Manual de procedimentos orçamentários

Endereço para acesso
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/1937-1946/Del4048.htm

https://www.senairs.org.br/regimento-senai
http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeCo
nteudo.aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA==
Documento distribuído eletronicamente na intranet
da Entidade
Documento distribuído eletronicamente na intranet
da Entidade

Outros documentos

Endereço para acesso

Plano estratégico

Documento distribuído eletronicamente na intranet
da Entidade

Organograma

https://www.senairs.org.br/estruturaorganizacional-senai

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE) e Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão (GEPOG)
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2.3
2.3.1

Ambiente de atuação
Ambiente de atuação da unidade

Após o ano de 2017 apresentar os primeiros indícios de recuperação econômica, o ano
de 2018 confirmou a continuidade da retomada do crescimento, mesmo que abaixo das
expectativas criadas ao final do exercício anterior. Inserido neste contexto, o SENAI-RS,
assim como todas as organizações, não está imune aos impactos trazidos por este cenário e
suas ações são fortemente influenciadas pelo ambiente político-econômico do país e do
estado.
O panorama internacional que colaborou com as economias emergentes nos últimos
anos, na forma de uma ampla liquidez e apetite por ativos de maior risco, passou por um
ajuste profundo em resposta à política monetária mais restritiva dos EUA em 2018. A
economia brasileira se beneficiou desse quadro, um dos elementos fundamentais para que
atingisse a taxa Selic mais baixa da história, mas acabou sendo afetada pelos influxos de
capitais, pela volatilidade cambial e pela desaceleração da economia argentina. Entretanto,
mais uma vez, as reservas cambiais internacionais no valor de US$ 380 bilhões evitaram que
a nossa economia sofresse tanto quanto a da Turquia e a da Argentina.
O PIB brasileiro encerrou o ano de 2018 com crescimento de 1,1%, mesmo
crescimento registrado em 2017, sendo inferior ao projetado no final do ano de 2017 (avanço
de 2,7%), conforme a Unidade de Estudos Econômicos da FIERGS (UEE-FIERGS). Segundo
a UEE-FIERGS, a produção industrial brasileira avançou 1,1% em 2018, muito abaixo da
previsão feita no final de 2017, que foi de 3,0%.
O mercado de trabalho brasileiro continuou em recuperação em 2018, mas, conforme
o observado para o PIB, em um ritmo abaixo do previsto no ano anterior, tendo gerado em
torno de 528,8 mil postos de trabalho, com o desemprego atingindo 11,6%.
A realização de uma esperada reforma da Previdência em 2018 foi adiada ainda na
metade de fevereiro. A intervenção das forças de segurança no Rio de Janeiro consistiu num
evento importante para a frustração dos investimentos e do próprio crescimento esperado para
o ano, pois, durante o regime de intervenção, é vetado realizar alterações na Constituição
Federal.
A crise dos transportes produziu dias de agonia e foi o evento que trouxe mais
prejuízos para a atividade industrial. Além da paralisação das atividades, causada pela greve
dos caminhoneiros, a confiança dos empresários, dos consumidores e do mercado de capitais
foi duramente impactada. A fim de conter a crise instalada, o governo federal promoveu a
subvenção do preço do diesel e publicou uma tabela para os fretes com preços mínimos muito
acima dos praticados pelo mercado. Essas duas medidas auxiliaram a desorganizar ainda mais
a economia, tendo em vista que o custo desse acordo recaiu sobre os demais setores. Além
disso, a Copa do Mundo e as eleições somaram-se aos eventos que ajudaram a desmobilizar e
desacelerar o crescimento da atividade econômica em 2018.
Todos os elementos do cenário nacional e internacional compuseram a conjuntura do
Rio Grande do Sul, gerando impactos de maior ou menor magnitude na atividade regional e,
mesmo não tendo sido divulgado, há a previsão de crescimento econômico de 1,1% em 2018,
abaixo do projetado ao final de 2017 (2,0%) (UEE-FIERGS). Em relado à produção
industrial, a indústria gaúcha surpreendeu positivamente, já que sua projeção era de 3,0% e
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fechou o ano de 2018 com 5,5%. No estado observou-se uma queda mais intensa da produção
do setor primário em relação ao total do Brasil, enquanto a melhora na indústria foi muito
heterogênea, em que poucos setores com crescimento intenso puxaram o resultado agregado.
A crise fiscal da administração estadual acentuou-se no final do ano de 2018, e as medidas
necessárias para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal não foram implementadas, o que
eleva o grau de incerteza para 2019.
Nesse contexto, observa-se que o Rio Grande do Sul apresenta mais de 55 mil
estabelecimentos industriais, constituídos por empresas de diferentes portes e gêneros e que
empregam em torno de 762 mil trabalhadores (RAIS 2017). Destes, cerca de 11 mil
estabelecimentos formam o universo de empresas contribuintes ao Sistema Indústria (SIGA
2018). A Indústria de Transformação e a Construção Civil constituem os principais segmentos
industriais do estado em número de estabelecimentos, correspondem a 62,5% e 33,8% do
total, respectivamente, e também, em número de trabalhadores, com participação de 80,5% e
15%, respectivamente (RAIS 2017).
No Rio Grande do Sul, a geração de empregos formais teve um péssimo desempenho
em 2018, apresentando somente cerca de 20 mil postos criados. Apenas uma pequena parcela
dos empregos perdidos com a crise foi recuperada (por volta de 10%), enquanto a taxa de
desemprego no estado se mantém em torno de 7,4% desde o 3º trimestre de 2016 (UEEFIERGS).
A recuperação lenta da economia, aliada à elevada ociosidade no mercado de trabalho,
são fatores que contribuíram para a manutenção dos rendimentos recebidos pelos
trabalhadores brasileiros e gaúchos ao longo de 2018. O rendimento médio real recebido por
todos os trabalhos revela estabilidade em relação ao valor do mesmo período do ano passado.
Não há variação na comparação interanual desde o terceiro trimestre de 2014 (IBGE/PNAD –
UEE-FIERGS).
Apesar de um resultado muito abaixo do esperado em 2018, os elementos que
sustentaram a projeção mais otimista ainda estão presentes. Conforme a Unidade de Estudos
Econômicos da FIERGS (UEE-FIERGS), além do menor endividamento das empresas e
famílias, em comparação com o crescimento do PIB, destacam-se o crescimento da população
em idade ativa, o elevado grau de ociosidade das plantas fabris, a diminuição do preço dos
ativos reais e a obsolescência tecnológica nas empresas, o que traz a necessidade de
investimentos de manutenção e atualização. Esse processo natural de esgotamento do ciclo
recessivo soma-se à baixa inflação e à queda nas taxas de juros, para criar o ambiente para a
recuperação cíclica da economia.
Em 2018, tal como prescreve o Regimento, as ações do SENAI-RS mantiveram-se
voltadas para o segmento industrial, promovendo a educação profissional de trabalhadores e a
inovação tecnológica das indústrias, seu foco de atuação.
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2.3.2 Ambiente de negócios da unidade
i. Descrição geral
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (SENAI-RS) é
a Entidade da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS)
responsável pela prestação de serviços voltados à Educação Profissional, Tecnologia e
Inovação, atendendo às indústrias e comunidade em geral.
Criado em agosto de 1942, o SENAI-RS já possui mais de 76 anos de experiência e
conta atualmente com mais de 1.200 colaboradores. Sua estrutura é dividida em unidades
operacionais que cobrem todos os municípios gaúchos, prestando serviços nas áreas de
educação profissional, tecnologia e inovação.
O SENAI integra o Sistema Federal de Ensino na condição de mantenedor, podendo
criar instituições de educação profissional técnica de nível médio, de formação inicial e
continuada e de educação superior, observada a competência de regulação, supervisão e
avaliação da União, nos termos do artigo 20 da Lei n° 12.513, de 26 de outubro de 2011, com
a redação dada pela Medida Provisória n° 593, de 5 de dezembro de 2012, para atendimento
prioritário à demanda da indústria.
O Sistema Federal de Ensino compreende: a) as instituições de ensino mantidas pela
União; b) as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; c) os
órgãos federais de educação; e d) os serviços nacionais de aprendizagem (incluídos pela Lei
n° 12.513/11).
Os dois focos estratégicos do SENAI-RS são: educação profissional e tecnologia e
inovação. O foco educação profissional visa assegurar uma educação transformadora, voltada
para o mundo do trabalho por meio de metodologia pedagógica específica e tecnologias
educacionais, suprindo a demanda da indústria por profissionais qualificados e contribuindo
com o papel de auxiliar o aumento da competitividade da indústria brasileira. O foco
tecnologia e inovação visa ampliar a capacidade tecnológica e de inovação, provendo
soluções adequadas às demandas e aos desafios da indústria, atuando para modernização das
empresas com serviços, pesquisa e desenvolvimento.
Para a prestação de serviços e cumprimento de sua missão, o SENAI-RS organiza sua
arquitetura de processos abrangendo os seguintes macroprocessos:
a) desenvolvimento de visão e estratégias: contempla o alinhamento estratégico em
nível nacional e regional e o acompanhamento da execução da estratégia;
b) desenvolvimento e gestão de produtos e serviços: contempla a gestão de portfólio,
gestão de ciclo de vida dos produtos e criação de novos produtos.
Neste contexto, a educação profissional e tecnológica, de acordo com o parágrafo 2°
do art. 39 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, abrange os seguintes cursos: a) de
Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional; b) de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio; e c) de Educação Profissional Tecnológica (Graduação e Pósgraduação).
No SENAI-RS a gratuidade regimental é atendida, prioritariamente, pelos programas
de aprendizagem industrial básica, que são elaborados a partir dos perfis profissionais de
qualificações básicas, definidos com base nos princípios da Metodologia SENAI de Educação
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Profissional (MSEP) e de acordo com as Diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica.
Estes programas oportunizam uma formação técnico-profissional compatível com o
desenvolvimento físico, moral, psicológico e social do jovem, caracterizada por atividades
teóricas e práticas, metodicamente organizadas em complexidade progressiva, desenvolvidas
pela articulação entre formação e trabalho. E, têm por objetivo desenvolver os fundamentos e
as capacidades referentes às competências demandadas pelo mercado para uma ocupação
profissional, sendo destinado ao atendimento das cotas de aprendizes das empresas
contribuintes.
A aprendizagem industrial básica deve respeitar os seguintes critérios: carga horária
mínima da fase escolar de 400 horas; não exceder o limite de 2 anos previsto na legislação
vigente; atender pessoas com idade de 14 a 24 anos; e atender às cotas de aprendizes das
empresas contribuintes, sendo que eventuais vagas remanescentes poderão ser oferecidas em
caráter excepcional a jovens sem vínculo com a empresa.
As demais modalidades de educação profissional são ofertadas pelas Unidades
Operacionais do SENAI-RS, em caráter não gratuito, às empresas e à sociedade em geral.
Na área de tecnologia e inovação, o RS conta com 8 institutos de Inovação e de
Tecnologia, os quais foram estabelecidos no âmbito do Programa SENAI de Apoio à
Competitividade da Indústria Brasileira. A rede nacional de 25 institutos de inovação e 57
institutos de tecnologia foi concebida a partir do incentivo da Mobilização Empresarial pela
Inovação (MEI), movimento que concentra mais de 150 lideranças das maiores empresas
brasileiras, coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Os institutos oferecem soluções completas para os mais diferentes setores da indústria
por meio dos serviços de: pesquisa, desenvolvimento e inovação; consultoria em tecnologia,
processos produtivos, meio-ambiente e outros; e serviços metrológicos. Os dois institutos de
inovação do SENAI-RS estão credenciados junto à Associação Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial (EMBRAPII) para operar um modelo mais ágil de contratação de
projetos. De forma complementar, o SENAI opera o Edital de Inovação para a Indústria, que
funciona como fonte de fomento para execução de projetos de inovação em parceria com a
indústria.
Comprometido com a competitividade da indústria, o SENAI-RS possui mais de 25
áreas de atuação, sendo as principais: Alimentos e Bebidas, Automação, Automotiva,
Construção Civil, Couro e Calçados, Eletroeletrônica, Energia, Gestão, Gráfica e Editorial,
Logística, Madeira e Mobiliário, Meio Ambiente, Metalmecânica, Metrologia, Mineração,
Petróleo e Gás, Polímeros, Química, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação,
Telecomunicações, Têxtil e Vestuário.
Para atender essa composição industrial do Rio Grande do Sul, o SENAI-RS mantém
124 pontos de atendimentos segmentados em 1 Faculdade SENAI de Tecnologia, 2 Institutos
SENAI de Inovação (ISI): em Soluções Integradas em Metalmecânica e em Engenharia de
Polímeros; 6 Institutos SENAI de Tecnologia (IST): Alimentos e Bebidas, Calçado e
Logística, Couro e Meio Ambiente, Madeira e Mobiliário, Mecatrônica e Petróleo, Gás e
Energia; 52 Centros de Formação Profissional; 44 Postos de Atendimento e, ainda, 19
Unidades Móveis, responsáveis pela ampliação da oferta e modernização de serviços.
O SENAI-RS possui parcerias com instituições como a Associação Fraunhofer
(organização alemã de pesquisa), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Universidade de Caxias do Sul (UCS), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS),
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Serviço Brasileiro de
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Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), entre outros, na prestação de consultorias
tecnológicas e serviços metrológicos e participa também de programas nacionais, como o
Brasil Mais Produtivo, além de aceitar o Cartão BNDES na contratação de serviços.
ii. Adversidades
O cenário de recuperação econômica incipiente fez com que as empresas priorizassem
atender às capacitações com exigências legais ou extremamente necessárias, reduzindo a
procura por treinamentos e serviços.
A falta de crescimento na renda do trabalhador torna-se um risco na área de educação
com foco na Formação Profissional Inicial não gratuita, devido ao trabalhador necessitar
priorizar despesas básicas em detrimento ao investimento em formação e qualificação
profissional. Identifica-se também um comportamento relativamente comum de se aguardar
por iniciativas de capacitação subsidiadas pelo governo.
Na área de serviços metrológicos, a principal adversidade no ano de 2018 foi a greve
dos caminhoneiros ocorrida no mês de maio em todo o país. A paralisação da categoria afetou
todo o sistema de logística brasileira, não permitindo o trânsito de mercadorias e,
principalmente, combustível, comprometendo a atividade econômica.
iii. Riscos
O ambiente externo de negócios do SENAI é influenciado pelos principais fatores
relacionados à atividade industrial. Desta maneira, a gestão do SENAI permanece atenta a
essas variáveis de mercado, identificando e monitorando os principais fatores que podem
tornar-se riscos para a gestão dos negócios e que possam afetar a condução das estratégias da
Entidade.
O SENAI é uma entidade mantida, principalmente, pelas contribuições compulsórias
mensais feitas por indústrias e agroindústrias. Essas são previstas no art. 149 da Constituição
de 1988, sendo fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
A arrecadação compulsória viabiliza a oferta do grande volume de serviços gratuitos e
está ligada a alguns riscos: o arrefecimento na arrecadação vinculada à queda na atividade
industrial e ao emprego de sua força de trabalho, que reflete na redução da arrecadação;
constantes pressões políticas exercidas sobre o Sistema S, que ameaçam com cortes da
contribuição compulsória, gerando um cenário de incertezas, pois não há definição concreta
de valores, forma, prazo ou modelo de como esta alteração ocorreria; a modernização da lei
trabalhista também pode ser tratada como um risco, visto que a terceirização da mão de obra
das indústrias pode acarretar em diminuição das suas folhas salariais e, por consequência, da
receita compulsória do Sistema Indústria.
O SENAI trabalha na área de educação profissional com ambientes simulados, ou seja,
máquinas industriais utilizadas para fins educacionais. A obsolescência dessas máquinas é um
fator de risco, em razão da importância de acompanhar a evolução tecnológica das indústrias e
cumprir seu papel de agente da inovação, por meio da formação de mão de obra em
conformidade com a demanda da indústria. Este risco também está presente nos laboratórios
da área de Tecnologia e Inovação, pois precisam estar adequados às demandas do mercado e
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

31

SENAI-RS

por vezes propondo novas tecnologias.
O aumento da concorrência na área de serviços metrológicos, intensificada com a
entrada de concorrentes internacionais, também caracteriza um risco relevante à
competitividade de mercado.
A incerteza do quadro político e econômico nacional e estadual, aliada à cultura
incipiente de inovação nas empresas, é outro fator de risco que torna mais complexa a venda
dos serviços voltados à tecnologia e inovação.
iv. Estratégia de enfrentamento
Diante de um ambiente de negócios permeado de incertezas quanto aos aspectos
econômicos e conjunturais do País e do Estado, coube à organização buscar meios e
estratégias para enfrentar as mudanças, bem como mitigar os possíveis riscos. Desta maneira,
o SENAI-RS buscou meios de melhorar o seu desempenho antevendo os fatores externos que
afetam a desempenho do negócio.
Como toda entidade consciente de seu papel social, o SENAI-RS trabalha na defesa de
seus objetivos e fortalecimento de sua importante atuação no desenvolvimento da indústria e
seus trabalhadores, visando aumentar a competividade da indústria por meio do fornecimento
de profissionais capacitados e sendo um agente de inovação, necessário para que a indústria
brasileira possa aprimorar-se e competir mais no mercado internacional.
Diante dos riscos de redução da sua capacidade de geração de caixa, o SENAI-RS
adota como uma de suas diretrizes estratégicas a Sustentabilidade, gerindo da melhor forma
possível e responsável os recursos disponíveis e que garanta a capacidade de sustentar
projetos de longo prazo, perpetuando e cumprindo sua missão social.
Ciente da importância de acompanhar a evolução tecnológica das indústrias com
tecnologia avançada e qualidade certificada em seus institutos, o SENAI-RS compromete
fração de seu orçamento anual para investimento em atualização e aquisições de máquinas e
equipamentos.
Para mitigar os efeitos do aumento da concorrência, foi estabelecida uma política de
precificação diferenciada, com controle e monitoramento dos custos de forma que não
comprometa a sustentabilidade da Entidade.
De forma a incentivar a cultura de inovação e seu papel na competividade da indústria
brasileira, o SENAI-RS realiza diversas ações no âmbito da Indústria 4.0, como evidenciado
na plataforma virtual SENAI 4.0 (https://senai40.com.br), que visa apoiar as indústrias serem
mais produtivas. Vários cursos foram adaptados ou oferecidos no âmbito da Indústria 4.0.
Estas ações são detalhadas no item 3.1.5.
Em 2018, a Faculdade SENAI de Tecnologia em parceria com o Instituto SENAI de
Inovação em Soluções em Metalmecânica, deu início à oferta do curso de Pós-Graduação em
Engenharia Aplicada a Indústria 4.0.
Além das ações citadas anteriormente, destacam-se também outras iniciativas:
a) investimentos em tecnologias educacionais para otimizar a educação profissional,
tais como: realidade aumentada, simuladores educacionais, ambiente virtual de aprendizagem
(SAPIEN) como apoio às aulas presenciais e para a virtualização do ensino;
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b) fortalecimento da aplicação do programa LEGO de aprendizagem e
autodesenvolvimento para o incremento de capacidades sociais, organizativas e
metodológicas aos alunos;
c) adensamento da Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP), por meio
de capacitações dos docentes, coordenadores, orientadores e gestores;
d) utilização de estratégias de avaliação da qualidade do processo educacional e de
inserção de egressos no mercado de trabalho, como forma de identificação de lacunas de
aprendizagem e melhoria contínua;
e) adoção de novas formas de atendimento com cursos de educação a distância em
diversas áreas de atuação industrial, possibilitando assim o atendimento do SENAI-RS a
todos os municípios do estado;
f) reformulação na gestão e oferta de Unidades Móveis, como forma de aumentar o
acesso e o alcance dos cursos, visando ao atendimento em locais onde não há estrutura física
do SENAI, com uma possibilidade maior de ofertar diversidade na formação de profissionais,
com atendimento focado na necessidade industrial de cada região;
g) criação, revisão e adequação dos cursos às demandas industriais, destacando a
participação de técnicos do Departamento Regional na coordenação e elaboração dos novos
Itinerários Nacionais, junto ao Departamento Nacional;
h) execução do Programa Brasil Mais Produtivo, por meio de consultorias
tecnológicas, aplicando técnicas de Lean Manufacturing;
i) atendimento facilitado às indústrias com o bônus metrologia, cartão BNDES e
outras fontes nacionais e regionais de fomento à pesquisa e inovação;
j) realização de workshops técnicos em parques tecnológicos, associações de classe
e sindicatos, a fim de apresentar os serviços em tecnologia e inovação.
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3

Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e
operacional
Esta seção apresenta os resultados da ação do SENAI-RS, analisando o desempenho
da Entidade em relação ao cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas para o exercício
de referência, tanto em termos finalísticos quanto em termos de gestão. Ao final da seção, são
trazidas informações sobre o processo de planejamento estratégico e seu estágio de
implementação na Unidade.

3.1

Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

Em 2018, as ações do SENAI-RS seguiram o preconizado pelo Planejamento
Estratégico da Entidade, em nível nacional, no sentido de atuar conforme os focos
estratégicos abaixo relacionados:
 Educação: foco em consolidar as Entidades como referência em educação para o
mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino
ofertado;
 Tecnologia e Inovação: foco na contribuição para ampliar a capacidade de
inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria;
 Desempenho do Sistema: foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria,
por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto,
compatível com os desafios da Indústria.
Esses focos estão em perfeita consonância com os objetivos institucionais do SENAI
descritos na seção 1 – Apresentação e no subitem 2.2 – Finalidade e Competências
Institucionais, os quais preconizam uma atuação voltada à educação profissional e à
tecnologia e inovação.
Observou-se ainda, na realização das ações, as diretrizes nacionais de Seletividade,
Intensidade, Escala, Complementariedade e Articulação na oferta de serviços, adaptando-as à
realidade regional.
Em termos finalísticos, a partir das análises de ambiência realizadas, foram definidos
como principais direcionadores nacionais para 2018:
 Ampliar a qualidade da educação profissional e do ensino superior de acordo com a
necessidade da indústria, consolidando a metodologia SENAI de educação
profissional;
 Fortalecer a atuação articulada do SESI, do SENAI e do IEL, voltada à educação
para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria;
 Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a
competitividade da indústria;
 Prover soluções de serviços de tecnologia e inovação adequados às demandas e aos
desafios da indústria de forma sustentável;
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 Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços.
Em termos de gestão, foi definido como principal direcionador:
 Aprimorar o modelo de gestão, para garantir a qualidade dos processos, menores
custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e
tempo demandados.
As diretrizes e objetivos estratégicos do SENAI-RS, constituem um desdobramento
dos direcionadores e grandes desafios estabelecidos pelo Departamento Nacional, o que
assegura o alinhamento estratégico entre ambas as instâncias de planejamento, conforme
demonstrado na sequência. A título de esclarecimento, ao decorrer do Relatório de Gestão do
SENAI-RS ao se ler “objetivo estratégico” entende-se “desafio estratégico”, pois este
Departamento Regional utiliza de metodologia própria para definição do plano estratégico.
 Foco Estratégico: Educação
Diretriz Estratégica: Educação Transformadora
 Assegurar uma educação transformadora voltada para o mundo do trabalho por
meio de metodologias específicas em educação profissional e tecnológica.
Objetivos estratégicos:
 Consolidar a Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP), a partir de
prática pedagógica voltada ao desenvolvimento das competências previstas no Perfil
Profissional de cada curso;
 Assegurar a preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI-RS,
considerando os cursos técnicos de nível médio;
 Ampliar a oferta de ensino técnico e qualificação profissional por meio de cursos
em EAD, com foco nas necessidades da indústria;
 Fortalecer a articulação da educação básica com a educação profissional.
 Foco Estratégico: Tecnologia e Inovação
Diretriz Estratégica: Tecnologia e Inovação para Modernização
 Ampliar a capacidade tecnológica e induzir a inovação, provendo soluções
adequadas às demandas e aos desafios da indústria.
Objetivos estratégicos:
 Consolidar os Institutos de Inovação e os Institutos de Tecnologia como centros
indutores de inovação para a indústria e de prestação de serviços técnicos de alto valor
agregado, ampliando a prestação de serviços de metrologia e de consultoria em
tecnologia.
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No próximo subitem são destacados os principais resultados alcançados ao longo do
exercício de 2018 para cada objetivo estratégico das áreas da educação profissional e de
tecnologia e inovação do SENAI-RS, com foco na análise de avanços conquistados,
atingimento de metas e indicadores, além de resultados físicos e financeiros. São apresentadas
também, conclusões gerais, ações de melhoria de desempenho e desafios para o ano de 2019.
No subitem 3.2 são apresentados os resultados específicos das estratégias de gestão.
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3.1.1 Consolidar a Metodologia SENAI de Educação Profissional, a partir da prática
pedagógica voltada ao desenvolvimento das competências previstas no Perfil
Profissional de cada curso
i. Descrição
Quadro 6 - Consolidar a Metodologia SENAI de Educação Profissional
Descrição geral
A Metodologia de Educação Profissional é uma ação nacional para desenvolver educação com base em
competências, sendo estruturada em três grandes etapas: perfil profissional, desenho curricular e prática docente.
Esta metodologia visa a desenvolver no educando, além do conteúdo técnico, a capacidade crítica, a autonomia,
o trabalho em equipe e a solução de situações desafiadoras.
Lançada em 2002 e aderente ao preconizado na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) a metodologia
objetivou a busca da excelência educacional e a apropriação do método pelos Departamentos Regionais. Em
2014, o Departamento Nacional realizou em todo o Brasil a primeira pesquisa para a medição do índice de
apropriação da Metodologia SENAI de Educação Profissional nas ações de educação profissional dos
Departamentos Regionais. A pesquisa vem sendo realizada de dois em dois anos, tendo sido realizadas a segunda
e terceira edições em 2016 e 2018, respectivamente.
Responsável:

Nome: Claiton Oliveira da Costa
CPF: 457.657.580-53
Cargo: Gerente Técnico da Gerência de Desenvolvimento Educacional (GDE)

ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas
metas propostas para o período.
Reafirmando o compromisso do SENAI com a qualidade da educação profissional,
desde 2002, a Entidade vem atuando no desenvolvimento de competências e práticas
pedagógicas para elevar o nível de capacitação de seus docentes.
Além disso, considerando os desafios que foram propostos pelo SENAI-RS para o ano
de 2018, visando a consolidar a Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP),
foram realizadas as seguintes ações:
a) otimização das avaliações da capacitação EAD Elaboração de Situação de
Aprendizagem, a fim de facilitar a compreensão dos conceitos e princípios da Metodologia
SENAI de Educação Profissional (MSEP);
b) ampliação da carga horária da capacitação Fundamentação Pedagógica para
Docente, de 237 horas para 315 horas, e elaboração e desenvolvimento da capacitação
Competências Socioemocionais - Soft Skills;
c) implementação do Plano de Controle de Qualidade da Prática Docente (PCQPD) e
acompanhamento aos Coordenadores de Educação Profissional e Orientadores Pedagógicos
na aplicação dos instrumentos de registros do referido plano. O PCQPD visa a ampliar a
qualidade do planejamento e da prática docente, bem como, viabilizar a medição semestral do
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índice de conformidade da prática docente em relação aos pressupostos da MSEP.
Considerando que o PCQPD foi implementado no segundo semestre de 2018, a medição do
índice está sendo consolidada;
d) oferta de uma turma piloto da capacitação Competências Socioemocionais - Soft
Skills realizada de 25 de setembro a 29 de novembro de 2018, para 13 Coordenadores de
Educação Profissional e 10 Orientadores Pedagógicos, com o objetivo de estimular a
apropriação das capacidades socioemocionais e o fortalecimento da aplicação da MSEP pelos
docentes.
e) aplicação, a cada dois anos, da pesquisa de medição do índice de apropriação da
Metodologia SENAI de Educação Profissional. Trata-se de ferramenta utilizada pelo
Departamento Nacional para ranquear os departamentos regionais e estabelecer metas
crescentes. No último diagnóstico divulgado referente à pesquisa de 2016, o SENAI-RS
obteve o resultado de 8,42 pontos, que em comparação com a meta de 8,5 pontos foi
considerado “muito bom” (segundo a escala da pesquisa), posicionando-o em terceiro lugar,
no ranking geral, entre os 26 departamentos regionais avaliados. A pesquisa realizada no ano
de 2018 encontra-se em fase de conclusão, para posterior divulgação.
f) participação na Olimpíada do Conhecimento, que é uma das principais vitrines
profissionais do país, pois expõe o talento de jovens estudantes, incentivando o
desenvolvimento de competências e ensina aos alunos a superar desafios, aproximando-os da
realidade do mercado de trabalho e do ambiente industrial, dentro de prazos e padrões
internacionais. O desempenho na competição forma um conjunto de indicadores que apontam
tendências tecnológicas, mudanças nos perfis profissionais que orientam o SENAI na
atualização dos currículos nas escolas e subsidiam a avaliação da qualidade da educação
profissional ofertada. A Olimpíada do Conhecimento é a etapa nacional e seletiva para a
WorldSkills, maior competição de Educação Profissional do mundo, promovido pela
Internacional Vocation Training Organization (IVTO) e realizada a cada dois anos.
O SENAI-RS foi representado por 39 alunos competidores de 34 diferentes
profissões, conquistou 4 Medalhas de Ouros (Mecatrônica, Tecnologia de Mídia Impressa,
Robótica Móvel e Manutenção Industrial), 7 Medalhas de Prata (Instalações Elétricas
Prediais, Pintura Decorativa, Carpintaria de Telhados, Tecnologia Automotiva, Jardinagem e
Paisagismo, Refrigeração e Ar-Condicionado e Design Gráfico), 3 Medalhas de Bronze
(Eletrônica, Controle Industrial e Logística) e 6 Certificados de Excelência (Desenho
Mecânico CAD, Soldagem, Construções em Alvenaria, Sistemas Drywall e Estucagem,
Tecnologia da Moda e Panificação), obtendo o 4º lugar no quadro nacional.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado
O indicador de resultado relacionado ao objetivo estratégico analisado é “Índice de
apropriação da Metodologia SENAI de Educação Profissional”.
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Gráfico 1 - Índice de Apropriação da Metodologia SENAI de Educação Profissional (ano 2016)
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Fonte: Gerência de Desenvolvimento Educacional (GDE)

Descrição detalhada do indicador: consiste na média dos índices de apropriação do
total de respondentes.
Conforme mencionado anteriormente, os resultados da pesquisa realizada no ano de
2018 não foram divulgados até o momento de aprovação do presente relatório, estando
vigente como Indicador o Índice de Consolidação da Metodologia SENAI de Educação
Profissional, o estabelecido na pesquisa realizada no ano de 2016 (8,42 pontos).
Este indicador é monitorado pelo Departamento Nacional, bienalmente, com meta
estabelecida nacionalmente, a qual será de 9,0 para o ano de 2019 (nível excelente).
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados
obtidos.
Para o alcance do desafio estratégico foram envolvidos os macroprocessos de
Desenvolvimento de Visão e Estratégias e Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços,
para que fossem traçadas as estratégias com foco especial nas ações diretas junto às indústrias,
conforme detalhamento das ações citado nos itens 2.3.2 e 3.1.1 ii.a.
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de
2018.
Tabela 2 - Resultados físicos e financeiros - Consolidar a Metodologia SENAI de Educação Profissional
Orçamentário
Resultados
Inicial
102110101 ETD
DA GESTÃO

R$ 311.562,74

Previsto
Retificado
Suplementado
R$ 719.917,11

-

Físico
Realizado

Transposto
R$ 1.242.718,50

R$ 1.242.718,50

Previsto
Inicial Retificado
9

9

Realizado

9

Unidade de Medida

Eventos de
capacitação

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Educacional (GDE)

Notas:
a. O valor de R$1.242.718,50 corresponde ao total realizado do Centro de Responsabilidade (CR) 102110101 ETD DA GESTÃO. Não há
CR exclusivo para correlação direta com o objetivo estratégico em questão;
b. Para as 9 capacitações mencionadas no item ii.a foi investido o total de R$ 508.234,27, o que representa 40,89% do total realizado de
R$1.242.718,50.
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ii.e- Principais desafios para 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do
Plano Estratégico.
Visando a consolidar a Metodologia SENAI de Educação Profissional, a partir da
prática pedagógica voltada ao desenvolvimento das competências previstas no perfil
profissional de cada curso, foram elencados os seguintes desafios:
a) Ofertar capacitações com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional;
b) Acompanhar a aplicação, pelos coordenadores de educação profissional e
orientadoras pedagógicas, do Plano de Controle de Qualidade da Prática Docente, a fim de
garantir a qualidade do planejamento e da prática docente realizados nas Unidades
Operacionais;
c) Estimular a apropriação das capacidades socioemocionais nos coordenadores e
orientadoras pedagógicas, para que estes possam melhor orientar os docentes em sua prática
pedagógica.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
A pesquisa de 2016 demonstrou que as ações realizadas obtiveram êxito na
apropriação da MSEP por este Departamento Regional. Tais resultados foram evidenciados
pelo atingimento do índice de 8,42, considerado “muito bom”, corroborando para a
consolidação da MSEP e dos Processos de Ensino e de Aprendizagem.
Ao longo de 2018 buscando superar o resultado obtido em 2016, foram desenvolvidas
inúmeras ações conforme descrito no item ii.a deste capítulo. Referente à pesquisa aplicada no
decorrer de 2018, o Departamento Nacional está consolidando os resultados.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Considerando uma taxa normal de rotatividade de pessoal e a constante necessidade de
atualização pedagógica do quadro de profissionais de educação profissional, a continuidade
da oferta permanente de capacitações metodológicas apresenta-se como uma importante ação
para melhoria de desempenho para 2019.
Visando facilitar a consolidação do índice de conformidade da prática docente em
relação aos pressupostos da Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP), por meio
do Plano de Controle da Qualidade da Prática Docente (PCQPD), o instrumento de totalização
deverá ser revisado, a fim de simplificar a apropriação das informações enviadas pelas
unidades operacionais.
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3.1.2 Assegurar a preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI,
considerando os cursos técnicos de nível médio
i. Descrição
Quadro 7 - Assegurar a preferência das empresas por egressos do SENAI, considerando os cursos técnicos
Descrição geral
Esta ação visa a assegurar a preferência das empresas pelos alunos egressos do SENAI e,
consequentemente a empregabilidade de profissionais qualificados no mercado de trabalho.
O SENAI-RS tem por desafio elaborar e atualizar, permanentemente, os perfis profissionais que dão
origem aos currículos dos cursos técnicos, por meio de Comitês Técnicos Setoriais (constituídos por
representantes das empresas, entidades representativas dos empregadores e dos trabalhadores, órgãos de classe,
universidades, órgãos públicos e especialistas tecnológicos e de educação profissional do SENAI).
Como resultados destes fóruns, são elencadas as competências específicas e transversais, a serem
desenvolvidas por intermédio dos processos de ensino e de aprendizagem, habilitando o trabalhador para o
exercício profissional qualificado.
A elaboração de itinerários formativos nacionais, os quais formam um conjunto de etapas, trajetórias,
possibilidades e arranjos da educação profissional também é parte da estratégia do SENAI. Estes itinerários
permitem adquirir as competências para o desempenho profissional qualificado, assegurando unicidade nas ações
de educação profissional, além da racionalização de recursos físicos, financeiros e humanos. Este processo
impulsiona o seu interesse pela formação profissional e melhora sua empregabilidade, competitividade,
organização e planejamento da própria carreira. Ambas ações vislumbram assegurar a preferência das indústrias
pelos egressos dos cursos do SENAI.
Nome: Eliseu André Ferrigo
Responsável: CPF: 457.229.350-34
Cargo: Gerente Técnico da Gerência de Educação Profissional e Tecnológica (GEPTEC)

ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas
metas propostas para o período.
O Departamento Nacional possui uma metodologia estruturada para construir e
atualizar sistematicamente os perfis profissionais, que expressam o conjunto de habilidades
requeridas pelo mundo do trabalho e estão desenhados nos planos dos cursos técnicos. Estes
são elaborados de acordo com as necessidades expressas pelas indústrias por meio do Comitê
Técnico Setorial, nos diversos segmentos industriais. Pois os perfis profissionais mudam
constantemente à medida que ocorrem avanços tecnológicos das indústrias, premidas pela
competitividade, pela melhoria constante dos processos produtivos e pela sustentabilidade.
Considerando este um importante fórum técnico, que aponta para as necessidades
técnicas de curto e médio prazo, estruturam-se os itinerários nacionais de educação
profissional e tecnológica das diversas ocupações da indústria. Estes itinerários apresentam a
proposta pedagógica, estruturada nos desenhos curriculares, que resulta na proposição e oferta
dos cursos técnicos em todos os Departamentos Regionais do SENAI e também, guia a
prática docente e outros processos atinentes à educação profissional.
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Com o objetivo de monitorar a inserção dos egressos dos cursos técnicos do SENAI,
aplica-se uma pesquisa de âmbito nacional, denominada de Sistema de Acompanhamento de
Egressos do SENAI (SAPES). Este sistema acompanha os egressos durante um triênio e a
metodologia divide-se em quatro etapas: Planejamento, Organização e Processamento,
Sistematização e Análise e Elaboração de Relatório. A pesquisa é realizada com alunos
egressos dos cursos de Qualificação Profissional, Aprendizagem Industrial, Técnico de Nível
Médio e empresas que empregam estes alunos.
Um dos quesitos monitorados por esta pesquisa é a preferência das empresas pelos
egressos dos cursos do SENAI, por meio do depoimento do supervisor direto do egresso o
retorno sobre a aplicação das técnicas e das competências socioemocionais. Estes
apontamentos são monitorados nacionalmente e fazem parte dos grandes desafios da área de
educação profissional e tecnológica do Departamento Nacional, servindo para a atualização
do perfil profissional nos itinerários formativos e para o aumento da qualidade da educação
profissional.
O SENAI-RS participa no desenvolvimento dos itinerários nacionais, indicando
especialistas de indústrias gaúchas, docentes e analistas, para apoiar, a coordenação da
atividade, emissão de posicionamentos e pareceres técnicos e subsidiar as necessidades reais
de formação que atendam ao perfil de profissional, atual e futuro, desejado no mercado de
trabalho.
A partir desta prática, foram autorizados 5 novos cursos técnicos de um total de 29
credenciados, que, consequentemente, proporcionarão uma série de novos profissionais com
perfis atualizados para trabalhar as complexidades técnicas e tecnológicas das indústrias.
Com a proposta de fortalecer o relacionamento do SENAI com a comunidade e a
indústria, demonstrando a qualidade da sua infraestrutura, dos cursos ofertados e do corpo
docente do SENAI-RS, o Mundo SENAI abriu as portas de 41 unidades operacionais e
mostrou a 14.365 visitantes todas as suas oportunidades em educação profissional, inovação,
serviços técnicos e tecnológicos por meio de palestras, workshops, minicursos entre outros.
O Programa Inova SENAI é uma iniciativa com objetivo principal desenvolver a
capacidade empreendedora, a criatividade e o raciocínio, por meio do desenvolvimento de
projetos de inovação desde a concepção, planejamento, execução e apresentação para
possíveis clientes. Alunos, docentes, técnicos e consultores dos Departamentos Regionais do
SENAI em todo o país podem inscrever processos e projetos inovadores em gestão e
tecnologia alinhados aos interesses e necessidades da indústria brasileira. A partir do
programa, o SENAI pode aprimorar sua prática pedagógica com o foco na cultura de
inovação, além estar mais integrados à indústria e à comunidade.
Junto com o Mundo SENAI acontece a exposição dos participantes do Desafio SENAI
de Projetos Integradores da etapa Regional, iniciativa que está inserido no Programa Inova
SENAI.
O Desafio SENAI de Projetos Integradores tem por objetivo desenvolver projetos
técnico-pedagógicos visando aproximar nossos alunos ao cotidiano industrial, podendo
também contribuir com melhorias e soluções inovadoras para as indústrias participantes. Os
alunos recebem demandas reais da indústria e unem-se preferencialmente em grupos
multidisciplinares para desenvolver soluções inovadoras. Na etapa Regional, ao todo foram
60 desafios que se converteram em 21 projetos apresentados. Na etapa Nacional houve 1.155
inscritos e 87 projetos finalistas nas 2 categorias. Na categoria de Aprendizagem Industrial
Básica, o Instituto SENAI de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica se
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destacou com o 2º lugar com os alunos do curso Mecânico de Manutenção em Máquinas
Industriais com o projeto Lavador de Roletes de Pequeno Porte (equipamento automatizado,
com finalidade de lavar roletes de laminação, da empresa Gerdau Ações Longos S/A, devido
ao processo atual ser executado manualmente, exigindo a presença constante do operador em
ambiente insalubre). Na categoria de Cursos Técnicos de Nível Médio, o Instituto SENAI de
Tecnologia em Mecatrônica classificou-se em 2º lugar com os alunos dos cursos de Técnico
em Fabricação Mecânica e Técnico em Mecatrônica com o projeto Mini Lift (elevador de
cremalheira da empresa Tecnipar Máquinas e Metalurgia Ltda. com mesma funcionalidade e
proteções similares ao produto de venda, em escala reduzida para exposição em eventos).
Além de realizar o SENAI-RS também participa de Mostras Técnicas Externas que
visam estimular a capacidade empreendedora, por meio do desenvolvimento e apresentação
de projetos inovadores vinculados à marca SENAI com exposição para toda a comunidade e
indústria, como por exemplo, a Mostratec e a Cientista Beta. A primeira é uma feira de
ciência e tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato, em Novo Hamburgo/RS.
Destina-se a apresentação de projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento
humano, realizados por jovens cientistas do ensino médio e da educação profissional técnica
de nível médio. A feira promove integração entre as instituições de ensino, a pesquisa e o
meio empresarial, possibilitando o desenvolvimento, a aplicação e a divulgação de novas
tecnologias. A segunda trata-se de uma iniciativa que tem o objetivo de aproximar os jovens
da ciência, despertando protagonismo e promovendo transformação social. O SENAI-RS
acredita que a iniciação científica na fase escolar tem enorme potencial para desenvolver
habilidades e competências essenciais para o século XXI. Ao desenvolver um projeto
científico visando resolver um problema relevante, os jovens passam a atuar como agentes de
mudança na sociedade.
Outra ação com o objetivo de integrar escola e comunidade é o Portas Abertas SENAI.
Nessa ação, 9 unidades operacionais abriram as portas para visitas guiadas e workshops que
visaram apresentar os cursos técnicos disponíveis e as oportunidades de carreira na indústria.
Aproximadamente 3.000 visitantes experimentaram simuladores, visitaram os laboratórios e
participaram de oficinas temáticas.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado
O indicador de resultado relacionado ao objetivo estratégico analisado é “índice de
preferência das empresas pelos egressos dos cursos técnicos de nível médio do SENAI”.
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Gráfico 2 - Índice de preferência das empresas pelos egressos dos cursos técnicos de nível médio do
SENAI (triênio 2016 a 2018)
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Fonte: Gerência de Educação Profissional e Tecnológica (GEPTEC)

Descrição detalhada do indicador: resultado da pesquisa acompanhamento de
egressos do SENAI, no quesito preferência das empresas por contratação de egressos do
SENAI.
No triênio de 2016 a 2018, o índice de preferência das empresas pelos egressos dos
cursos técnicos de nível médio do SENAI-RS foi de 86%, atingindo 91% da meta estipulada
pelo Departamento Nacional.
Mesmo não tendo atingido a meta, o índice é considerado “muito bom”. Tanto os
alunos concluintes, egressos e as empresas estão satisfeitas com o SENAI ao atribuírem notas
entre 8,27 e 9,21 na avaliação realizada.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados
obtidos.
Para o alcance do desafio estratégico foram envolvidos os macroprocessos de
Desenvolvimento de Visão e Estratégias e Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços,
para que fossem traçadas as estratégias com foco especial nas ações diretas junto às indústrias,
conforme detalhamento das ações citado nos itens 2.3.2 e 3.1.2 ii.a.
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de
2018.
Tabela 3 - Resultados físicos e financeiros - Assegurar a preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI, considerando os cursos técnicos de nível
médio
Orçamentário
Resultados
Inicial
303030404
Técnico de Nível
Médio à
Distância

Previsto
Retificado
Suplementado

Físico
Transposto

Realizado

Previsto
Inicial Retificado

Realizado

Unidade de
Medida

R$ 1.198.827,49

R$ 1.486.164,19

-

R$ 1.565.680,82

R$ 1.565.680,82

*

*

59

Empresas
respondentes

303030402
Técnico de Nível R$ 8.782.477,67
Médio Presencial

R$ 9.262.408,54

-

R$ 10.123.973,28

R$ 10.123.973,28

*

*

59

Empresas
respondentes

Fonte: Gerência de Educação Profissional e Tecnológica (GEPTEC)
* O quantitativo de empresas respondentes não é possível de se prever, uma vez que ele varia de acordo com a contratação de alunos egressos do SENAI-RS.

Notas:
a. Os valores apresentados correspondem à íntegra da modalidade, pois não há Centro de Responsabilidade (CR) exclusivo para correlação
direta com o objetivo estratégico em questão.
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ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do
Plano Estratégico.
Para 2019, o desafio será dar continuidade ao desenvolvimento e ampliação da oferta
de cursos técnicos em conformidade com as necessidades identificadas nos Comitês Técnicos
Setoriais, que representam as indústrias nas diversas regiões do estado do RS, além de buscar
aumentar o número de respondentes e alcançar a meta, conquistando, assim, o índice de 95%
da preferência das empresas na contratação de alunos egressos dos cursos técnicos de nível
médio do SENAI-RS. A meta será mantida no patamar já planejado.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
O índice de preferência das empresas com os egressos dos cursos técnicos de nível
médio do SENAI-RS foi de 86%. O índice de confiabilidade da pesquisa contava com o
mínimo de 117 empresas respondentes e foi obtido retorno de 59, o que acabou prejudicando
a apuração do resultado e, portanto, a sua efetiva análise.
Destaca-se que a participação deste departamento regional no desenvolvimento dos
itinerários nacionais visando subsidiar as reais necessidades de formação que atendam ao
perfil de profissional alinhado com a demanda da indústria.
A atualização e inserção de novos cursos técnicos de nível médio foram prejudicados
pela recuperação econômica abaixo do esperado trazendo reflexos no resultado, por tratar-se
da análise do triênio 2016/2018.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Vislumbra-se como oportunidade a continuidade na participação do desenvolvimento
dos itinerários nacionais, indicando especialistas de indústrias gaúchas, docentes e analistas
para apoiar, a coordenação da atividade e a emissão de posicionamentos e pareceres técnicos e
para subsidiar as reais necessidades de formação que atendam ao perfil de profissional, atual e
futuro, desejado no mercado de trabalho.
Além disso, o SENAI-RS continuará o processo de atualização e inserção de novos
cursos técnicos de nível médio para formar uma série de novos profissionais com perfis
atualizados para as complexidades técnicas e tecnológicas das indústrias.
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3.1.3 Ampliar a oferta de ensino técnico e qualificação profissional por meio de cursos
em EAD, com foco nas necessidades da indústria
i. Descrição
Quadro 8 - Ampliar a oferta de ensino técnico e qualificação profissional em EAD
Descrição geral
O SENAI-RS tem por desafio ofertar cursos que contribuam para o fortalecimento da indústria e que
atendam à recorrente necessidade de pessoas qualificadas para as mais diferentes funções. Em 2018, foi foco de
sua atuação a implantação/ampliação de cursos de qualificação profissional e habilitação técnica por meio da
educação à distância.
Nome: Claiton Oliveira da Costa
CPF: 457.657.580-53
Cargo: Gerente Técnico da Gerência de Desenvolvimento Educacional (GDE)
Fonte: Gerência de Desenvolvimento Educacional (GDE)
Responsável:

ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas
metas propostas para o período.
Para atender ao desafio de ofertar cursos de Educação à Distância (EAD) que
contribuam para o fortalecimento da indústria e que atendam à recorrente necessidade de
pessoas qualificadas para as mais diferentes funções, houve a adequação permanente do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), denominado Sapien, desenvolvido pelo SENAI
RS para utilização de alunos e docentes dos cursos EAD e presenciais. Além disso, docentes,
coordenadores pedagógicos e orientadores pedagógicos envolvidos com cursos EAD
participaram da capacitação no Sapien.
Ademais, em 2018 foi implantada uma política de precificação, que estabelece
vantagens para os alunos dos cursos EAD.
No período de julho a outubro de 2018 foram produzidas 115 vídeo aulas para os
Cursos Técnicos de Automação, Mecatrônica e Eletroeletrônica em parceria com os docentes
das unidades operacionais, assim como a capacitação técnica por meio de Oficinas de Criação
de Vídeos, onde os instrutores são capacitados para a gravação e edição de vídeo aulas.
Esta ação teve como objetivo apoiar os docentes em suas práticas pedagógicas e
proporcionar mais um recurso didático de qualidade no desenvolvimento das aulas presenciais
e EAD. Estes vídeos estão disponíveis no Sapien.
Em parceria com o Departamento Nacional, o SENAI-RS atuou na gestão do ciclo de
vida (vigência do Itinerário Formativo), que corresponde à validade das informações técnicas
em um determinado espaço de tempo, definindo o perfil profissional e o desenho curricular.
A partir deste estudo optou-se por descontinuar a oferta dos cursos em EAD de
Qualificação Profissional e Técnico em Logística, e ainda, estruturar a oferta do Curso
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Técnico em Meio Ambiente EAD, a partir de 2019, em parceria com o Departamento
Regional de Goiás.
Em março de 2018, foi realizado pelo Departamento Nacional o 3º Workshop para
Análise de Opções Estratégicas de Mercado. Este evento ocorreu na Sede do Departamento
Regional do SENAI-RS, em Porto Alegre. O encontro foi uma oportunidade para as
diferentes áreas traçarem ações e estratégias a serem adotadas para a oferta e ampliação de
matrículas EAD.
Essas ações foram decisivas para a ampliação da oferta de cursos EAD.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado
O indicador de resultado relacionado ao objetivo estratégico analisado é “percentual
de matrículas em EAD em relação ao total de matrículas”.
Gráfico 3 - Percentual de Matrículas em EAD no ano de 2018
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Fonte: Gerência de Desenvolvimento Educacional (GDE)

Descrição detalhada do indicador: [(Total de matrículas em EAD nos cursos de
qualificação profissional e cursos técnicos de nível médio)/(total de matrículas em cursos de
qualificação profissional e cursos técnico de nível médio)]*100
A meta física de matrículas para os cursos de EAD, em 2018, abrange somente os
cursos de Habilitação Técnica e Qualificação Profissional e é estabelecida, considerando a
meta total de matrículas (presenciais e EAD) para o mesmo período. A meta total de
matrículas (presencial e EAD) era de 6.353. Com base neste total, foi estabelecida a meta de
EAD em 1.259 matrículas ou 19,82% do total.
A meta física de matrículas presenciais no ano de 2018 foi superada em 29,07% e a
dos cursos de EAD em 3,81%.
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A variação superior de 25,26% dos cursos presenciais em relação aos cursos EAD
ocorreu devido ao aumento de matrículas presenciais, que superou o previsto para o período.
Desta forma, pode-se concluir que as matrículas EAD ficaram 3,24% abaixo do previsto pelo
SENAI-RS.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados
obtidos.
Para o alcance do desafio estratégico foram envolvidos os macroprocessos de
Desenvolvimento de Visão e Estratégias e Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços,
para que fossem traçadas as estratégias com foco especial nas ações diretas junto às indústrias,
conforme detalhamento das ações citado nos itens 2.3.2 e 3.1.3 ii.a.
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de
2018.
Tabela 4 - Resultados Físicos e Financeiros - Ampliar a oferta de ensino técnico e qualificação profissional por meio de cursos em EAD, com foco nas necessidades
da indústria
Orçamentário
Resultados
Inicial

Previsto
Retificado
Suplementado

303030204
Qualificação
R$ 79.598,26
R$ 93.437,71
Profissional a
distância
303030404
Habilitação
R$ 1.198.827,49
R$ 1.486.164,19
Técnica a distância
Fonte: Gerência de Desenvolvimento Educacional (GDE)
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Físico
Transposto

Realizado

Previsto
Inicial
Retificado

Realizado

Unidade
de Medida

-

R$ 2.151,92

R$ 2.151,92

275

285

1

Matrícula

-

R$ 1.565.680,82

R$ 1.565.680,82

916

974

1.306

Matrícula
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ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do
Plano Estratégico.
Os principais desafios para 2019 referem-se à ampliação do número de matrículas,
monitoramento do mercado (concorrência, preço e diversidade de produtos), além da
continuidade às ações de divulgação.

iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Considerando que o resultado atingido em 2018 superou a meta física estabelecida de
percentual de matrículas em EAD em mais de 3,81% pode-se afirmar que esse resultado foi
bom, mesmo não atingindo o principal indicador devido ao crescimento das matrículas
presenciais acima do previsto.
Vale salientar que o percentual atingido é baseado, exclusivamente, nos cursos de
Habilitação Técnica, porque houve somente uma matrícula (remanescente de 2017) nos
cursos de Qualificação Profissional EAD, apesar de todas as ações implementadas pelas áreas
de desenvolvimento educacional, educação, mercado e marketing para oferta destes cursos.
Este resultado demonstrou uma evolução na procura por cursos EAD e a relevância
dos cursos de nível médio EAD por estes possibilitarem maior flexibilidade de acesso,
proporcionando habilitação profissional e uma alternativa de melhor custo-benefício na
preparação para ingresso ou reingresso no mercado de trabalho.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho:
Para 2019, dentre as ações a serem realizadas, no âmbito do Programa SENAI de
Educação a Distância (PSEAD), estão: a continuidade de ações de comunicação e divulgação,
a permanente gestão de portfólio de cursos EAD e a implementação da ação de Centralização
de Tutoria e Monitoria, em decorrência de ações do SENAI-DN.
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3.1.4 Fortalecer a articulação da educação básica com a educação profissional.
i. Descrição
Quadro 9 - Fortalecer articulação entre educação básica e profissional
Descrição Geral
Essa ação visa a proporcionar o contato e a experimentação dos alunos do ensino médio regular,
ofertado pelo SESI-RS, com o mundo do trabalho, por meio de cursos de aprendizagem industrial básica
(realizados pelo SENAI-RS), na perspectiva do programa Educação Básica Articulada com Educação
Profissional (EBEP). Tal ação possibilita aos alunos conhecimentos básicos de uma profissão e oportuniza a
contratação dos mesmos, pelas indústrias da região, como jovens aprendizes.
A modalidade de educação, Aprendizagem Industrial Básica, complementa o currículo do ensino
médio contextualizando o mundo do trabalho para os jovens, bem como, formar profissionais adequados ao
perfil desejado pelos segmentos industriais da região em que cada escola está instalada.
Nome: Eliseu André Ferrigo
Responsável CPF: 457.229.350-34
Cargo: Gerente Técnico da Gerência de Educação Profissional e Tecnológica (GEPTEC)
Fonte: Gerência de Educação Profissional e Tecnológica (GEPTEC)

ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas
metas propostas para o período.
O Programa EBEP é uma iniciativa do Departamento Nacional, realizado em parceria
com os Departamentos Regionais do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional
da Aprendizagem Industrial (SENAI), realizado de forma articulada e concomitante.
A articulação entre educação básica e educação profissional possibilita não somente
conhecimentos básicos de uma profissão e uma oportunidade para pleitear cota na indústria
como aprendizes, mas também promove a construção de conhecimentos vinculados às
exigências da indústria rio-grandense.
Em 2018, foi implantado o programa nos municípios de Montenegro e Gravataí, além
de Pelotas e Sapucaia do Sul que já operavam esta modalidade desde 2017. A etapa da
educação profissional é desenvolvida na modalidade de aprendizagem industrial básica,
iniciando a partir do segundo ano do ensino médio.
As ações de articulação entre educação básica e profissional vêm crescendo de forma
constante, na medida em que os alunos evoluem no ensino médio. A condição de estar no 2°
ano viabiliza um melhor desempenho dos alunos no curso de aprendizagem industrial, tendo
em vista o fato de que os mesmos, nesta etapa, já construíram base maior de conhecimentos e
também uma rotina de estudos mais organizada, tal como exige uma escola de tempo integral,
vinculada ao mundo do trabalho.
O alcance dos objetivos dessa ação é mais perceptível durante o 3° ano de curso,
quando os alunos estabelecem relações fora da escola, de ordem acadêmica ou laboral e após
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a conclusão do curso de ensino médio, quando definem suas escolhas de carreira.
Ocorrida no dia 07 de fevereiro de 2018, no teatro do SESI em Porto Alegre/RS, a 2ª
Jornada de Educação teve como objetivo incrementar qualitativamente as ações de educação
dos profissionais do SESI e do SENAI que atuam diretamente com Educação Básica e com a
Educação Profissional, respectivamente, estimulando a cultura da melhoria contínua nos
processos realizados em suas unidades operacionais. O evento teve como evento principal a
palestra do Professor Clóvis de Barros Filho, pela manhã e, no período da tarde o SENAI
apresentou relatos de Boas Práticas e o SESI apresentou tópicos relacionados à sua área de
atuação.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado
O indicador de resultado relacionado ao objetivo estratégico analisado é “número de
matrículas de EBEP”.
Gráfico 4 - Número de matrículas de EBEP no ano de 2018
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Fonte: Gerência de Educação Profissional e Tecnológica (GEPTEC)

Descrição detalhada do indicador: número de matrículas de EBEP
Este indicador demonstra o número total de matrículas ativas dos 2º e 3º anos do
ensino médio regular dos municípios de Pelotas, Gravataí, Montenegro e São Leopoldo,
vinculado ao projeto EBEP em parceria com o SESI/RS.
Como se pode observar, atingiu-se 101% da meta prevista. Este indicador está
diretamente relacionado com o aumento da oferta de vagas nas escolas do SESI/RS,
ampliando, consequentemente, as matrículas no SENAI-RS. Em relação a 2017, o realizado
de matrículas EBEP aumentou em 300%, tendo em vista o aumento de alunos no 2º ano das
escolas do SESI/RS.
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ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados
obtidos.
Para o alcance do desafio estratégico foram envolvidos os macroprocessos de
Desenvolvimento de Visão e Estratégias e Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços,
para que fossem traçadas as estratégias com foco especial nas ações diretas junto às indústrias,
conforme detalhamento das ações citado nos itens 2.3.2 e 3.1.4 ii.a.
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de
2017.
Tabela 5 - Resultados físicos e financeiros - Fortalecer a articulação da educação básica com a educação profissional
Orçamentário
Resultados
Inicial

Previsto
Retificado
Suplementado

303030201
Aprendizagem
R$ 34.765.432,02 R$ 34.912.185,10
Industrial
Presencial
Fonte: Gerência de Educação Profissional e Tecnológica (GEPTEC)

Físico
Transposto

R$ 34.656.450,47

Realizado

R$ 34.656.450,47

Previsto
Inicial Retificado
19.036

19.179

Realizado

Unidade
de
Medida

20.248

Matrículas

Notas:
a. Os valores apresentados correspondem à íntegra da modalidade, pois não existe Centro de Responsabilidade (CR) único e exclusivo para
correlação direta com o objetivo estratégico em questão;
b. O número de matrículas realizadas no projeto EBEP representa 2,01% do total realizado na modalidade Aprendizagem Industrial
Presencial, conforme valores demonstrados na tabela acima.
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ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do
Plano Estratégico.
O principal desafio para 2019 é garantir que a meta prevista de matrículas esteja
alinhada com a meta das escolas de ensino médio do SESI-RS, a partir da entrada de novas
turmas nos segundos e terceiros anos.
Ademais, serão ampliadas as ações de articulação entre educação básica e profissional
para outras modalidades, além da Aprendizagem Industrial.

iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
A estratégia de inserção de Educação Profissional na proposta curricular do ensino
médio regular, que visa a aproximar o aluno da realidade do mundo do trabalho, demonstrou a
ampliação da parceria firmada com o SESI-RS, uma vez que o resultado atingido superou a
meta em 1%. Resultado considerado com muito bom pelo atingimento da meta e pela
projeção de crescimento do numero de matrículas.
Eventos como a 2ª Jornada de Educação são importantes para a integração entre as
áreas de educação do SESI e SENAI, melhorando a sinergia entre as Entidades.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
A ampliação das ações, não só na modalidade de aprendizagem industrial, mas
também em outras modalidades como iniciação profissional, requer maior sinergia na
proposição do modelo de aprendizagem junto ao SESI-RS.
Com a implantação do modelo de monitoramento da estratégia em 2018 conseguiu-se
aprimorar o acompanhamento de indicadores mais qualitativos, tais como: cancelamentos,
frequência, evasão, reprovação e aprovação. A implantação do novo Sistema de Gestão
Escolar (SGE) contribuiu para o acompanhamento alinhado e articulado das ações e dos
indicadores.
Além disso, o SENAI-RS vem propondo novos cursos de iniciação que se encaixam
na proposta de seminários presenciais dos cursos de EJA do SESI, oportunizando uma
formação profissional para estes alunos, considerando os seus conhecimentos prévios. Busca,
também, a qualificação e a diversidade de repertório profissional dos trabalhadores, por meio
de cursos em diferentes áreas.
Todas essas iniciativas somam esforços para que a proposta articulada seja, cada vez
mais, atrativa para os jovens, assegurando uma educação mais completa, que considera a
formação básica e profissional.
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3.1.5 Consolidar os Institutos de Inovação e os Institutos de Tecnologia como centros
indutores de inovação para a indústria e de prestação de serviços técnicos de alto
valor agregado, ampliando a prestação de serviços de metrologia e de consultoria
em tecnologia.
i. Descrição
Quadro 10 - Consolidar os Institutos de Inovação e Tecnologia
Descrição geral
O SENAI-RS possui dois Institutos SENAI de Inovação (ISI): em Engenharia de Polímeros e em
Soluções Integradas em Metalmecânica; e seis Institutos SENAI de Tecnologia (IST): em Alimentos e Bebidas,
em Calçado e Logística Industrial, em Couro e Meio Ambiente, em Madeira e Mobiliário, em Mecatrônica e em
Petróleo, Gás e Energia.
Estes institutos têm por foco o suporte para inovação por meio de ações como pesquisa aplicada,
desenvolvimento de projetos de inovação, serviços laboratoriais, serviços tecnológicos de alta complexidade,
transferência tecnológica e consultoria e treinamento em diversas áreas.
Dessa forma, busca a consolidação de seus institutos como forma de atender ao foco estratégico de
Tecnologia e Inovação, ampliando a capacidade tecnológica e induzindo a inovação por meio de soluções
adequadas às demandas e aos desafios das indústrias.
Nome: Rovanir Baungartner
Responsável: CPF: 030.226.039-08
Cargo: Gerente Técnico da Gerência de Inovação e Tecnologia (GEITEC)

ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a
elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas
metas propostas para o período.
Buscando apoiar as necessidades das indústrias na busca pelo aumento de sua
produtividade e eficiência, além de novos mercados, o SENAI-RS disponibiliza serviços de
consultoria tecnológica. O objetivo dessas consultorias é ampliar a competitividade, por meio
de soluções, tais como: manufatura enxuta, eficiência energética, produção mais limpa, boas
práticas de fabricação, desenvolvimento de embalagens, consultorias específicas em processos
produtivos setoriais, entre outras.
Ainda, com uma linha de atuação de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I),
desenvolve projetos de inovação junto à indústria gaúcha e brasileira em todos os seus
institutos, com o objetivo de promover o desenvolvimento de novos produtos e processos, em
diferentes segmentos industriais, junto às empresas, tornando-as mais competitivas em seus
mercados de atuação.
Do mesmo modo, a partir da busca pela excelência por meio da qualificação e
certificação de instrumentos de medição, da avaliação das efetivas condições de uso e da
aplicação dos resultados obtidos na forma de correção dos erros, a linha de atuação de
serviços metrológicos apoia as indústrias na adoção de padrões normativos de aceitação
global e adequação às exigências das normas. Com uma infraestrutura laboratorial para oferta
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de serviços de ensaios, calibração, ensaios de proficiência, desenvolvimento de material de
referência e certificação de produtos, em sua maioria com serviços acreditados perante
organismos de acreditação, oferece às indústrias soluções que garantam a qualidade e o
padrão exigido por normas nacionais e internacionais.
A fim de fortalecer a complementariedade de suas ações e ampliar o atendimento à
demanda da indústria, com ganhos em escala e foco, realizou mais de 120 mil horas técnicas
em serviços de consultoria em tecnologia e de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I),
obtendo assim, um resultado superior a 15,5% do previsto. Somados a isso, realizou mais de
10 mil atendimentos nessas linhas de atuação, resultando em um aumento da base de clientes
atendidos. A seguir, serão analisados os indicadores individualmente.
O Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de Polímeros recebeu pelo segundo
ano seguido o Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação - 13ª edição, evento
nacional do Movimento Empresarial pela Inovação. O Instituto conta com uma carteira de
projetos de inovação EMBRAPII ativos no ano de mais de R$ 11 milhões.
O Instituto SENAI de Inovação em Soluções em Metalmecânica já possui 2 projetos
EMBRAPII em conjunto com a indústria, que somam mais de R$ 2,5 milhões investidos em
tecnologia e inovação para melhoria da competitividade da indústria brasileira.
O Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas está em processo de
acreditação2 para que, no segundo semestre de 2019 possa realizar ensaios em 4 áreas da
microbiologia: carnes, cárneos, lácteos e água tratada para consumo humano, a fim de atender
às indústrias com 28 ensaios biológicos no total.
Em 2018, o SENAI-RS acreditou mais um laboratório, em Temperatura e Pressão no
Instituto SENAI de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia, em Esteio.
O SENAI-RS participou da iniciativa nacional “Desvendar 4.0”, com workshops,
palestras e mesas redondas, onde especialistas mostraram que as tecnologias digitais estão
disponíveis também para pequenos e médios empresários, com baixo investimento e ganho de
produtividade. O evento ocorreu em Caxias do Sul e em São Leopoldo mostrando cases de
empresas de vários portes.
Também foi lançada a Plataforma SENAI 4.0 (https://senai40.com.br) com o objetivo
de tornar a indústria nacional protagonista no caminho rumo à Indústria 4.0 por meio de 4
passos: a indústria deverá ter seus processos produtivos mais enxutos; a indústria deve
requalificar trabalhadores e gestores; a inserção na indústria 4.0 iniciará por meio de
tecnologias já disponíveis e de baixo custo; a indústria investirá em pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
Na plataforma as indústrias têm acesso a uma avaliação de maturidade para iniciarem
sua jornada à Indústria 4.0 com o apoio do SENAI.

2

Acreditação é o reconhecimento formal por um organismo independente especializado em normas
técnicas daquele setor de que uma instituição atende a requisitos previamente definidos e demonstra ser
competente para realizar suas atividades com segurança.
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ii.b- Análise dos indicadores de resultado
Os indicadores de resultado relacionados ao objetivo estratégico analisado são
“percentual de aumento da receita com prestação de serviços de metrologia”, “percentual de
aumento da receita de prestação de serviços de consultoria em tecnologia” e “número de
projetos de PD&I em execução para a indústria”.
Gráfico 5 - Indicadores de resultado de consultoria e de metrologia no ano de 2018.
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Descrição detalhada do indicador: [(Receita realizada com serviços de consultoria em
tecnologia e de metrologia prestados no período de Janeiro a Dezembro de 2018/ Receita
realizada com serviços de consultoria em tecnologia e de metrologia prestados no mesmo
período de 2015)*100]-1
O indicador de aumento da receita de prestação de serviços de consultoria não atendeu
à meta, tendo ficado 35% abaixo do esperado. O cenário político e econômico de incertezas,
aliado ao baixo desempenho do setor industrial gaúcho, impactou diretamente no resultado
obtido. Apesar de ter alcançado um crescimento no ano de 2,6%, a atividade industrial gaúcha
ainda encontra-se 15,9% abaixo do nível de 20133. Outro fator impactante foi a não
continuidade e também o atraso no início de programas já confirmados em parceria com
MDIC e PROCEL.
Já o indicador de aumento da receita de serviços de metrologia teve seu resultado
impactado em função da redução da atividade econômica e da greve dos caminhoneiros, além

3

https://www.fiergs.org.br/pt-br/noticia/atividade-industrial-fecha-2018-com-crescimento-de-26-no-rs.
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de consequente queda da demanda destes serviços no exercício de 2018. Neste sentido, o
SENAI-RS vem expandindo seu portfólio de serviços laboratoriais com expectativa de
ampliar o resultado em 2019. Foi priorizada a gestão dos custos dos serviços metrológicos,
visando ao melhor aproveitamento de recursos e adequando ao mercado os valores destes
serviços. Além disso, foram implantadas melhorias nos processos internos objetivando o
aumento da capacidade produtiva dos laboratórios e a redução do prazo de entrega (sem afetar
a qualidade e o atendimento pleno de requisitos normativos e legais aplicáveis a estes
serviços). Estas ações têm em vista o aumento da participação em chamadas de processos
licitatórios como fornecedor de serviços de ponta, em certificações de produtos e em
atendimentos à indústria em geral.
Gráfico 6 - Número de projetos de PD&I em execução para a indústria, realizado pelos Institutos de
Inovação no ano de 2018
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Fonte: Gerência de Inovação e Tecnologia (GEITEC)

Descrição detalhada do indicador: Quantidade de projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação de produto e de processos em execução nos Institutos de Inovação, realizados para a
indústria.4
Durante o ano de 2018 os Institutos de Inovação do SENAI tiveram 49 projetos em
execução. Contudo, o indicador de número de projetos de PD&I em execução para a indústria
pelos Institutos de Inovação é apurado no dia 31 de dezembro de cada ano, sendo registrado
apenas os projetos em execução nesta data, sem considerar os que foram concluídos durante o
ano. Além disso, 2018 foi um ano de incertezas para investimentos devido ao cenário político
e econômico, levando as empresas a transferirem a contratação de projetos de PD&I para
2019.
Embora o indicador demonstre um resultado abaixo do esperado, 2018 foi um ano em
que os Institutos começaram a transitar em cenários de projetos cujos orçamentos são mais
robustos e com maior grau de complexidade, vislumbrando uma tendência futura para o
4

Realização apurada no mês de Dezembro de 2018.
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SENAI de ter em seu portfólio projetos maiores e mais complexos.
Essa tendência está alinhada com toda infraestrutura de ponta que foi implantada por
meio dos investimentos realizados nos últimos 6 anos, e equipes cada vez mais especializadas
em suas áreas de atuação. Além disso, o SENAI desenvolve projetos de inovação, seja por via
de contratação direta ou através do apoio de fontes de fomento, que dentre as principais se
podem citar: EMBRAPII, FINEP, ANP e Edital de Inovação para a Indústria, facilitando,
inclusive, o financiamento de projetos de PD&I para a Indústria nacional.
Além de toda infraestrutura técnica para o desenvolvimento dos projetos de PD&I, o
SENAI possui um escritório de projetos com metodologia de gestão para projetos de PD&I,
baseada nas boas práticas já aplicadas na área de gerenciamento de projetos, que acompanha
todos os projetos desde o seu planejamento até a entrega final para a empresa.
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados
obtidos.
Para o alcance do desafio estratégico foram envolvidos os macroprocessos de
Desenvolvimento de Visão e Estratégias e Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços,
para que fossem traçadas as estratégias com foco especial nas ações diretas junto às indústrias,
conforme detalhamento das ações citado nos itens 2.3.2 e 3.1.5 ii.a.
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de
2018.
Tabela 6 - Resultados físicos e financeiros - Consolidar os Institutos de Inovação e os Institutos de Tecnologia como centros indutores de inovação para a indústria e
de prestação de serviços técnicos de alto valor agregado, ampliando a prestação de serviços de metrologia e de consultoria em tecnologia
Orçamentário

Físico

Resultados
Previsto

Previsto
Realizado

Atendimentos
(Unidades)

Realizado

Horas
Produção
Horas Produção
Atendimentos
Técnicas (Relatórios/
Técnicas (Relatórios/
(Unidades)
(Horas) Certificados)
(Horas) Certificados)

Orçamento

Inicial

Retificado

Suplementado

Transposto

3020102
Consultoria

R$ 5.796.918,71

R$ 6.037.963,30

-

R$ 6.381.984,49

R$ 6.381.984,49

1.066

57.239

-

1.607

54.478

---

3020201 P,D&I R$ 7.177.940,08

R$ 7.504.092,78

R$ 8.103.213,43

R$ 8.103.213,43

35

47.771

-

91

66.824

---

R$ 6.212.513,17

R$ 6.212.513,17

7.031

-

15.881

10.147

---

19.110

R$ 4.457.341,63

R$ 4.457.341,63

6.091

-

9.864

8.454

---

13.504

R$ 1.252.661,81

R$ 1.252.661,81

696

-

5.773

1.368

---

5.271

R$ 44.755,35

R$ 44.755,35

85

-

85

93

---

93

R$ 28.037,83

R$ 28.037,83

110

-

110

145

---

142

R$ 429.716,55

R$ 429.716,55

49

-

49

87

---

100

3020105
Metrologia

R$ 6.070.904,55

R$ 6.572.201,67

302010501
Ensaios

R$ 4.444.173,54

R$ 4.639.155,96

R$ 1.130.480,04

R$ 1.394.291,18

R$ 64.334,87

R$ 64.025,04

R$ 34.356,10

R$ 34.169,52

R$ 397.560,00

R$ 440.559,97

302010502
Calibração
302010503
Ensaios de
Proficiência
302010504
Material de
Referência
302010505
Certificação
de Produtos

-

-

-

Fonte: Gerência de Inovação e Tecnologia (GEITEC)
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ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do
Plano Estratégico.
O desafio de consolidar os Institutos de Inovação e de Tecnologia do SENAI mantémse como principal diretriz para 2019. Em PD&I, percebe-se que o Brasil apresentou melhora
na comparação do Global Innovation Index, pulando da posição 69, em 2017, para a posição
64, em 20185. Ainda assim, o Brasil mantém-se 17 posições abaixo do Chile, primeiro país
latino-americano posicionado no ranking. Nesse sentido, será importante a manutenção do
cadastramento dos dois Institutos SENAI de Inovação na Associação Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial (EMBRAPII), a fim de apoiar as empresas a alcançarem novos patamares
tecnológicos com qualidade e inovação.
Ainda, é importante mencionar que o cenário de concorrência acirrada para os
laboratórios de metrologia tende a manter-se e, para isso, é preciso desenvolver estratégias
para manutenção e crescimento do atendimento às demandas da indústria local e nacional,
investindo em novos escopos de acreditação, normalização e qualificação.
Alinhado aos movimentos internacionais da indústria, para 2019, o SENAI-RS atuará
fortemente em entregar tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, com a intenção de
alavancar os resultados das indústrias e melhorar os processos da cadeia produtiva.
Nesse sentido, o SENAI-RS continuará buscando apoiar as indústrias no aumento da
competitividade, ofertando serviços tecnológicos a partir de uma metodologia mais madura e
de um maior quadro de recursos, disponibilizando serviços metrológicos de ponta,
desenvolvimento de conhecimento e de metodologias para a normalização e de serviços que
permitam acelerar o fluxo de conhecimento científico e tecnológico, orientado a resultados
efetivos para a indústria.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Os resultados alcançados nos centros de responsabilidade correlatos foram condizentes
ao desempenho do SENAI-RS no que diz respeito ao orçamento previsto e realizado. Nas
metas físicas, houve ajustes no decorrer do ano de forma a responder à demanda do mercado.
Nesse sentido, foram prestadas 16.292 horas a mais do que a meta, o que sinaliza o
comprometimento em atender à Indústria mesmo em um cenário desfavorável como o de
2018.
Na linha Consultoria em Tecnologia, o produto mais utilizado foi a otimização de
processos, demonstrando a busca constante da indústria gaúcha pelo aumento de sua
competitividade por meio da redução dos desperdícios e da capacitação de seus
colaboradores. Além disso, programas voltados à sustentabilidade e ao uso das tecnologias
habilitadoras da Indústria 4.0 são áreas promissoras para 2019, pois podem ser trabalhadas
transversalmente à manufatura enxuta, maximizando os resultados.

5

Fonte: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#reports
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No âmbito dos Serviços Metrológicos, mesmo não tendo atingido sua meta, foi
possível a implementação de ações relevantes, como a implantação de um novo laboratório
nas áreas de calibração de temperatura e de pressão. Houve a ampliação de escopo em 4
laboratórios de ensaios e em 2 de calibração, além de um novo processo de certificação de
produto. Ademais, houve melhorias de processos internos, revisão de custos e da precificação
dos serviços oferecidos. A participação e contribuição em comitês técnicos específicos de
normas e portarias em órgãos regulamentadores possibilitou o acompanhamento de mudanças
importantes e de novas publicações. A fim de aumentar a produtividade e proporcionar mais
agilidade no atendimento ao cliente, houve a implementação de Software de Gestão
Metrológica em 2 laboratórios do SENAI-RS.
Na linha de atuação em PD&I, continuou-se trabalhando fortemente para apresentar à
indústria todo investimento realizado nos últimos 6 anos nos Institutos de Inovação, o que
possibilitou ao SENAI-RS manter a oferta às empresas recursos de ponta para o
desenvolvimento de pesquisa e inovação de produtos e processos. Além disso, com seus
processos mais estruturados e controles robustos em gestão de projetos, entregou às empresas
projetos de excelência. Mesmo com o não atingimento da meta do indicador de projetos em
execução no ano de 2018, o SENAI evolui para um novo patamar em projetos de inovação de
alta complexidade, com a projeção para os próximos anos de transformar-se em uma
instituição referência nacional no desenvolvimento de inovação para a indústria.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho:
Para 2019, além da manutenção das boas práticas identificadas, será avaliada a criação
de uma área específica para desenvolvimento de novos produtos e serviços. Para os serviços
metrológicos, o objetivo em 2019 será aprofundar a automatização de processos internos nos
laboratórios de metrologia, e a ampliação de escopo e da capacidade de atendimento.
Especificamente para a linha de PD&I, o foco será trabalhar cada vez mais com projetos de
alta complexidade e com valor agregado. Todas as ações têm como objetivo não só a
manutenção da base de clientes, como também a ampliação do atendimento de qualidade a
fim de cumprir a missão do SENAI-RS de aumentar a competitividade e de elevar a
produtividade das indústrias do Rio Grande do Sul.
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3.2

Informações sobre a gestão

O alcance dos objetivos finalísticos da Entidade requer que as atividades fim estejam
suportadas por um sistema de gestão robusto, capaz de dar sustentação aos desafios postos aos
negócios num ambiente de atuação muitas vezes competitivo e em constante mudança. Assim,
é necessário contar com bons sistemas de governança, boas ferramentas de planejamento e
controle, processos de trabalho bem organizados, recursos (humanos e tecnológicos) ajustados
às demandas dos serviços, controles financeiros efetivos, dentre outros tantos níveis de
gestão.
Assim, de forma alinhada ao Departamento Nacional, para aprimorar continuamente
sua gestão, o SENAI-RS estabeleceu três objetivos estratégicos de gestão vinculados ao foco
estratégico desempenho do sistema, e foram perseguidos em 2018. Esses objetivos são
apresentados abaixo, com a respectiva análise de desempenho.
Quadro 39 – Focos Estratégicos, diretrizes e objetivos estratégicos de gestão
Foco
Estratégico

Diretriz

Ampliar ações com foco em mobilidade e virtualidade,
direcionando o portfólio para a oferta de serviços integrados.
Desempenho
Assegurar a sustentabilidade financeira, ampliando as receitas e
Sustentabilidade
do Sistema
reduzindo os custos.
Racionalizar investimentos em estruturas físicas e otimizar o uso
Estrutura
das existentes, de forma alinhada ao modelo de negócio.
Fonte: Departamento Regional do SENAI-RS
Escala
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3.2.1 Ampliar ações com foco em mobilidade e virtualidade, direcionando o portfólio para
a oferta de serviços integrais
i. Descrição
Quadro 11 - Ações com foco em mobilidade e virtualidade
Descrição geral
O SENAI-RS atuou em 2018 no sentido de ampliar as suas ações com foco em mobilidade, virtualidade
e a gestão de novos produtos para a oferta de serviços integrados. Por meio dessas ações foi possível ampliar a
capilaridade dos serviços com consequente aumento da abrangência de atuação da organização sem depender do
investimento em ativos fixos.
Além dos atendimentos em pontos fixos, as Unidades Móveis (UMOs), carretas rodoviárias de um e
dois eixos, concebidas para atuarem como salas de aula e laboratórios móveis, abarcam a infraestrutura
necessária para o desenvolvimento de cursos que atendem as comunidades, instituições e empresas de todos os
municípios do Rio Grande do Sul.
Levando-se em conta que a redução de deslocamentos de alunos até a escola e a flexibilidade da gestão
do tempo são diferenciais competitivos, as ações do SENAI-RS em EAD ampliam a atuação da Entidade, por
meio da virtualidade, em diferentes modalidades de Educação Profissional. As ofertas de cursos EAD são
realizadas por Unidades Operacionais, que atuam como sedes no atendimento e tutoria, além das unidades
operacionais que atuam como polos, que realizam as etapas presenciais, para os cursos de Habilitação Técnica.
Nome: Sérgio Ricardo Moysés;
CPF: 585.866.950-68;
Responsável:
Cargo: Gerente da Divisão de Operações (DIOPE)
Fonte: Gerência da Divisão de Operações (DIOPE)

ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de
2017.
O SENAI-RS atingiu, em 2018, 412 municípios no Estado, por meio das Unidades
Operacionais fixas e também por meio das ações com foco em mobilidade e virtualidade,
representando 83% dos municípios do Rio Grande do Sul atendidos.
Entre as estratégias estabelecidas pelo SENAI RS, o desenvolvimento de ações
focadas em mobilidade ocorreu por meio das Unidades Móveis (UMOs), que contribuíram
diretamente neste resultado, uma vez que permitiram ampliar os atendimentos. Em 2018, os
atendimentos realizados pelas Unidades Móveis alcançaram 34 municípios, com cursos das 9
áreas de atuação das UMOs.
Visando ofertar infraestrutura móvel para o atendimento com qualidade, alinhada às
demandas do mercado, foram realizadas reformas em duas carretas. Assim, estão sendo
estruturadas a nova UMO de Mecânica de Motocicletas e a nova UMO de Eletrônica e
Automação Residencial. Concomitante ao processo da reforma nas duas carretas iniciou-se o
processo de especificação, aquisição e instalação dos equipamentos, ferramentas e
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instrumentos para estruturar internamente estas duas UMOs. Este processo deverá ser
concluído no 1º trimestre de 2019 para a UMO de Eletrônica e Automação Residencial e em
agosto de 2019 para a UMO de Mecânica de Motocicletas.
Ainda visando adequação da infraestrutura às necessidades do mercado, foi
reconfigurada uma Unidade Móvel para Construção Civil - Cursos Rápidos. Nesta UMO se
ofertavam cursos de Simulação de Operação de Máquinas Pesadas (retroescavadeira,
motoniveladora e trator de esteira), que apesar de divulgados, tinham uma procura muito
baixa.
As ações de estruturação e manutenção das UMOs, juntamente com o fomento a sua
utilização nos atendimentos do SENAI-RS, resultaram na ampliação do percentual de
ocupação destas estruturas móveis em relação à disponibilidade, passando de 52,30% em
2016, para 73,49% em 2017, chegando a 77,54% em 2018, o que evidencia a efetividade do
atendimento do SENAI-RS com foco na mobilidade.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 7 - Percentual de utilização das UMOs
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Fonte: Divisão de Operações (DIOPE)

O indicador “percentual de utilização de Unidades Móveis” considerou o tempo útil
disponível, de cada Unidade Móvel, no ano de 2016, 2017 e 2018, comparando
respectivamente o tempo utilizado.
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Tabela 7 - Percentual de Utilização das UMOs
Análise dos indicadores

Previsto
% de Utilização das
57,2%
UMOs
Fonte: Divisão de Operações (DIOPE)

2017
Realizado

2018

73,49%

Previsto

Realizado

2019
Meta

77,16%

77,54%

75%

Legenda:
Conforme planejado (100%)

Merece atenção (de 99,99% a 85,01%)

Desconforme (inferior a 85,00%)

O indicador superou a meta proposta para 2018, ratificando a estratégia de mobilidade
adotada pelo SENAI-RS, demonstrando êxito nas ações empreendidas na flexibilidade
ofertada pelas UMOs, que tem sido um fator de competitividade para o SENAI-RS.
A redução da meta para o ano de 2019 se justifica pela reconfiguração de duas
Unidades Móveis.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
Nesta diretriz, as opções em atuar por mobilidade e virtualidade, permitiram a
ampliação do atendimento por meio das Unidades Móveis, evidenciado pelos resultados
obtidos.
Além disso, há o crescimento no número de municípios atingidos em comparação a
2017, o que ratifica o posicionamento do SENAI em investir em serviços nestas modalidades.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Vislumbrando a melhoria contínua na obtenção dos resultados, para o exercício de
2019, será dada continuidade na otimização do processo de logística, nas ações de marketing
e na melhoria da infraestrutura das Unidades Móveis.
Além disso, visando atender as demandas da indústria, por profissionais preparados
para enfrentarem os desafios do mercado do trabalho, estão previstas as seguintes ações para o
ano de 2019: a continuidade da divulgação das Unidades Móveis e dos cursos em EAD e da
atuação em rede, por meio da estratégia do Departamento Nacional para oferta dos cursos
EAD com tutoria e monitoria centralizada.
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3.2.2 Assegurar a sustentabilidade financeira ampliando as receitas e reduzindo os custos
i. Descrição
Quadro 12 - Assegurar a sustentabilidade financeira
Descrição geral
A sustentabilidade é essencial para a perenidade do SENAI-RS. Essa estratégia permite a organização
de um modelo de negócio que busca garantir maior retorno de receitas e consequentemente, maior equilíbrio
financeiro.
Com a ampliação da maturidade em gestão da sustentabilidade, é possível avaliar com mais precisão o
conjunto de variáveis que impactam o negócio.
A estratégia de sustentabilidade é reforçada pelo cenário de retomada da atividade industrial e pela
importância do modelo para o equacionamento do ponto de vista das receitas e despesas.
Nome: Sérgio Ricardo Moysés;
CPF: 585.866.950-68;
Responsável:
Cargo: Gerente da Divisão de Operações (DIOPE)
Fonte: Divisão de Operações (DIOPE)

ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de
2017.
Em 2018, seguiu-se a estratégia estabelecida, ainda em 2017, para atingimento da
sustentabilidade de consolidação dos Institutos SENAI como prestadores de serviços de ponta
em Tecnologia e Inovação.
O SENAI-RS sedia oito Institutos de Tecnologia e de Inovação. Sendo seus dois
Institutos SENAI de Inovação credenciados como unidades executoras da Associação
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), com a qual foram contratados mais
7 projetos em 2018 para prestação de serviços em Pesquisa e Desenvolvimento, aumentando o
portfólio do SENAI-RS e trazendo ainda mais competitividade e inovação para as indústrias.
Além desta fonte de fomento, os Institutos também desenvolvem projetos com
investimentos diretos pelas empresas, com fomento do Edital de Inovação para a Indústria
e/ou outras fontes regionais e nacionais de fomento à pesquisa e inovação.
Trabalhou-se fortemente na ampliação de portfólio dos serviços metrológicos, aliada
às demandas da indústria gaúcha, priorizando ainda a gestão dos custos visando o melhor
aproveitamento de recursos. Na área de Consultoria em Tecnologia, o SENAI-RS focou em
disponibilizar produtos voltados à Indústria 4.0 para elevar as empresas a um patamar de
competitividade nacional e internacional.
A outra estratégia para o atingimento da sustentabilidade foi voltada para a oferta de
educação profissional e tecnológica na modalidade Técnica de Nível Médio, visando ganhos
em escala e o aumento da capilaridade de atendimentos junto às indústrias.
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Houve um aumento significativo nas matrículas das modalidades na educação
profissional técnica de nível médio em 20% e na educação superior em 15%. Estas
modalidades proporcionam atendimento mais significativo para a indústria gaúcha e também
um número maior de profissionais qualificados e atualizados para as novas demandas e
tecnologias disponíveis.
Além do aumento da oferta de cursos, as despesas realizadas na educação profissional
foram executadas dentro das previsões estabelecidas no orçamento para o ano de 2018, fator
que contribuiu com a melhora do indicador de sustentabilidade.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 8 - Sustentabilidade em Tecnologia e Inovação
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Fonte: Divisão de Operações (DIOPE)

O índice de Sustentabilidade em Tecnologia e Inovação é composto pelas receitas de
serviços e convênios e projetos estratégicos de tecnologia e inovação divididas pelas despesas
de serviços e de suporte ao negócio de tecnologia e inovação.
Tabela 8 - Sustentabilidade em Tecnologia e Inovação
Análise dos indicadores

Previsto
Sustentabilidade em
50%
Tecnologia e Inovação
Fonte: Divisão de Operações (DIOPE)

2017
Realizado

2018

51%

Previsto

Realizado

2019
Meta

61%

55%

60%

Legenda:
Conforme planejado (100%)

Merece atenção (de 99,99% a 85,01%)

Desconforme (inferior a 85,00%)

Houve melhora no índice de sustentabilidade realizado em comparação com 2017,
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com um aumento de 4 pontos percentuais. No entanto as ações empreendidas foram
impactadas pela continuidade da recessão econômica, com um cenário político instável e em
função da greve dos caminhoneiros, conforme descrito em ii. Adversidades do item 2.3.2
Ambiente de negócios da unidade
O indicador atingiu 91% da previsão, impactado principalmente pela não realização da
receita prevista (a despesa ficou 2% acima da previsão) afetada pela queda na demanda dos
serviços de metrologia e consultoria e pelo cancelamento de 05 projetos de inovação ao longo
de 2018. Tais receitas, não recuperáveis dentro do exercício, comprometeram a
sustentabilidade da Tecnologia e Inovação.
Gráfico 9 - Sustentabilidade em Educação Profissional e Tecnológica
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Fonte: Divisão de Operações (DIOPE)

O índice de Sustentabilidade em Educação Profissional e Tecnológica é composto
pelas receitas de serviços e convênios nas modalidades de educação para o trabalho,
formação inicial e continuada, educação profissional técnica de nível médio e educação
superior divididas pelo total das despesas de serviços e de suporte ao negócio de educação
profissional e tecnológica.
Tabela 9 - Sustentabilidade em Educação Profissional e Tecnológica
Análise dos indicadores

Previsto
Sustentabilidade em
Educação Profissional e
59%
Tecnológica
Fonte: Divisão de Operações (DIOPE)

2017
Realizado

2018

61%

Previsto

Realizado

2019
Meta

64%

72%

67%

Legenda:
Conforme planejado (100%)
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Houve um aumento significativo nas matrículas das modalidades de educação
profissional técnica de nível médio em 20% e na educação superior em 15%. Este aumento,
alinhado a adequação das despesas ao orçamento proposto resultou na superação do índice em
8% e finalizando o resultado do ano como positivo.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
No que tange à Tecnologia e Inovação, as ações realizadas possibilitaram novas
oportunidades de negócio para que as indústrias pudessem manter-se competitivas, apesar do
cenário não favorável em relação à atividade industrial. Foram realizadas ampliações no
portfólio de serviços de metrologia em 4 áreas, além da revisão dos Planos de Negócio dos
Institutos SENAI a fim de adequar metas alinhadas aos objetivos de atendimento à indústria.
Um maior detalhamento das estratégias implementadas para cada área de atuação do
SENAI-RS encontram-se no item 3.1 – Resultado da Gestão e dos Objetivos Estratégicos.
Referente à Educação Profissional, a meta foi superada devido ao incremento de
receitas em nível superior ao previsto, bem como, pelo bom gerenciamento dos recursos,
mantendo-se as despesas dentro do orçamento.
Este resultado também foi influenciado pela implantação do Sistema de Gestão
Escolar (SGE), que possibilitou melhorias nos controles e processos educacionais gerando
maior eficiência operacional. Outro aspecto relevante refere-se à implantação do modelo de
monitoramento da estratégia em 2018 que aprimorou o acompanhamento de indicadores e
resultado.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para 2019, o desafio de consolidação dos Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia
permanece presente. Com o objetivo de melhoria contínua e, a partir do monitoramento
constante dos resultados físicos e financeiros, o SENAI-RS continuará aperfeiçoando os
serviços nas suas linhas de atuação de consultoria em tecnologia, serviços metrológicos e de
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Adicionalmente, está prevista a criação de uma área de
desenvolvimento de novos produtos com foco em inovação de serviços de consultoria e
metrologia.
Na área de educação profissional e tecnológica, com objetivo de melhoria contínua,
serão realizadas ações de revisão constante dos portfólios de cursos oferecidos, de acordo com
a evolução industrial em cada região, visando maior proximidade com a demanda.
A continuidade e o aprimoramento do monitoramento da estratégia irão nos
proporcionar direcionamentos e tomadas de decisões mais assertivas, considerando a análise
dos indicadores e o planejamento de ações de forma mais proativa.
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3.2.3 Racionalizar os investimentos em estruturas físicas e otimizar o uso das existentes,
de forma alinhada ao modelo de negócio
i. Descrição

Descrição geral
Com o objetivo de assegurar a infraestrutura adequada às demandas de atuação em cada localidade,
sem deixar de contribuir com a vanguarda tecnológica da indústria e a fim de evitar a ociosidade das
infraestruturas disponíveis no estado, o SENAI-RS passou a analisar o volume e pertinência de atendimento
em cada município frente a infraestrutura instalada.
A proposta teve objetivo de racionalizar os investimentos em estruturas físicas e otimizar o uso das
existentes, de forma alinhada ao modelo de negócio, transferindo ou integrando Unidades Operacionais, sem
contudo deixar de atender à demanda, principalmente pelas estratégias de virtualidade e de mobilidade.
Nome: Sérgio Ricardo Moysés;
CPF: 585.866.950-68;
Responsável:
Cargo: Gerente da Divisão de Operações − DIOPE
Fonte: Divisão de Operações (DIOPE)

ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de
2017.
Para transferência ou unificação de Unidades Operacionais fixas, os critérios
analisados que embasaram a tomada de decisão estão atrelados à redução na disponibilidade
de recursos financeiros do SENAI-RS para investimento em obras, manutenções e
regularizações das infraestruturas existentes devido às mudanças recentes de legislação. Isso
se deu em virtude das dificuldades econômicas do setor industrial, sinalizando o risco de
descontinuidade dos investimentos. Considerou-se também, que a recessão econômica,
modificou o número e o tamanho das indústrias nas diversas regiões do Estado,
principalmente na redução de vagas de emprego.
O SENAI-RS constatou, como principal causa da regularização das infraestruturas, a
necessidade de volume significativo de recursos para adequações relacionadas ao atendimento
às legislações de PPCI, acessibilidade, transformação de energia e outras normas
regulamentadoras revisadas recentemente e que apresentam um caráter de retroatividade
impactante na condição atual das infraestruturas do SENAI-RS resultando, assim, em um
cenário de restrita disponibilidade para investimentos somada a necessidade de novos
recursos para regularização das Unidades Operacionais, quanto aos aspectos legais
mencionados.
Diante deste cenário a Direção Regional do SENAI-RS, encaminhou análise acerca
dos seguintes aspectos qualitativos:
a) recursos necessários para manutenção de bens imóveis, para a manutenção de
máquinas e equipamentos e para investimentos em regularização de infraestrutura;
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b) revisão do portfólio de cursos e serviços ofertados versus a demanda da região (e
sua possibilidade de atendimento por meio de unidades móveis ou cursos EAD).
O objetivo destas análises era estabelecer ações para:
a) reduzir custos da operação, otimizar os investimentos e disponibilizar a
comunidade industrial sedes mais adequadas às demandas da região;
b) promover a ampliação da oferta de atendimento por meio de mobilidade e
virtualidade com o uso das unidades móveis e estratégia da educação a distância.
Como resultado destas iniciativas, iniciou-se em 2015 estudos quanto à possibilidade
de reduzir 28 pontos de atendimentos por meio de encerramento, ou unificação das unidades
operacionais.
Além de ampliar o escopo do estudo para outros pontos de atendimento, durante o ano
de 2018 o SENAI-RS realizou várias iniciativas que contribuíram para o alcance do desafio.
Destacamos como a principal medida o redirecionamento da oferta de cursos e serviços,
motivados pela movimentação do setor industriário gaúcho e pela necessidade de
modernização da infraestrutura.
Os estudos de otimização de recursos resultaram numa estimativa de investimento de
R$ 49 milhões, frente ao valor de R$ 85 milhões anteriormente previsto e ainda, a otimização
de mobiliários e equipamentos das unidades operacionais por meio do “Banco de
Investimentos” que em 2018 movimentou cerca de R$ 2,6 milhões.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Gráfico 10 - Otimização de unidades operacionais
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Fonte: Gerência de Apoio Operacional (GEAP)
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Tabela 10 - Otimização de unidades operacionais
2017
Previsto
Realizado
Otimização de UOs
5
5
Fonte: Gerência da Divisão de Operações (DIOPE)

2018

Análise dos indicadores

Previsto
2

Realizado
2

2019
Meta
1

Legenda:
Conforme planejado (100%)

Merece atenção (de 99,99% a 85,01%)

Desconforme (inferior a 85,00%)

Verifica-se que a meta para 2018 foi atingida, sendo 1 Unidade Operacional encerrada
e 1 Unidade Operacional transferida.
iii. Conclusão
iii.a- Avaliação do resultado
A estratégia adotada para reduzir os custos de operação, de investimentos, e otimizar
os recursos disponíveis foi bem sucedida, atingindo-se tanto a meta estabelecida para 2018.
Atuando permanentemente na estratégia de otimização dos recursos, desde 2015 o SENAIRS, reduziu 24 pontos de atendimento e ainda para 2019 tem-se como meta a transferência de
1 ponto de atendimento e expansão do estudo para outras regiões.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para o ano de 2019 a proposta é expandir o estudo para outras unidades operacionais e
estabelecer um Comitê de Infraestrutura com a finalidade de propor novas iniciativas.
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3.3

Estágio de implementação do planejamento estratégico

3.3.1 Estágio de desenvolvimento
Em 2015 a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em conjunto com o
Departamento Nacional do SENAI e dos Departamentos Nacionais do SESI e do IEL, editou
o Planejamento Estratégico Integrado, com horizonte de aplicação para 2015 a 2022. Esse
documento estabeleceu os focos estratégicos, as diretrizes e resultados esperados. Na
sequência, definiu os objetivos, desafios e indicadores estratégicos nacionais a serem
alcançados pelo Departamento Nacional e pelo conjunto dos Departamentos Regionais no que
lhes coubessem.
Dessa forma, o Planejamento Estratégico atual do SENAI-RS segue desdobrando,
localmente as estratégias. De acordo com esse modelo, o Departamento Nacional estabeleceu
as macro políticas e direcionamentos estratégicos nacionais.
Conclui-se que o processo do planejamento estratégico, quanto ao regional está
implementado e em constante evolução.
3.3.2 Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos
Como já apontado anteriormente, em outras seções do Relatório, a formulação dos
objetivos estratégicos ocorre quando da elaboração do Planejamento Estratégico, num
processo que envolve duas instâncias organizacionais: Departamento Nacional e
Departamento Regional. Para a elaboração do Plano Estratégico, são realizados estudos
prévios de análises de cenários e análises de ambiência externa e interna, de forma a
identificar as tendências e oportunidades de mercado, as possíveis ameaças e riscos, assim
como as forças e fraquezas internas à Entidade.
O trabalho inicial de formulação das estratégias é coordenado pelo Departamento
Nacional e conta com a participação dos Departamentos Regionais, por meio da rede de
planejamento, a qual é formada por representantes (gestores e técnicos) de ambas as
instâncias institucionais. Também são realizadas reuniões da Direção dos Departamentos
Regionais de todos os estados com as lideranças do Departamento Nacional. Estas reuniões
são promovidas pela área de planejamento deste último, a qual realiza, de forma própria ou
com apoio de empresas especializadas, o levantamento de informações para subsidiar as
análises de cenário antes referido. Uma vez definidas as principais estratégias nacionais em
nível macro, estas são desdobradas localmente no Plano Estratégico do Departamento
Regional, a partir de análises locais na Entidade, ocorridas em reuniões gerenciais e
workshops de planejamento com gestores e técnicos e em outras instâncias decisórias.
Esse ciclo é refeito anualmente em menor escala, de forma a atualizar o planejamento
estratégico, revendo-se, em especial, quando necessário, diretrizes gerais e orçamentárias e os
objetivos e metas para o ano, com devido ajuste no processo de retificação do orçamento
(junho). A revisão dos objetivos pode se dar, todavia, por vários meios: ao finalizar um
determinado ciclo de planejamento, quando algum fato novo e relevante surge no cenário
conjuntural, quando o objetivo é atingido muito antes do esperado, ou quando adversidades
ou novas oportunidades surgem no caminho, apontando a necessidade de uma revisão.
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Para o monitoramento e avaliação do alcance dos objetivos, o SENAI-RS faz uso de
uma série de ferramentas e instâncias de controle. Os principais fóruns de análise do
desempenho estratégico são a Reunião de Monitoramento da Estratégia e a Reunião do
Conselho Regional. A análise do desempenho estratégico e operacional ocorre nas reuniões
do Conselho Regional, reuniões de gestores e reuniões técnicas e operacionais periódicas,
com base, em especial, em relatórios extraídos de sistemas de Business Inteligence (BI),
denominados painéis de desempenho. Da mesma forma, são acompanhados no Departamento
Regional, painéis de desempenho gerados pelo Departamento Nacional, a partir de relatórios
extraídos em sistemas de controles nacionais, como: Solução Integradora, Sistema de Gestão
Escolar (SGE), Sistema de Gestão da Tecnologia (SGT) Simulador da Gratuidade e sistemas
específicos de controle da produção das áreas finalísticas.
O processo de definição e acompanhamento dos objetivos estratégicos vem sendo
refinado há vários anos, de maneira que já está bem estabelecido no âmbito da Unidade. Isso
não impede, todavia, que existam algumas dificuldades na sua execução. Uma das principais
dificuldades encontradas refere-se às diferenças entre os ciclos de gestão da Diretoria do
Departamento Nacional e do Departamento Regional, que nem sempre coincidem, exigindo
mais tempo do que seria o ideal para o alinhamento institucional DN-DR. Outra dificuldade
recai sobre as diferenças regionais do País, por vezes, os objetivos nacionais não encontram
ressonância direta na realidade da Unidade Regional. A possibilidade da Entidade customizar
seu Planejamento a partir de sua realidade, todavia, tende a mitigar esse problema. Por fim, a
variedade de sistemas informacionais para controle dos indicadores, dada à complexidade da
Entidade, por vezes torna operacionalmente difícil esse acompanhamento. Várias medidas já
foram realizadas para solucionar esse problema, com destaque para a implantação de sistemas
unificados para acompanhamento de indicadores. São exemplos disso à implantação do SGE,
o Simulador da Gratuidade e a Solução Integradora, implantados sob a coordenação do
Departamento Nacional.
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3.3.3 Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica
Em 2017, ações de melhoria do processo de planejamento estratégico foram iniciadas
a partir do compartilhamento de melhores práticas do DN e demais Regionais, visando ao
alinhamento com o guia básico de processos CNI, o que continuou em 2018. Os indicadores
estratégicos são acompanhados pelo DN trimestralmente, quando da elaboração do Relatório
Executivo que demonstra o atingimento dos indicadores estratégicos pelos Regionais. Já o DR
do SENAI-RS acompanha mensalmente o desempenho dos indicadores estratégicos por meio
de painel do software Business Intelligence (BI) e, periodicamente, na Reunião de
Monitoramento da Estratégia, permitindo contínuo aperfeiçoamento do processo de gestão
estratégica.
3.3.4 Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade
Anualmente as estratégias são revisitadas, especialmente no que tange às metas da
área finalística. Essa revisão se dá em agosto de cada ano, quando da elaboração do Plano de
Ação e Orçamento do ano subsequente. Ao longo do ano, as metas de um exercício podem
ainda sofrer pequenos ajustes por ocasião do processo de retificação e/ou suplementação
orçamentária. Raramente, porém, há, nesse processo, alteração significativa de objetivos de
longo prazo.
3.3.5 Envolvimento da alta direção (Diretores)
A alta direção participa de todo o processo de elaboração do Planejamento Estratégico
desde seu início até o final, seja participando de reuniões de reflexão estratégica no âmbito do
Departamento Nacional, seja promovendo o desdobramento dessas estratégias no âmbito da
Entidade. Sua participação se dá, por exemplo, em workshops de análise de ambiência,
reuniões para definição de direcionamentos estratégicos, ou, posteriormente, na disseminação
das estratégias junto ao corpo funcional. Por fim, coordena e/ou participa de reuniões de
acompanhamento das estratégias quando da realização da Reunião de Monitoramento da
Estratégia, Reuniões do Conselho Regional e do corpo gerencial.
Neste exercício, por exemplo, após o estabelecimento das diretrizes, objetivos e
principais metas para o ano, o Diretor Regional disseminou aos empregados o Plano
Estratégico 2018, contendo diretrizes, desafios, projetos e indicadores/metas, por meio de
folder e cartaz impressos, além da intranet. A disseminação contou ainda com workshops,
encontros técnicos e reuniões de equipes e gestores, realizadas presencial e virtualmente.
Complementarmente, para a comunicação das estratégias e metas globais, o Diretor Regional
divulgou em ferramenta disponível no portal interno mensagem reforçando a estratégia para o
ano. Ao final do ano foram realizadas reuniões de fechamento com as equipes, nas quais
foram avaliados os resultados de desempenho do exercício e as principais realizações da
atividade finalística, englobando também melhorias em processos e padrões de trabalho,
dentre outros temas. Entre um e outro processo, prestou contas de sua gestão, apresentando os
principais resultados do desempenho estratégico aos membros do Conselho Regional.
O Presidente do Conselho Regional e o Conselho Regional propõem e validam as
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estratégias, assim como acompanham sua evolução tanto por meio das reuniões mensais,
quanto pela apreciação e aprovação do Relatório de Gestão.
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3.3.6 Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico
Abaixo, é evidenciado o modelo de alinhamento das atividades das unidades envolvidas na obtenção dos objetivos estratégicos.
Quadro 13 - Áreas envolvidas no processo de planejamento estratégico
Implementação do planejamento estratégico
Etapas

Unidade
responsável*

Formulação da estratégia
Identidade e
Posicionamento

Conjunto
Estratégico

Execução da estratégia

Aprovação e
Desdobramento
Comunicação

Sub etapas

Ambiência

Atividades
envolvidas

Análise de
Ambiente
Externo
(PESTAL) e
Interno,
Construção
de Cenários,
Análise
SWOT

Áreas Fins

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Áreas
Corporativas

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Focos
Estratégicos,
Diretrizes
Identidade
Estratégicas,
Institucional,
Desafios
Posicionamento Estratégicos,
Projetos,
Indicadores
e Metas

Implementação

Monitoramento

Análise de
Farol de
Suficiência e
desempenho**
Consistência
do Conjunto Desdobramento
Acompanhamento
Estratégico,
nas Unidades
Monitoramento
e Revisão Anual
Correlação
Operacionais
de
Indicadores,
Comunicação

Fonte: Departamento Regional SENAI-RS
* Conforme organograma funcional, item 2.1
** Legenda do farol de desempenho
SIM a partir de 3 etapas – farol verde
SIM para 2 etapas – farol amarelo
SIM para 1 etapa – farol vermelho
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3.3.7 Principais dificuldades e mudanças previstas
O SENAI-RS segue promovendo os ajustes estruturais necessários com a celeridade
requerida para garantir a execução da estratégia.
Embora muitos tenham sido os avanços propostos buscando implantar e medir o
processo de gestão estratégica, ainda existe lacunas para aprimorar o processo a partir de
ajustes que foram identificados e vem sendo propostos.
Com base nas dificuldades encontradas no exercício anterior, onde foi necessário
ampliar o cronograma de discussões estratégicas para permitir maior profundidade na
definição e acompanhamento dos indicadores, foi criada a prática de Reuniões de
Monitoramento da Estratégia, onde o corpo gerencial das unidades do SENAI-RS realiza
previamente análise do desempenho dos desafios e indicadores estratégicos, propondo
melhorias do desempenho.
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4

Governança
4.1

Descrição das estruturas de governança

O Departamento Regional do SENAI-RS, embora vinculado a um sistema federativo
de caráter nacional, é autônomo no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos
seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. Está, contudo, interna e
externamente organizado a partir de uma estrutura de governança que visa assegurar as boas
práticas de gestão sob o ponto de vista ético e administrativo. Essa estrutura, inclusive, é
Regimentar.
A figura 2, abaixo, ilustra em forma de diagrama, a estrutura de Governança do
SENAI-RS.
Figura 2 - Modelo de Governança

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão (GEPOG)

Em âmbito nacional, conforme o Regimento, há o Conselho e o Departamento
Nacional. O primeiro é o órgão normativo superior, o qual exerce, em nível de planejamento,
a fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do SENAI, tendo ainda o poder
de inspecionar, fiscalizar e intervir, em caráter de correição, nos Departamentos Regionais. Já
o Departamento Nacional é o órgão administrativo “incumbido de promover, executivamente,
os objetivos institucionais, nos setores técnico, operacional, econômico, financeiro,
orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes adotadas pelo Conselho Nacional”.
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No âmbito Estadual, a estrutura de governança segue igualmente os parâmetros
estabelecidos no Regimento do SENAI, o qual prevê, localmente, duas instâncias de gestão: o
Conselho Regional, com papel deliberativo e a Direção Regional, com papel executivo.
Conforme determina o Regimento, compete ao Conselho Regional, como órgão
deliberativo, dentre outras atribuições:
a) votar, em verbas globais, o orçamento do Departamento Regional e submetê-lo ao
poder competente;
b) autorizar as transferências e as suplementações de dotações solicitadas pelo
diretor do Departamento Regional, encaminhando o assunto à aprovação da autoridade
competente quando as alterações excederem 25% (vinte e cinco por cento) de cada verba;
c) apreciar periodicamente a execução orçamentária na região;
d) examinar anualmente o inventário de bens a cargo da administração regional;
e) deliberar sobre a prestação de contas anual do Departamento Regional, a qual
deverá ser previamente submetida ao exame de uma Comissão de Contas a que se referem os
artigos 35 e 36;
f)

resolver sobre os contratos de construção de escolas na região;

g) autorizar a compra, ou o recebimento por doação, de bens imóveis;
h) dar parecer sobre a alienação ou gravame de bens imóveis e encaminhá-lo à
decisão do Conselho Nacional;
i) autorizar a alienação de bens móveis patrimoniais que estejam sob a
responsabilidade da administração regional;
j) deliberar sobre o relatório anual do Departamento Regional, remetendo uma via
dele ao Departamento Nacional, em tempo útil, para o preparo do relatório anual deste órgão;
k) desempenhar as incumbências que lhe forem delegadas pelo Conselho Nacional;
l) mediante proposta do Diretor do Departamento Regional, deliberar sobre os
quadros do pessoal, fixar os padrões de vencimentos, determinar o critério e a época das
promoções, bem como examinar quaisquer reajustamentos de salários;
m) fixar a remuneração do diretor do Departamento Regional dentro dos níveis
estabelecidos pelo presidente do Conselho Nacional;
n) autorizar o Departamento Regional a aplicar as penas previstas na legislação
vigente aos empregadores que não cumprirem os dispositivos legais, regulamentares e
regimentais relativos ao SENAI;
o) estabelecer as normas internas do seu funcionamento;
p) estabelecer a cédula de presença dos conselheiros, não podendo esta exceder,
mensalmente, o valor do salário mínimo mensal da região;
q) autorizar a concessão de contribuições à federação de industriais de sua base
territorial até o limite de um por cento da receita regional.
De acordo com o estabelecido no art. 35 do Regimento, o Conselho Regional
designará três (3) dos seus membros para constituírem uma Comissão de Contas que terá a
incumbência de fiscalizar a execução orçamentária, bem como a movimentação de fundos do
Departamento Regional.
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A segunda estrutura de governança, com papel executivo, é exercida pela Direção
Regional, sendo o Diretor Regional, conforme Regimento do SENAI, nomeado mediante
entendimento com o presidente do Conselho Regional, pelo presidente do Conselho Nacional
e por este demissível “ad-nutum”, devendo a escolha recair em pessoa que, além de ter
formação universitária, possua conhecimentos especializados de ensino industrial, com
experiência no magistério ou na administração dessa modalidade de ensino.
O art. 41 do Regimento define o que compete ao Diretor de cada Departamento
Regional, a saber:
a) fazer cumprir, sob sua responsabilidade funcional, todas as resoluções emanadas
do Conselho Regional e encaminhadas pelo seu presidente;
b) organizar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente, todos os serviços do
Departamento Regional, expedindo ordens, instruções de serviço e portarias e praticando
todos os atos necessários ao pleno exercício de suas funções;
c) apresentar ao Conselho Regional as propostas orçamentárias e as prestações de
contas anuais do Departamento Regional, encaminhando-as, posteriormente, ao órgão
competente;
d) apresentar, anualmente, ao Conselho Regional, o relatório das atividades do
Departamento Regional;
e) organizar e submeter, ao Conselho Regional, o quadro de pessoal do
Departamento Regional, dentro dos limites orçamentários;
f) admitir, promover e demitir os serventuários do Departamento Regional, mediante
aprovação do presidente do Conselho Regional;
g) conceder férias, licenças e aplicar penas disciplinares aos serventuários do
Departamento Regional, assim como resolver sobre a movimentação do pessoal, dentro dos
quadros funcionais, inclusive no que respeita ao provimento dos cargos e funções de
confiança;
h) fixar as ajudas de custo e diárias de seus servidores mediante aprovação do
Presidente do Conselho Regional;
i) abrir contas e movimentar os fundos do Departamento Regional, assinando os
cheques com o Presidente do Conselho Regional ou pessoa por este designada, respeitadas as
normas previstas no art. 54.
Além das instâncias deliberativas e executivas, há outras instâncias cujo objetivo é
analisar e verificar a adequação das práticas adotadas quanto aos padrões éticos,
administrativos e de transparência exigidos à Entidade.
Encontram-se nesse caso:
a) o Tribunal de Contas da União (TCU), cuja função é assegurar o cumprimento da
finalidade institucional da Entidade e aplicação dos recursos, em conformidade com os
princípios constitucionais;
b) a Auditoria Independente, a qual tem por objetivo verificar a adequada aplicação
das Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação específica, no que for pertinente;
c) a Auditoria Interna, responsável pela verificação da aderência das práticas e
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processos às normas internas e dispositivos legais referentes aos processos de negócio,
administrativos, financeiros e fiscais;
d) a Ouvidoria, canal aberto para a sociedade, por meio de canais de atendimento,
recebe e responde manifestações, que são sugestões, elogios, solicitações, reclamações e
denúncias sobre as políticas e os serviços.
Adicionalmente a essas estruturas, o SENAI-RS conta com um Comitê de Ética,
formado por todas as Entidades do Sistema FIERGS. Esse Comitê tem por função promover,
orientar, gerir, divulgar, zelar e atualizar o Código de Ética, além de apurar as denúncias,
encaminhando pareceres e recomendações às instâncias competentes para a tomada de
decisão. O Comitê é constituído por uma equipe de empregados, indicados pela alta
administração do Sistema FIERGS. São responsáveis pela decisão final das demandas
oriundas do Comitê de Ética, em representação as suas Entidades: o Diretor Regional do
SENAI, o Superintendente Regional do SESI e o Superintendente Geral do Sistema
FIERGS/CIERGS.

4.2

Gestão de riscos e controles internos

4.2.1 Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos
A avaliação da qualidade e da eficácia dos controles internos do SENAI-RS é
considerada um aspecto relevante para a administração da Entidade, assim, no decorrer do
exercício de referência, tais aspectos estiveram presentes nos fóruns de gestão. Cumpre
destacar que os controles instituídos proporcionaram confiabilidade às informações geradas
pelas áreas finalísticas e de apoio, bem como das Unidades Operacionais, de modo a garantir
proteção aos ativos e segurança no atendimento aos objetivos, sobre os quais se atesta o
cumprimento das leis, do Regimento, das Resoluções dos Conselhos Nacional e Regional,
bem como, das demais normativas internas, que asseguram a fidedignidade dos seus
indicadores de desempenho adequados às diretrizes pré-estabelecidas pela Administração, por
meio do Planejamento Estratégico no âmbito:





dos objetivos organizacionais;
das estratégias da Entidade;
das atividades finalísticas; e
dos processos de apoio.

O propósito é promover e fortalecer a cultura dos controles internos, a fim de
contribuir para o alcance dos objetivos e dos resultados físicos e financeiros previstos,
fomentando a excelência, agregando valor aos processos e garantindo segurança aos gestores
para adequada tomada de decisão.
Na perspectiva do ambiente de controle, a administração do SENAI-RS considera,
como aspecto fundamental, instituir e manter atualizados os mecanismos de controle,
adotados em todos os níveis hierárquicos, e, formalizados em normativas respaldadas no
Regimento, Código de Ética e nas Resoluções do Conselho Regional, órgão colegiado da
estrutura administrativa.
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Considerando os aspectos da avaliação de riscos, o SENAI-RS tem definido os seus
objetivos e metas vinculadas aos processos críticos identificados, bem como, o diagnóstico
dos riscos, realizado durante o processo de planejamento estratégico, considerando as
mudanças nos ambientes interno e externo.
Pela dinâmica do mercado, o SENAI-RS tem por prática, realizar avaliações
periódicas de sua estrutura de controle, mantendo-a atualizada com a realidade, considerando
sua natureza preventiva e/ou corretiva, pautado no custo benefício da aplicação de
determinado controle. Buscando também, prevenir a ocorrência de fraudes e desvios, por
vezes, resultantes de fragilidades nos processos.
O SENAI-RS realizou investimentos para atualizar e manter a sua estrutura de
comunicação interna, de modo a disponibilizar a todos os seus empregados as informações
apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e acessíveis para o cumprimento de suas funções,
visando o alcance dos objetivos institucionais.
As rotinas de monitoramento têm identificado necessidade de constante
aprimoramento da gestão de riscos e respectivos controles. Apesar da Entidade possuir uma
estrutura de inspeção, processos e procedimentos ajustados à identificação e monitoramento
dos riscos, por outro lado, a disseminação e o conhecimento de todas as informações,
considerando a rotatividade de empregados, ainda necessita ser aprimorada de modo a manter
todos no mesmo nível de conhecimento. Também se identifica a necessidade de integração
das sistemáticas de gestão de riscos vigentes no âmbito da Entidade, num modelo único, mais
integrado ao Plano Estratégico.
Com o objetivo de elevar a maturidade da Entidade na gestão do Planejamento
Estratégico, foi iniciado em 2018 o projeto de implantação de uma metodologia em Gestão de
Riscos Estratégicos, com vistas ao aprimoramento das suas práticas e à integridade dos seus
resultados. Esta metodologia está alinhada as diretrizes da ISO 31.000 e outras metodologias
reconhecidas internacionalmente.
4.2.2 Avaliação dos Controles Internos pelo Chefe da Auditoria Interna
A área de Auditoria Interna do Sistema FIERGS/CIERGS, como órgão examinador
das atividades do SENAI-RS, no exercício de referência, realizou trabalhos de auditoria
baseada em riscos com foco na avaliação dos controles internos, tendo como objetivo
principal a busca do fortalecimento dos mesmos, contribuindo para o alcance dos resultados,
alinhado ao Plano Estratégico, fomentando excelência, agregando valor aos processos de
gestão e garantindo segurança aos gestores para adequada tomada de decisão.
Nossas análises foram oportunas quanto à garantia da legalidade, economicidade,
eficácia, eficiência e segurança dos controles, contribuindo para a melhoria e otimização dos
processos, focando na análise das atividades das áreas corporativas e compartilhadas, além
das análises nas áreas finalísticas, de educação profissional e tecnologia e inovação, bem
como, avaliações das operações nas unidades operacionais do SENAI-RS.
Os trabalhos de auditoria ocorreram conforme proposto no Plano Anual de Auditoria
Interna buscando contribuir para a melhoria dos processos de gerenciamento de riscos, de
controles e elevação do nível de governança, aplicando uma abordagem sistemática,
contemplando testes em sistemas de informações, análises da aplicação das políticas de
alçadas e seus respectivos controles, assim como a aderência da gestão às leis, normas e
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regulamentos que a Entidade está submetida.
Baseado nas análises realizadas nos processos acima relacionados, principalmente em
relação à estrutura de controles internos adotados, nossa opinião é que as demonstrações
contábeis e as demais informações do SENAI-RS, encaminhadas por meio desta prestação
anual de contas apresentam-se fidedignas quanto aos aspectos relevantes, na sua posição
patrimonial, financeira, orçamentária, que estão amparadas em estrutura de controle de
processos. Assim, em nossa opinião, a Prestação de Contas Anual do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), Departamento Regional do Rio Grande do Sul, relativa ao
exercício de 2018, encontra-se adequada à legislação vigente e à apreciação do Conselho
Regional e do Tribunal de Contas da União (TCU).
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5

Relacionamento com a Sociedade
5.1

Canais de acesso do cidadão

Esta sessão se propõe oportunizar uma melhor compreensão sobre os canais de
atendimento do SENAI-RS à sociedade, no que se refere à acessibilidade do cidadão e à
avaliação da satisfação com os serviços prestados, além da transparência de informações
relevantes.
5.1.1 Ouvidoria: estrutura e resultados
Em janeiro de 2018, conforme cronograma firmado pela Administração Superior do
Sistema Indústria junto ao TCU para atendimento ao acórdão Nº 699/2016 TCU Plenário, o
SENAI-RS em conjunto com as demais Entidades do Sistema FIERGS aprimorou sua
Ouvidoria, melhorando o processo de gestão das manifestações às Entidades. Para tanto,
foram atendidos os seguintes requisitos: indicação e capacitação do ouvidor, disponibilidade
de canais de comunicação (telefone, e-mail, site e presencial).
O papel do ouvidor é receber, avaliar, documentar e acompanhar o tratamento dado às
manifestações registradas para cada uma das Entidades, de acordo com o fluxo processual.
No exercício de 2018, foram recebidas 26 manifestações relativas ao SENAI-RS,
sendo que todas foram registradas via internet.
Para 2019 estão previstas melhorias no processo, no que tange o registro,
monitoramento e tratamento das manifestações recebidas.
Figura 3 - Fluxograma do canal de atendimento Ouvidoria

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão (GEPOG)
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5.1.2 Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados
O SENAI-RS mantém a Central de Relacionamento, por meio do número 0800 51
8555, para atendimento estadual e o número (51) 3347-8555, para atendimentos originados
em outros estados, bem como o canal Fale Conosco disponibilizado no seu sítio eletrônico. A
sistemática de atendimento das demandas ocorre de forma centralizada, prestando
informações, suporte e orientações ao cidadão, acerca dos produtos e serviços da Entidade. O
canal também é utilizado nas situações que envolvam manifestações dos cidadãos - elogios,
reclamações, sugestões e solicitações - encaminhadas aos responsáveis para que possam
receber o devido tratamento dentro dos prazos determinados.
O tratamento é acompanhado diariamente, por meio do sistema CRM Dynamics. O
efetivo retorno às manifestações e o encerramento do chamado se dá após a verificação
diretamente com o cidadão que, caso não esteja satisfeito, pode solicitar a reabertura do
chamado.
Os canais de relacionamento disponibilizados pelo SENAI-RS são divulgados no sítio
eletrônico, mídias digitais, pontos de atendimento, em visitas às empresas, nos meios de
comunicação e em peças de comunicação direta: folders e portfólio de produtos.
No exercício de 2018, foram realizados 31.071 atendimentos receptivos da sociedade.
Entende-se por atendimento toda prestação de informação, suporte e orientação repassada por
meio de canais digitais (site, e-mail, whatsApp) e atendimento telefônico, realizado por
operadores da Central de Relacionamento.
Gráfico 11 - Canais de acesso do cidadão
Canais de acesso do cidadão
310
Site/E-mail
12.118

18.643
Telefone receptivo

WhatsApp

Fonte: Gestão de Marketing de Negócios (GEMARK)
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Tabela 11 - Informações sobre o atendimento ao cidadão
Informações sobre o atendimento
Quantidade de
solicitações

Atendidas /
Encaminhadas

Atendidas no
Prazo

65

65

100%

Informações

25.823

25.823

100%

Solicitações

1.103

1.103

100%

Reclamações

83

83

100%

16

100%

Natureza da demanda
Elogios

Sugestões
16
Fonte: Gestão de Marketing de Negócios (GEMARK)

Análises:
A busca por informações destaca-se como o maior número de atendimentos, sendo
esses de baixa complexidade, nos quais o operador repassa informações e orientações sobre
serviços.
As consultas sobre informações dos cursos da área automotiva, metalmecânica e
eletroeletrônica foram as mais representativas além de informações sobre a aprendizagem
industrial.
Quanto aos atendimentos de média complexidade, onde o operador realiza o primeiro
atendimento e encaminha para a área responsável, tais solicitações das quais se identificam as
oportunidades, observa-se que a maior demanda refere-se aos serviços prestados pelos
Institutos SENAI.
As denúncias são canalizadas pelo processo da ouvidoria, conforme descrito no item
5.1.1.
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5.2

Mecanismos de Transparência sobre a Atuação da Unidade

O SENAI-RS ao assumir o compromisso de elevar o nível de transparência de sua
gestão e ampliar a publicidade de suas realizações, em consonância com o Acórdão nº
699/2016 – TCU Plenário, implementou o Portal da Transparência em seu sítio eletrônico de
acordo com os parâmetros, conteúdos, sistemas de informatização e cronograma de
implantação definidos no Plano de Ação firmado no ano de 2016 pelo Departamento Nacional
junto ao TCU com a seguinte estrutura de módulos:
Figura 4 - Estrutura do Portal da Transparência

Fonte: Auditoria Interna (AUDIN)

Para acesso à pagina da Transparência
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai
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Quadro 14 - Mecanismos de Transparência
Acesso às informações da Entidade
Outros documentos
Execução Orçamentária 2018
Orçamento e Execução
Orçamentária Exercícios
Anteriores
Estrutura Remuneratória
Relação de Dirigentes
Relação de Membros do
Corpo Técnico
Demonstrações Contábeis
Licitações e Editais
Regulamento de Licitações e
Contratos

Endereço para acesso
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/ldo/execuca
o-orcamentaria
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/ldo/execuca
o-orcamentaria
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/ldo/estrutur
a-remuneratoria
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/ldo/relacaode-dirigentes
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/ldo/relacaomembros-corpo-tecnico
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/demonstrac
oes-contabeis
http://compras.sistemafiergs.org.br/Default.aspx

Periodicidade de
atualização
Trimestral
Anual
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Anual
Permanente

http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeConteudo.
aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA==
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/contratosconvenios
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/contratosconvenios
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/gratuidade

Sempre que
houver alterações

Relatório de Gestão

https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/integridade

Anual

Relatório da Auditoria
Independente

https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/integridade

Contratos
Convênios
Gratuidade

Código de Ética
Comitê de Ética

https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/integridade
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/integridade

https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/dadosinfraestrutura
https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/sac/faleSAC
conosco
Fonte: Auditoria Interna (AUDIN)
Dados de Infraestrutura

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

93

Permanente
Permanente
Sempre que
houver alterações

Anual
Sempre que
houver alterações
Sempre que
houver alterações
Permanente
Sempre que
houver alterações
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5.3

Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

O SENAI-RS realiza pesquisa de satisfação dos seus produtos e serviços junto aos
clientes, acompanhando de forma frequente as tendências do mercado em relação às
metodologias e ferramentas utilizadas nestes processos.
Atualmente este Departamento Regional adota três processos, sendo: Sistema de
Acompanhamento de Egressos do SENAI (SAPES), Net Promoter Score (NPS) e Avaliação
da Satisfação dos Clientes dos Serviços em Tecnologia e Inovação (STI). A primeira, iniciada
em 1999 e utilizada nacionalmente pelos demais Departamentos Regionais, tem por objetivo
avaliar a satisfação dos alunos em relação aos cursos e a satisfação das empresas com a
qualidade profissional do aluno egresso. A segunda, implantada em 2016, mede a satisfação
de alunos de cinco modalidades (aprendizagem industrial básica, qualificação profissional,
habilitação técnica presencial, habilitação técnica EAD e graduação tecnológica) de forma
sistemática, permitindo apurar uma nota de recomendação aos serviços, por parte dos clientes,
mediante uma única pergunta. A terceira consiste na avaliação de um conjunto de atributos,
definidos pela área de tecnologia e inovação do SENAI-RS, apresentando uma nota média
como resultado geral dos serviços avaliados.
Os resultados das pesquisas SAPES, NPS e STI estão disponíveis para acesso interno
mediante login e senha conforme endereços eletrônicos descritos no Quadro 15 - Endereço
para acesso a pesquisa de satisfação. No fim do ciclo de avaliação, relatórios com os
resultados consolidados das pesquisas realizadas pelo SENAI-RS são apresentados aos
gestores da Entidade.
Quadro 15 - Endereço para acesso a pesquisa de satisfação
Documento

Endereço para acesso

Pesquisa de Satisfação SAPES

https://sapesv2.senai.br

Pesquisa de Satisfação (NPS)

https://www.solvis.net.br/

Pesquisa de Satisfação (STI)

https://www.sphinxnaweb.com

Periodicidade de atualização
Periódica. Resultados online e divulgados a
cada triênio.
Atualização em tempo real, mediante
finalização das pesquisas pelos clientes.
Atualização em tempo real, mediante
finalização das pesquisas pelos clientes.

Fonte: Unidade de Relacionamento com a Indústria (UNIREI)

5.3.1 Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes
A pesquisa SAPES é realizada em três momentos distintos ao longo de um ciclo de
avaliação de três anos:
1ª Fase - Aluno: a pesquisa, aplicada 15 dias antes do término do curso avalia o nível
de satisfação com o SENAI-RS.
2ª Fase - Aluno egresso: a pesquisa, realizada um ano após a conclusão do curso,
acompanha a trajetória profissional dos egressos no mercado e verifica se as expectativas
profissionais em relação ao SENAI-RS foram satisfeitas, se o curso lhe garantiu trabalho,
renda e promoção social.
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3ª Fase - Empresa (empresas que contratam os egressos do SENAI-RS): a pesquisa,
realizada após a 2ª Fase, avalia a satisfação das empresas usuárias em relação à educação
profissional, a adequação do perfil de ex-alunos às necessidades das empresas, o
reconhecimento da qualidade e a confiança depositada no trabalho do SENAI-RS.
Os resultados da aplicação da pesquisa são divulgados pelo Departamento Nacional a
cada triênio do ciclo de avaliação. Os resultados do último triênio 2016 – 2018 apresentados
na tabela a seguir, podem ser verificados que tanto os alunos concluintes, egressos e as
empresas estão satisfeitas com o SENAI-RS ao atribuírem notas entre 8,27 e 9,21 na
avaliação realizada. Afora os indicadores de satisfação, a pesquisa monitora os indicadores
nacionais. O primeiro é a taxa de ocupação de alunos egressos no mercado de trabalho,
resultando 57% para Aprendizagem Industrial Básica, 79% para Curso Técnico e 78% para
Qualificação Profissional, sendo os dois últimos indicadores mais próximos da meta nacional
de 80%. O segundo indicador nacional é a taxa de preferência das empresas por contratação
dos alunos do SENAI, que também apresentou índice próximo à meta nacional de 95%
(Aprendizagem Industrial Básica, 94%, Curso Técnico, 87% e 100% para Qualificação
Profissional).
Tabela 12 - Resultado da pesquisa do triênio 2016-2018
Resultados

SAPES Triênio 2016 / 2018

Indicador

Aprendizagem
Industrial Básica
Realizado
Meta
SENAI-RS

Cursos Técnicos
Meta

Satisfação dos alunos
N/A
8,90
N/A
concluintes
Satisfação dos alunos
N/A
9,21
N/A
egressos com o SENAI
Satisfação das empresas
N/A
8,54
N/A
com os egressos do SENAI
Preferência das empresas
por contratação de egresso
95%
94%
95%
do SENAI
Taxa de ocupação de
egressos no mercado de
80%
57%
80%
trabalho
Fonte: Unidade de Relacionamento com a Indústria (UNIREI)

Qualificação Profissional

Realizado
SENAI-RS

Meta

Realizado
SENAI-RS

8,27

N/A

8,91

8,80

N/A

8,96

8,82

N/A

9,00

87%

95%

100%

79%

80%

78%

A metodologia NPS consiste na apuração de uma nota de recomendação de clientes,
mediante uma única pergunta:
“Considerando uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o curso
do SENAI-RS para um amigo seu, sendo “0 nem um pouco provável” e “10 altamente
provável”?”.
Segundo a metodologia, os Promotores são aqueles que atribuem uma nota 9 ou 10,
os Neutros são aqueles que atribuem uma nota 7 ou 8 e os Detratores são aqueles que
atribuem uma nota 6 ou menos. Obtém-se a nota NPS ao subtrair a porcentagem de Detratores
da de Promotores.
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Para complementar a informação levantada nas pesquisas é perguntado aos clientes
que atribuíram escores entre 0 e 8: “O que o curso do SENAI-RS deveria fazer para que você
atribuísse uma nota mais próxima de 10?”. Nesta oportunidade, o cliente manifesta sua
opinião em relação à nota recomendada por meio de comentários e sugestões.
No primeiro e segundo ano de utilização da metodologia NPS, houve uma variação do
número de modalidades que integraram o ciclo de avaliação, cujas notas aferidas foram 78
(2016) e 89 (2017). Entretanto, a cada ciclo fez-se necessário definir quais seriam as
modalidades estratégicas para monitoramento sistemático dos indicadores do SENAI-RS. No
terceiro ano (2018), as cinco modalidades de cursos como Aprendizagem Industrial Básica,
Habilitação Técnica, Habilitação Técnica EAD, Qualificação Profissional e Graduação
Tecnológica, integraram o ciclo de avaliação, os quais, de uma forma global alcançou nota 76.
É importante destacar que no terceiro ano de utilização da Metodologia NPS, adotada
pela Entidade, percebeu-se uma adesão significativa do número de respondentes, decorrente
de um intenso engajamento dos profissionais e uma campanha de sensibilização realizada
durante o processo de avaliação para qualificação da metodologia. Em 2016 foram 1.050
(participantes de todas as modalidades de cursos do SENAI-RS), em 2017, 428 (foram
avaliadas três modalidades) e em 2018, 4.031 respondentes. O crescimento do ano de 2017
para 2018 foi de 841,8% no número de respondentes.
Os resultados alcançados em 2018 estão apresentados na Tabela 13 - Resultado
pesquisa NPS por modalidade de curso.
Tabela 13 - Resultado pesquisa NPS por modalidade de curso
Modalidades de Cursos

Resultados 2018

Aprendizagem Industrial Básica

85

Habilitação Técnica

40

Habilitação Técnica EAD

62

Qualificação Profissional

61

Graduação Tecnológica

27

Educação Superior

25

NPS geral
Fonte: Unidade de Relacionamento com a Indústria (UNIREI)

76

O resultado da Pesquisa de NPS para o SENAI apresentou um total de 4.031
respondentes, onde 82,1% (3.311) dos alunos que responderam à pesquisa promovem e ou
recomendam os cursos que realizam para outra pessoa. Este expressivo percentual remete o
quanto os usuários são leais à marca e tem preferência ao utilizar os seus serviços. As
evidências que ilustram o alto percentual de promotores são as mesmas, que historicamente
aparecem nas pesquisas de satisfação do SENAI, consistindo em ofertar no mercado
instrutores qualificados, ter ótima estrutura e curso que disponibiliza atividades práticas e
teóricas com ótimo desenvolvimento.
Segundo a metodologia e a métrica técnica definida pelas entidades como ponto crítico
e de atenção é de 60. Entretanto, a nota geral de NPS do SENAI de 76 é considerada
adequada quando comparada no mercado com as notas médias de 17 empresas na área de
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educação profissional (NPS 68,29) e entre outros serviços que utilizam a mesma metodologia
de avaliação.
Em relação à Avaliação da Satisfação dos Clientes dos Serviços em Tecnologia e
Inovação (STI) que consiste no envio de um link, via e-mail, às empresas que utilizam os
serviços em diferentes modalidades ofertadas pelo SENAI-RS. Em 2018, a metodologia foi
aprimorada. Além de alterar a escala de resposta de nota 0 a 10 para 0 a 5, também
possibilitou que os resultados fossem disponibilizados, online, em software específico
utilizado para esta pesquisa denominado de Sphinx, e a elaboração de relatórios para extração
de resultados.
Em termos de resultados, a média geral para os serviços de tecnologia e inovação,
retrata que as empresas estão satisfeitas com os serviços prestados pelo SENAI-RS cuja
média geral é de 4,47 numa escala de 0 a 5.
Tabela 14 - Resultado da pesquisa de avaliação dos serviços de tecnologia e inovação (STI)
Serviços avaliados

Médias 2018

Serviços Metrológicos

4,64

Consultoria em Tecnologia

4,59

Serviços Técnicos Especializados

4,78

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PDI inicial

4,60

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PDI periódica

4,18

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PDI final

4,00

Certificação de Produtos

4,51

Média geral
Fonte: Unidade de Relacionamento com a Indústria (UNIREI)

4,47

5.3.2 Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários
Desde 2008, o SENAI, SESI e, atualmente também o SEBRAE, apoiam as indústrias
de todos os portes no desenvolvimento de projetos de inovação, incluindo startups de base
tecnológica por meio do Edital de Inovação para a Indústria. Com isso, o SENAI-RS já
firmou 94 parcerias com indústrias, totalizando 110 projetos, impactando diversos setores
industriais, com o objetivo de trazer mais inovação ao mercado e assim, aumentar a
competitividade das indústrias gaúchas.
No ano de 2018, quatro produtos desenvolvidos dentro dessa forma de parceria foram
inseridos no mercado, tendo sido comercializadas 4.776 unidades destes, além de dois novos
processos implementados. Este número demonstra que os projetos executados têm como
objetivo não somente o desenvolvimento de novos produtos, como também o
desenvolvimento de processos, protótipos e inovações que impulsionam o desenvolvimento
de novas tecnologias para as indústrias.
Além disso, foram protocolados seis novos pedidos de patentes de invenções e
desenhos industriais, junto ao INPI, que passam a ser ativos das indústrias, frutos de projetos
com a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), com a Agência
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Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Edital de Inovação para a
Indústria, executados em rede com os SENAI de outros estados e entidades empresariais.
Estas ações evidenciam o constante esforço e atuação do SENAI-RS no desenvolvimento da
indústria nacional e do estado do Rio Grande do Sul.
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6

Desempenho financeiro e informações contábeis
6.1

Desempenho financeiro do exercício

Gráfico 12 - Principais receitas em 2018
3,41%
3,87%

5,50%
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços

18,30%

Apoios Financeiros
Auxílios Extraordinários

68,91%

Outras Receitas

Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)

Tabela 15 - Principais receitas
Principais Receitas (em milhares de reais)
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços
Apoios Financeiros
Auxílios Extraordinários
Outras Receitas
Total
Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)

Realizado 2017
R$ 167.644,44
R$ 43.932,39
R$ 14.947,30
R$ 0,00
R$ 14.482,43

Realizado 2018
R$ 179.256,16
R$ 47.595,59
R$ 10.068,65
R$ 8.882,89
R$ 14.313,17

Previsto 2019
R$ 182.496,68
R$ 46.321,51
R$ 2.977,52
R$ 8.902,63
R$ 24.879,11

R$ 241.006,56

R$ 260.116,46

R$ 265.577,45

Análise:
As receitas tiveram, em seu conjunto, um crescimento de 7,93% em relação ao ano
anterior e projetam um novo crescimento de 2,10% para 2019. A principal rubrica é a que
registra as contribuições compulsórias recebidas das indústrias, que sozinhas representaram
68,91% do total de receitas no ano de 2018, um pouco abaixo da proporção de 69,56% de
2017 e com uma previsão de redução para 68,72% em 2019, muito por conta do acréscimo
projetado de 1,81% na sua própria arrecadação, em conjunto com a previsão de um
crescimento maior das demais receitas, cuja projeção é de 2,75%. Os apoios financeiros em
2017 e auxílios extraordinários em 2018 e 2019 representam os recursos recebidos do
Departamento Nacional para liquidação de 51% das parcelas da dívida contraída junto ao
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BNDES.
Gráfico 13 - Principais despesas em 2018
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Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)

Tabela 16 - Principais despesas em 2018
Principais Despesas (em milhares de reais)
Pessoal e Encargos Sociais
Materiais
Serviços de Terceiros
Despesas Financeiras
Convênios
Investimentos
Amortizações
Outras Despesas

Realizado 2017
R$ 123.014,68
R$ 12.533,68
R$ 29.859,06
R$ 10.093,17
R$ 21.609,75
R$ 14.076,07
R$ 11.255,04
R$ 16.447,20

Realizado 2018
R$ 119.226,95
R$ 15.223,77
R$ 32.556,14
R$ 8.962,72
R$ 23.308,07
R$ 22.419,10
R$ 16.617,75
R$ 18.611,16

Total
Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)

R$ 238.888,65

R$ 256.925,66

Previsto 2019
R$ 121.925,86
R$ 15.519,46
R$ 33.172,41
R$ 7.405,14
R$ 22.657,00
R$ 28.275,99
R$ 14.945,66
R$ 21.675,93
R$ 265.577,45

Análise:
As despesas totais tiveram um crescimento de 7,55% em relação ao ano anterior e
mantém uma previsão de crescimento de 3,37% para 2019. A principal rubrica é a de Pessoal
e Encargos Sociais que sozinha representou 46,41% do total de gastos no ano, contra 51,49%
em 2017 e uma previsão de 45,91% para 2019.
Os serviços de terceiros representam o segundo maior grupo de gastos com 12,67% do
total, mantendo a mesma relação do ano anterior (12,50%) e sem qualquer perspectiva de
crescimento para 2019 (12,49%). Este grupo contempla gastos com consultoria, serviços de
informática, reversão de parte da contribuição direta às indústrias, serviços médicos e
laboratoriais, vigilância e limpeza entre outros. Os investimentos representaram 8,73% dos
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gastos em 2018, contra 5,89% do ano anterior e 10,65% projetado para 2019. Esta rubrica
registrou um aumento de 59,27% em relação ao ano anterior e ainda mantém uma projeção de
crescimento de 26,12% para 2019, motivada principalmente pela estratégia de modernização
tecnológica das estruturas e atendimento às diversas legislações e normas regulamentadoras.
As demais rubricas representativas são os materiais, com média histórica de
aproximadamente 5,70% e os convênios, cujo gasto foi 9,00% do total em 2017 e 2018, mas
projeta uma queda para 8,50% em 2019. As despesas financeiras englobam 100% dos juros
pagos sobre as operações de empréstimos junto ao BNDES e ao SENAI-DN, bem como as
amortizações que mantém um cenário de queda por conta da liquidação de alguns contratos
com o SENAI-DN, mas se mantém relevante por conta do início gradativo das liquidações
dos vários aditivos relacionados ao contrato junto ao BNDES, cujas liberações de recursos
ocorreram em datas diversas.
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6.2

Principais contratos firmados

Quadro 16 - Principais contratos firmados em 2018

Contrato
/ ano
27601
/2018

29728
/2018

28220
/2018

30295
/2018

30383
/2018

30192
/2018

Objeto
Prestação de serviços de
assistência à saúde na forma da
legislação vigente.
Implantação de prédio novo e
reforma dos prédios existentes
no centro de formação
profissional SENAI Carlos
Tanhauser - Santa Cruz do Sul.
Execução das obras de reformas
prediais no condomínio
institucional do sistema
FIERGS, unidades do SENAIRS
Contratação de empresa (s)
especializada no
desenvolvimento e manutenção
de sistemas, de soluções
business intelligence e big data
Fornecimento de equipamentos
e de materiais de infraestrutura
física de telecomunicações e
prestação de mão de obra
qualificada para instalação dos
equipamentos e materiais
Contrato de material de
expediente
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Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Modalidade
Data da
Elemento de
Favorecido
CNPJ/ CPF
Sit. Nat.
Licitação
contratação
despesa
Pessoal e
UNIMED RS Fed. das
87.158.507/0001-56 Pregão
01/03/2018
(A) (O) Encargos
Coop. Médicas RGS
Sociais
R2 Engenharia
EPP

Ltda.

Valor total
R$ 13.926.188,07

11.043.210/0001-83 Concorrência 04/09/2018

(A) (O)

Investimentos

R$ 4.911.814,50

Bradbury Engenharia e
11.268.115/0001-88 Concorrência 24/04/2018
Obras - EIRELI

(A) (O)

Serviços de
terceiros

R$ 2.846.170,00

Gavb
Serviços
em
05.867.370/0001-44 Concorrência 08/10/2018
Informática Ltda. ME

(A) (O)

Serviços de
terceiros

R$ 2.629.845,00

CDS Informática Ltda.

(A) (O)

Investimentos

R$ 1.517.530,48

(A) (O)

Material de
Consumo

R$ 1.207.455,81

93.124.642/0001-83 Concorrência 08/10/2018

Milrau Com de Artigos
02.459.406/0001-62 Pregão
Pedagógicos Ltda.

102

01/10/2018

SENAI-RS

Contrato
/ ano

27746
/2018

29493
/2018
30167
/2018

27694
/2018

Objeto

Manutenção predial preventiva
e corretiva das unidades do
SESI e SENAI da região XI*
Solução integrada de software
para gestão de serviços
metrológicos
Obra de reforma geral no CFP
SENAI Automotivo Porto
Alegre
Reforma e adequação de duas
unidades móveis (uma para
atender área de eletrônica e
outra da área de mecânica de
motos e mecânica de
automóveis)

Favorecido

CNPJ/ CPF

Modalidade
Licitação

Data da
Elemento de
Sit. Nat.
contratação
despesa

Valor total

Iradi Luis Betto & Cia
08.186.409/0001-56 Pregão
Ltda EPP

01/03/2018

(A) (O)

Serviços
terceiros

de

Forlogic Software Ltda.
06.266.932/000-167 Pregão
- EPP

03/08/2018

(A) (O)

Serviços
terceiros

de

11.043.210/0001-83 Concorrência 01/10/2018

(A) (O)

Investimentos

R$ 779.954,77

(A) (O)

Investimentos

R$ 590.000,00

Total

R$ 30.542.698,89

R2 Engenharia
EPP

Ltda.

Euro Truck Implementos
06.311.243/0001-27 Pregão
Rodoviários Ltda.

08/03/2018

R$ 1.133.741,26

R$ 999.999,00

Fonte: Gestão de Suprimentos (GESUP)
Legenda: Sit.: Ativo-Normal (A), Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E)
Nat.: Ordinária (O) ou Emergencial (E)
* o valor do contrato é compartilhado entre SENAI e SESI
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Quadro 17 - Principais contratos firmados em 2018 e pagos em 2018
Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato /
ano

Objeto

CNPJ/ CPF

Modalidade
Licitação

Data da
Elemento de
Sit. Nat.
contratação
despesa

Valor do
Pagamento Total
no Exercício

UNIMED RS Federação
das Cooperativas
Médicas RGS Ltda.

87.158.507/0001-56 Pregão

01/03/2018

(A) (O)

Pessoal e
Encargos
Sociais

Bradbury Engenharia e
Obras - Eireli

11.268.115/0001-88 Concorrência 24/04/2018

(A) (O)

Serviços de
Terceiros

R$ 897.361,32

Iradi Luis Betto & Bia
Ltda EPP

08.186.409/0001-56 Pregão

01/03/2018

(A) (O)

Serviços de
Terceiros

R$ 704.342,46

27694
/2018

Reforma e adequação de duas
unidades móveis (uma para
atender área de eletrônica e
outra da área de mecânica de
motos e mecânica de
automóveis)

Euro Truck Implementos
Rodoviários Ltda.

06.311.243/0001-27 Pregão

08/03/2018

(A) (O)

Investimentos

R$ 590.000,00

29728
/2018

Implantação de prédio novo e
reforma dos prédios existentes
no centro de formação
profissional SENAI Carlos
Tanhauser - Santa Cruz do
Sul/RS.

R2 Engenharia Ltda. EPP 11.043.210/0001-83 Concorrência 04/09/2018

(A) (O)

Investimentos

R$ 369.645,13

27601
/2018

28220
/2018

27746
/2018

Prestação de serviços de
assistência à saúde na forma
da legislação vigente.

Favorecido

Execução das obras de
reformas prediais no
Condomínio Institucional do
Sistema FIERGS, unidades do
SENAI-RS
Manutenção predial preventiva
e corretiva das unidades do
SESI-RS e SENAI-RS da
região XI*
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Contrato /
ano

Objeto

Favorecido

CNPJ/ CPF

Modalidade
Licitação

Data da
Elemento de
Sit. Nat.
contratação
despesa

Valor do
Pagamento Total
no Exercício

30383
/2018

Fornecimento de
equipamentos e de materiais
de infraestrutura física de
telecomunicações e prestação
de mão de obra qualificada
para instalação dos
equipamentos e materiais

CDS Informática Ltda.

93.124.642/0001-83 Concorrência 08/10/2018

(A) (O)

Investimentos

R$ 249.183,64

30167
/2018

Obra de reforma geral no
Centro de Formação
Profissional SENAI
Automotivo Porto Alegre

R2 Engenharia Ltda. EPP
11.043.210/0001-83 Concorrência 01/10/2018
.

(A) (O)

Investimentos

R$ 224.504,59

Forlogic Software Ltda. 06.266.932/000-167 Pregão
EPP

03/08/2018

(A) (O)

Serviços de
Terceiros

R$ 190.238,80

Milrau Com de Artigos
Pedagógicos Ltda.

02.459.406/0001-62 Pregão

01/10/2018

(A) (O)

Material de
Consumo

R$ 146.723,60

Gavb Serviços em
Informática Ltda. ME

05.867.370/0001-44 Concorrência 08/10/2018

(A) (O)

Serviços de
Terceiros

R$ 31.800,00

29493
/2018
30192
/2018

30295
/2018

Solução integrada de software
para gestão de serviços
metrológicos
Contrato de material de
expediente
Contratação de empresa (s)
especializada no
desenvolvimento e
manutenção de sistemas, de
soluções business intelligence
e big data

Total

R$ 11.689.538,13

Fonte: Gestão de Suprimentos (GESUP)
Legenda: Sit.: Ativo-Normal (A), Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E)
Nat.: Ordinária (O) ou Emergencial (E).
* o valor do contrato é compartilhado entre SENAI e SESI
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6.3

Transferências, convênios e congêneres

6.3.1 Transferências para federações e confederações
Quadro 18 - Transferências para federações e confederações
Transferência

Instrumento

Transferência 1

Regimento

Convênio 1

Convênio
13486-0

Objeto
Manutenção da
Administração
Superior
Compartilhamento
de Serviços

Convenente

CNPJ/CPF

Valor da
Contrapartida

Data da
firmatura

Sit.

Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul (FIERGS)

92.953.983/0001-07

R$ 0,00

10/01/1962

(A)

R$ 2.561.932,34

Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul (FIERGS)

92.953.983/0001-07

R$ 40.661.173,57

31/12/2010

(A)

R$ 22.057.612,35

Total
Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)

R$ 40.661.173,57

Valor total

R$ 24.619.544,69

Legenda: Sit.: Ativo-Normal (A), Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E)
Nat.: Ordinária (O) ou Emergencial (E).

6.3.2 Outros Convênios
Quadro 19 - Outros convênios
Convênio
Convênio 1

Objeto
Manutenção dos seus objetivos

CNPJ/CPF

Valor da
Contrapartida

Data da
firmatura

Sit.

Valor total

92.998.947/0001-51

R$ 2.866.033,57

31/03/2009

(A)

R$ 1.250.455,74

Convenente
Instituto Euvaldo Lodi - IEL

Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)
Legenda: Sit.: Ativo-Normal (A), Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E)
Nat.: Ordinária (O) ou Emergencial (E).
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6.4

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da
exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de
ativos e passivos

6.4.1 Depreciação, Amortização, Exaustão
Quanto ao disposto na NBC T 16.9, a Entidade adota os seguintes critérios e
procedimentos:
a) reconhece obrigatoriamente em periodicidade mensal as parcelas de depreciação e
amortização de seus ativos tangíveis e intangíveis respectivamente, em conta redutora do
ativo, cujo saldo em 31/12/2018 é o seguinte:
Tabela 17 - Aplicação dos dispositivos da NBC T 16.9

151.262.283,44

Depreciação e
amortização
acumulada
28.736.424,24

Instalações

18.654.075,64

3.255.020,38

15.399.055,26

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Mobiliário em geral

36.843.684,39

1.890.003,68

34.953.680,71

12.126.738,29

7.867.181,47

4.259.556,82

Veículos

21.001.409,41

15.558.197,12

5.443.212,29

184.922.575,11

112.267.027,75

72.655.547,36

33.598.797,78

21.803.772,85

11.795.074,93

64.065,28

57.321,51

6.743,77

2.059.647,15

1.986.776,19

72.870,96

460.533.276,49

193.421.675,19

267.111.601,30

Contas contábeis
Prédios

Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Equipamentos de comunicação
Outros bens móveis
Total
Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)
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b) O valor da depreciação e amortização apurado mensalmente é reconhecido em
contas de resultado. No exercício de 2018 os valores desta natureza foram os seguintes:
Tabela 18 - Depreciação e amortização acumulada no exercício
Contas contábeis
Prédios

Depreciação e amortização
R$ 3.024.325,60

Instalações

R$ 344.705,74

Benfeitorias em imóveis de terceiros

R$ 737.004,48

Mobiliário em geral

R$ 875.767,91

Veículos

R$ 3.897.968,09

Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Equipamentos de comunicação
Outros bens móveis
Total
Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)

R$ 14.116.987,94
R$ 4.114.152,67
R$ 6.397,56
R$ 41.976,24
R$ 27.159.286,23

c) Os bens das entidades são depreciados pelo método linear às taxas estabelecidas
em função do tempo de vida útil do bem, fixadas por espécie de bem, como segue:
Tabela 19 - Metodologia para estimar a vida útil econômica dos ativos
Ativos

Taxa

Imóveis

2% a.a.

Mobiliário, Máquinas e Equipamentos

10% a.a.

Veículos e Equipamentos de Informática
Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)

20% a.a.

A utilização destas taxas obedece a Resoluções dos Conselhos da CNI, do SESI, do
SENAI e do IEL, que determina a aplicação destas taxas a todas as Entidades Nacionais e
Regionais do Sistema Indústria:
a) A base de cálculo adotada para a depreciação dos imóveis é o custo de construção,
deduzido o valor dos terrenos que são registrados em conta distinta e não sofrem depreciação;
b) A depreciação e as amortizações são reconhecidas até que o valor líquido seja
igual ao valor residual e começa quando o item entra em condição de uso, não cessando
quando o mesmo se torna obsoleto ou é retirado de operação;
c) Quanto a divulgação destas informações, a entidade faz constar em suas notas
explicativas todos os elementos aludidos no item 16 da NBC T 16.9, quando houverem.
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6.4.2 Mensuração de Ativos e Passivos
Quanto a NBC T 16.10, a entidade adota naquilo que couber, todos os critérios e
procedimentos estabelecidos para a avaliação e a mensuração dos ativos e passivos
integrantes de seu patrimônio, compreendidos pelos seguintes elementos:
i. Disponibilidades
Avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. As aplicações financeiras de liquidez
imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço
Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
ii. Investimentos Permanentes
A entidade mantém registro de participação no patrimônio de condomínio constituído
para administrar áreas de uso comum onde está localizada sua sede. Esta participação
juntamente com demais participações são avaliadas de acordo com o custo de aquisição e os
possíveis ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.
iii. Imobilizado
O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado
ou avaliado com base no seu valor de aquisição, produção ou construção. Quando se trata de
ativos do imobilizado obtidos a título gratuito este é considerado pelo valor patrimonial
definido nos termos da doação. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento
do ativo imobilizado são incorporados ao valor desse ativo quando houver possibilidade de
geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços. Qualquer outro gasto que
não gere benefícios futuros é reconhecido como despesa do período em que for incorrido. No
caso de transferências de ativos, o valor atribuído é o valor contábil líquido constante nos
registros da entidade de origem.
iv. Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da
atividade da Entidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de
produção.
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6.4.3 Mensuração após o reconhecimento inicial
A Entidade adota o método do custo menos qualquer depreciação e redução ao valor
recuperável acumulado, quando for o caso, para o reconhecimento dos seus ativos após o
reconhecimento inicial.
6.4.4 Reavaliação e redução ao valor recuperável
Quanto ao que consta nos itens 36 a 40 da NBC T 16.10, que dispõe sobre a
reavaliação e redução ao valor recuperável, entende-se que a sistemática utilizada pela
entidade de executar inventários físicos anuais, juntamente com a prática de baixar
anualmente os itens obsoletos ou em desuso, mantendo seu patrimônio sempre atualizado,
possibilita que não ocorra uma variação significativa em relação aos valores registrados na
contabilidade e um provável valor justo ou de mercado.
Como os procedimentos adotados não decorreram de nenhuma mudança brusca de
critérios em relação ao que já vinha sendo adotado pela entidade, não é identificado qualquer
impacto relevante sobre o resultado apurado no exercício. Mais esclarecimentos sobre os
procedimentos adotados, ver as notas explicativas sobre as demonstrações contábeis.
6.4.5 Procedimentos de adoção inicial
A Entidade, por adotar as normas aplicadas ao setor público reconhece inicialmente os
estoques, imobilizados e intangíveis pelo custo ou valor justo.
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6.5

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e
cálculos referentes à gratuidade dos cursos SENAI

Em 2008 foram incorporados ao Regimento do SENAI dispositivos normativos para
ampliação gradual da oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e
Continuada, até alcançar o patamar de 66,66% da Receita Líquida de Contribuição
Compulsória Geral.
Em 2018, este Regional aplicou 74,94% dos recursos dessa receita líquida de
contribuição compulsória, em vagas para a gratuidade regimental, resultando na realização de
20.318 matrículas, que totalizaram 8.484.333 alunos-horas.
Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio alunohora, 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.
Assim, quanto à execução orçamentária, a aplicação dos recursos da contribuição
compulsória líquida em gratuidade regimental totalizou R$ 124.258.718,50 em turmas
distribuídas em diversos eixos na modalidade presencial e a distância.
O resultado dessa aplicação demonstra o foco permanente de atuação do SENAI em
educação profissional e tecnológica, de acordo com a missão e as diretrizes institucionais, e a
demanda da indústria por profissionais qualificados.
Os cursos e programas de educação profissional do SENAI-RS são estruturados a
partir de perfis requeridos pela indústria e, na perspectiva da laborabilidade, direcionados para
a formação de profissionais que atendam as demandas da indústria.
Nas tabelas a seguir, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no
exercício de 2018, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regimental.
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Tabela 20 - Demonstrativo do cumprimento da aplicação de recursos no Programa de Gratuidade
RECEITAS

Realizado 2018

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)

R$ 179.256.164,97
6

R$ 165.811.952,60

Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade7

R$ 110.530.247,60

DESPESAS
Total em Educação

R$ 182.056.224,86

em Gratuidade

R$ 124.258.718,50

ALUNO-HORA8
Aluno-hora realizado (Fase Escolar)

11.800.946

Aluno-hora realizado em Gratuidade (Fase Escolar)

8.484.333

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade 9

13.728.470,90

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinada à Gratuidade
Fonte: SENAI-DR(RS), Simulador da Gratuidade - Fechamento/2018.

74,94%

Tabela 21 - Matrículas Realizadas em Gratuidade Regimental
Matrícula Total em Gratuidade Regimental

Programa/Modalidade

Presencial
20.291
20.240
40
11

EAD
2
0
1
1

Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Técnico de Nível Médio

25
25

0
0

Total
Fonte: Solução Integradora - Fechamento /2018.

20.316

2

Formação Inicial e Continuada
Aprendizagem Industrial
Qualificação Profissional
Aperfeiçoamento Profissional

Conforme a Tabela 21 - Matrículas Realizadas em Gratuidade Regimental observa-se
a maior execução nas turmas de Aprendizagem Industrial o que remete além do cumprimento
do compromisso a partir do decreto. Aponta-se a importância da Aprendizagem considerando
6

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.
7
Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde à 66,66% da Receita Líquida de
Contribuição Compulsória (RLCC).
8
Aluno-hora: Considera a soma do aluno-hora realizado na fase escolar pelas unidades operacionais.
9
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo
ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a
gratuidade, em relação ao compromisso de 66,66%.
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a formação de técnico-profissional compatível com o desenvolvimento físico, moral,
psicológico e social do jovem, de 14 a 24 anos de idade, caracterizada por atividades teóricas
e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, conforme
perfil profissional definido.
Tabela 22 - Aluno-Hora realizado em Gratuidade Regimental (Fase Escolar)
Aluno-Hora em Gratuidade Regimental
Presencial
EAD
8.484.308
0
8.473.267
0
8.346
0
2.695
25

Programa/Modalidade
Formação Inicial e Continuada
Aprendizagem Industrial
Qualificação Profissional
Aperfeiçoamento Profissional
Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Técnico de Nível Médio

0
0

0
0

Total
Fonte: Solução Integradora - Fechamento/2018.

8.484.308

25

Assim como nas matrículas, evidencia-se na Tabela 22 - Aluno-Hora realizado em
Gratuidade Regimental (Fase Escolar) que a maior realização de Aluno-Hora em Gratuidade
Regimental é em Aprendizagem Industrial. Esse Aluno-Hora é a soma das horas-aula práticas
e teóricas efetivamente ministradas e assistidas pelo aluno.
As turmas realizadas em Aprendizagem Industrial tem carga horária mínima de 400
horas em diversas áreas de atuação ofertadas pelas unidades do SENAI-RS. A modalidade de
Qualificação Profissional tem carga horária mínima de 160 horas e Aperfeiçoamento
Profissional não há carga horária mínima definida). Nos cursos da modalidade Técnico de
Nível Médio a carga horária mínima é de 800 horas.
Tabela 23 - Gasto médio do Aluno-Hora realizado (Fase Escolar)
Gasto Médio do Aluno-Hora
Presencial
EAD
14,64
0
17,31
0
17,78
18,97

Programa/Modalidade
Formação Inicial e Continuada
Aprendizagem Industrial
Qualificação Profissional
Aperfeiçoamento Profissional
Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Técnico de Nível Médio

Total
Fonte: SENAI-DR(RS), Simulador da Gratuidade - Fechamento/2018.

18,09

14,65

-

-

O Gasto Médio do Aluno-Hora Realizado (Fase Escolar) resulta do somatório das
Despesas Diretas (relacionadas ao negócio) e parte das Despesas Indiretas (de Gestão,
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Desenvolvimento Institucional, Suporte ao Negócio e Apoio) definida por meio de rateio por
absorção. Após, o resultado do somatório será dividido pelo aluno-hora total. Assim, o gasto
aluno-hora é apurado por modalidade de educação profissional, conforme Tabela 23 - Gasto
médio do Aluno-Hora realizado (Fase Escolar).
Tabela 24 - Despesa total realizada em Gratuidade Regimental10
Despesa Total em Gratuidade Regimental
Presencial
EAD
R$ 124.258.244,24
R$ 474,25
R$ 124.065.871,40
R$ 0,00
R$ 144.466,55
R$ 0,00
R$ 47.906,30
R$ 474,25

Programa/Modalidade
Formação Inicial e Continuada
Aprendizagem Industrial
Qualificação Profissional
Aperfeiçoamento Profissional
Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Técnico de Nível Médio

Total
Fonte: Tabelas 23 e 24 apresentadas anteriormente.

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 124.258.244,24

R$ 474,25

A despesa total com gratuidade é apurada com base no Gasto Médio Aluno-Hora nas
modalidades onde são realizadas matrículas para a gratuidade regimental, conforme previsto
no decreto nº 6.635/2008 e no regimento do SENAI.
Assim, a partir dessa metodologia de apuração, o SENAI-RS realizou despesa em Gratuidade
Regimental de R$ 124.258.244,24 (Cento e vinte e quatro milhões, duzentos e cinquenta e
oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) em turmas nas
modalidades presenciais e R$ 474,25 (Quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco
centavos) em turmas nas modalidades a distância (EAD), conforme Tabela 24 - Despesa total
realizada em Gratuidade Regimental.

10

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

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

114

SENAI-RS

6.6

Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas
explicativas

Quadro 20 - Demonstração contábil / notas explicativas
Demonstração contábil/notas explicativas

Endereço para acesso

Balanço Patrimonial
Balanço Orçamentário
Balanço Financeiro
Demonstração das Variações Patrimoniais

https://www.senairs.org.br/transparencia/senai/demonstracoescontabeis

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Notas Explicativas
Fonte: Gestão de Controladoria (GECON)

6.7

Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo
com legislação específica
Demonstração contábil/notas explicativas

Não aplicável à unidade jurisdicionada.
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7

Áreas especiais da gestão

O presente capítulo contempla informações acerca da gestão de pessoal, infraestrutura
patrimonial e sustentabilidade ambiental.

7.1

Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

Este item tem por finalidade informar sobre a estrutura de pessoal do SENAI-RS,
sobre os aspectos da quantidade e qualificação, com o propósito de avaliar a suficiência para o
cumprimento da missão institucional.
a) Demonstração da força de trabalho;
A força de trabalho do SENAI-RS nos exercícios de 2017 e 2018 está demonstrada
conforme quadro a seguir:
Tabela 25 - Força de trabalho do SENAI-RS apurada em 31/12/2018 e 31/12/2017
Efetivos / Celetistas

Lotação

Ingressos no
Exercício

Egressos no Exercício

2018

1.260

181

223

2017

1.302

159

236

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE)

b) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e
temporários;
Em relação à distribuição da força de trabalho, o SENAI-RS não adota a forma de
contratação temporária em 2018, sendo seu quadro composto de contratos efetivos.
c) Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no
âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividadefim;
No exercício de 2018, o SENAI-RS não realizou estudos específicos para verificar a
distribuição do quadro de pessoal, pelo fato de considerar adequada a distribuição da força de
trabalho, especialmente no contexto da execução da sua atividade finalística.
d) Qualificação da força de trabalho;
A qualificação da força de trabalho, quanto ao grau de escolaridade, está demostrada
no quadro a seguir, considerando os empregados ativos em 31 de dezembro de 2018 e do
exercício anterior.
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Tabela 26 - Quantidade de empregados do SENAI-RS por grau de escolaridade
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
Efetivos/Celetistas
1

2

3

4

5

6

7

2018

48

85

555

431

90

46

5

2017

50

84

584

432

98

48

6

Legenda: Nível de Escolaridade
1 – Ensino Fundamental incompleto; 2 – Ensino Fundamental completo; 3 – Ensino Médio ou Técnico
completo; 4 – Superior completo; 5 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-Graduação completo; 6 – Mestrado
completo; 7 – Doutorado completo.
Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE)

e) descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento
dos servidores nela lotados;
O processo de aprendizagem, desenvolvimento e disseminação do conhecimento do
SENAI-RS, está baseado em uma política de educação corporativa, a qual orienta e descreve
sobre as principais frentes de ações e desenvolvimento de pessoal. Como resultado da
aplicação e realização de eventos de capacitação no exercício de 2018, o SENAI-RS encerrou
o ano com um total de 495 eventos de capacitações. Do total de empregados em 2018, 1.298
foram capacitados, resultando em 91.944 horas de capacitação acumuladas no exercício. Os
eventos realizados no exercício de 2018 estão vinculados com as estratégias e necessidades,
da área da educação profissional, tecnologia e inovação, evidenciando o investimento em
qualificar equipes pedagógicas, bem como os Institutos de Inovação em um momento
desafiador do mercado.
As iniciativas de investimento em capacitação e desenvolvimento têm como foco,
desde 2016, as áreas prioritárias de Educação e Tecnologia, nas seguintes modalidades de
ensino: Aprendizagem Industrial Básica, Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento
Profissional, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Institutos de
Inovação/Tecnologia e Educação Superior.
Em 2018 o SENAI-RS, continuou seu movimento de fortalecimento nas áreas de
Educação Profissional e Tecnologia, realizando inúmeras ações aos empregados, visando
atender a indústria e seus trabalhadores.
Neste contexto, se destacam capacitações de relevância para atendimento da estratégia,
por meio da qualificação de profissionais da área da Energia Solar Fotovoltaica Eletrônica,
Atualização Tecnológica Avançada - Cabeamento Estruturado, Estruturas de Madeira e
Telhado, Design Gráfico para Indústria, Mecânica de Precisão, TI Redes de Computadores,
Técnicas Avançadas em Automação Industrial – Programação de CLP para Sistemas de
Manufatura, Criação de layout para eletrônica de potência e STM32L053 – Criação de
sistemas digitais, Controle Industrial Programa TIA Portal SIEMENS 2, Automação
Industrial – Programação de CLP para Sistemas de Manufatura, Engenharia Reversa,
Eletricidade Automotiva, Soldagem no Processo TIG, Regulação de Máquinas Injetoras,
Tecnologia na área de Aquecimento Solar, Montagem Cinematográfica, Google Analytics e
outros.
Na área da educação profissional, o investimento pautou-se em ações de capacitação e
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desenvolvimento na metodologia SENAI, Elaboração de Micro Situações de Aprendizagem
(MAS), Gestão de Projetos Integradores, Planejamento Integrado da Metodologia SENAI de
Educação Profissional, Fundamentação Pedagógica para Docentes, Desenvolvimento Técnico
Pedagógico, Formação de Gestores de projeto - habilidade e atitudes, bem como a Jornada
Pedagógica com o tema Conectar Conhecimentos, com o intuito de incrementar
qualitativamente as ações de Educação dos profissionais do SENAI-RS que atuam
diretamente com Educação Básica e com Educação Profissional, respectivamente.
A Entidade deu continuidade nas capacitações para a implantação do novo Sistema de
Gestão Escolar(SGE), o qual proporciona a unificação, padronização e alinhamento de
indicadores e informações de processos escolares e a gestão educacional.
Diante dos desafios, houve também investimento em desenvolvimento de
competências de liderança, que tem papel fundamental na implementação e consolidação das
estratégias e propósito da Entidade. As ações de desenvolvimento de liderança tiveram/tem
como objetivo transformar o grupo em uma equipe de alta performance, contribuindo para a
transformação do modelo de gestão para atender os desafios estratégicos e desenvolver novas
competências de acordo com as necessidades.
f) custos associados à manutenção dos recursos humanos;
Os custos associados com manutenção de recursos humanos, no exercício de
referência do relatório de gestão e a base comparativa, seguem demonstrados na Tabela 27 Custos associados à manutenção dos Recursos Humanos.
Tabela 27 - Custos associados à manutenção dos Recursos Humanos
Tipologias Vencimentos e
/
Vantagens
Exercícios
Fixas

Despesas Variáveis
Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais

Demais
Despesas
Variáveis

Total do
Exercício

2018

R$ 73.867.114,66

R$ 5.525,39

R$ 1.504.726,63

R$ 14.905.652,07

R$ 729.960,94

R$ 91.012.979,69

2017

R$ 76.863.948,23

R$ 5.280,50

R$ 1.985.440,90

R$ 14.954.436,69

R$ 774.088,58

R$ 94.583.194,90

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE)

g) descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade
jurisdicionada e as providências adotadas para mitigá-los;
A área de gestão de pessoas do Sistema FIERGS possui mapeamento dos riscos
vinculados à administração de pessoal, no âmbito da Unidade. São destacados na sequência os
principais riscos e o tratamento dispensado, a fim de mitigar os impactos dos mesmos.
Risco: Selecionar candidatos sem as competências organizacionais desejáveis para o
perfil das vagas.
Providências adotadas em 2018 para mitigar o risco:
Promoção de melhorias na política de recrutamento interno possibilitando o
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aproveitamento de candidatos classificados em projetos com demandas específicas.
Otimização do uso da rede social LinkedIn e outras estratégias de divulgação de vagas,
tais como a captação no SINE, Universidades e Conselhos de Classe.
Promoção da marca empregadora da Entidade junto às mídias digitais e sites
profissionais vinculando às vagas a conteúdos específicos do negócio com apoio da área de
marketing.
Adoção de novas estratégias no processo seletivo, de acordo com a necessidade do
negócio, tais como: centralização da operacionalização das etapas seletivas na GEDPE,
alinhamento da Requisição de Pessoal em conjunto com o gestor requisitante ampliando a
assertividade no resultado do processo, aplicação de provas remotas para todas as vagas e
participação da Captação e Seleção, quando solicitado, na etapa de entrevista com os
candidatos.
Risco: Aplicação de multas pelo não cumprimento dos prazos determinados por lei
para a entrega das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Providências adotadas para mitigar o risco:


Realização de auditorias trabalhistas;



Implementação de rotinas automatizadas no processo;



Implementação de Checklist de verificação de consistência de dados;



Revisão periódica da legislação correspondente e dos parâmetros dos sistemas
informatizados.

Risco: Índice de turnover (rotatividade de pessoas), gerando perda de competências
organizacionais.
Providências adotadas para mitigar o risco:


Promoção de melhorias na política do processo de contratação e fomento à marca
empregadora;



Campanhas internas de responsabilidade social e qualidade de vida no trabalho,
como ações de promoção da saúde e bem-estar dos empregados;



Promoção de condições de trabalho adequadas e da saúde dos trabalhadores;



Concessão de benefícios;



Estímulo à educação inicial e continuada;



Investimento em ações de desenvolvimento de competências por meio de
capacitações presenciais e a distância;



Desenvolvimento e aperfeiçoamento das lideranças, na gestão eficaz de pessoas e
práticas de feedback;



Valorizações das ações realizadas durante o ano, com reconhecimento na
Convenção Anual dos Empregados;



Realização de Desenvolvimento de Equipes, voltados ao fortalecimento do
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“sentimento de pertencer”, direcionado à estratégia da Entidade.


Processo de comunicação interna mais atuante e próximo das necessidades da
empresa e de seus empregados, por meio de novos canais como: blogs,
comunidades na Intranet Conecta, TV Corporativa, ações de endomarketing,
visando uma atuação transparente e ágil.

h) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas.
Em relação aos indicadores gerenciais relacionados à gestão de pessoas, os quais
mensuram o seu desempenho, o SENAI-RS, em 2018, utilizou os que seguem:
O indicador “Média de dias de Captação e Seleção” identifica o tempo médio de
realização dos processos seletivos, os quais visam a preencher vagas existentes ao longo do
ano. Trata-se de indicador estratégico, apresentando impacto direto nos negócios.
A meta prevista para este indicador, em 2018, foi de 50 dias para a realização dos
processos seletivos. Como resultado obteve-se, no ano, uma média de 37 dias, tendo-se
superado a meta prevista.
Destaca-se que tem se atendido a meta nos últimos períodos decorrente do
aperfeiçoamento contínuo do processo de captação e seleção de pessoas contribuindo com a
contratação ágil e assertiva em relação aos perfis profissionais, necessário ao desempenho das
operações do SENAI-RS.
Atuação da equipe de Captação e Seleção mais próxima da estratégia do negócio
contribuiu para uma maior assertividade e agilidade do processo.
O indicador “Tempo Médio de Capacitação por Colaborador” verifica a carga
horária média de horas investidas no desenvolvimento de cada empregado.
A meta prevista para 2018 foi de 22 horas/homem investidas em capacitação, baseada
em práticas de mercado conforme a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento
(ABTD). O resultado global atingido pelo SENAI foi de 60,16 hora/homem. Em relação ao
ano de 2017, houve um aumento na carga horária média de capacitação, onde o índice foi de
44,33 hora/homem. Em consonância com a estratégia da organização, a área de Educação,
Tecnologia e Inovação foram as maiores demandantes de eventos. Contribuindo com o
indicador, alia-se a ampliação do número de cursos disponíveis no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) otimizando recursos, abrangendo uma escala maior de empregados e o
Programa SENAI de Capacitação Docente (PSCD), que contribuiu para o incremento na
carga horária média.
Quanto ao turnover, o mesmo reflete o índice médio de rotatividade, ocorrido por
motivo de substituição dos empregados.
Em 2018 a meta para este indicador era de 15,00%. O índice de rotatividade foi de
13,65%, resultado impactado pela continuidade de retração do mercado em relação a oferta de
empregos, com menor disponibilidade de vagas e consequente tendência à retenção de
empregados nas empresas. Esse menor índice de rotatividade implica na retenção de
conhecimento, redução de custos, gerando benefícios à Entidade.
Em uma avaliação mais abrangente, do total de 180 admissões, 67,78% foram por
motivo de substituição e 32,22% por aumento de quadro.
O SENAI-RS contou com estagiários nos exercícios de 2017 e 2018, conforme
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demonstrado no quadro a seguir:
Quadro 21 - Estagiários do SENAI-RS – Situação apurada em 31/12/2018 e 31/12/2017
Estagiários

Lotação

Ingressos no Exercício

2018
67
86
2017
53
56
Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE)

Egressos no Exercício
72
60

No tocante à contratação de estagiários, o SENAI-RS possui contrato com o agente
integrador Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi no Estado do Rio Grande do Sul
(IEL/RS), tendo como objeto de contratação, a prestação de serviços de mediação entre a
entidade e as instituições de ensino.
O agente integrador é informado pelo SENAI-RS da necessidade de contratação de
estagiário. Este, por sua vez, realiza identificação de perfil, análise de aderência para a vaga e
encaminha os candidatos pré-selecionados para entrevista com Gestor solicitante. Após a
seleção, o agente integrador realiza a devolutiva aos candidatos, analisa e valida
documentação necessária para a celebração do Termo de Contrato de Estágio, prevista na Lei
11.788 de 25 de setembro de 2008.

7.2

Remuneração do Corpo de Dirigentes e Conselheiros

Encontra-se vigente a resolução 003/2012, aprovada pelo Conselho Regional do
SENAI-RS, em 22.05.2012, a qual institui o Plano de Gestão da Remuneração e Carreiras do
Sistema FIERGS/CIERGS, com abrangência para os empregados do SENAI-RS. O Plano é o
conjunto de políticas, normas e procedimentos que estabelecem as estruturas de cargos,
desenho de carreiras, formas de remuneração e metodologias de gestão da performance
organizacional, gerencial e funcional, aplicáveis aos empregados do SENAI.
Os cargos gerenciais são exercidos por empregados enquadrados no Plano de Gestão
da Remuneração e Carreiras vigente e recebem o valor atribuído ao respectivo cargo básico e
sua remuneração é complementada pelo salário do Cargo de Confiança.
O Adicional por Tempo de Serviço corresponde a 2% sobre o salário do cargo básico,
pago mensalmente, para cada 05 anos de efetivo serviço prestado, conforme previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho. Este adicional é limitado, a partir de 1º de abril de 2018, a
quatro (04) quinquênios e terá a incidência máxima ao limite do salário de contribuição à
Previdência Social. Aos empregados que na data de 31 de março de 2018 percebiam valor
maior do que R$ 112,92 (cento e doze reais e noventa e dois centavos) por quinquênio
adquirido, fica assegurada a manutenção deste valor, porém sem correção futura. Este valor
passará a ser novamente reajustado, quando atingir 2% do limite do salário de contribuição à
Previdência Social.
No tocante à remuneração dos membros do conselho regional, há previsão no
regimento em seu artigo 34, letra “p”, da prerrogativa do conselho regional estabelecer cédula
de presença dos conselheiros, não podendo esta exceder, mensalmente, o valor do salário
mínimo mensal da região, a qual é adotada para os representantes indicados pelos órgãos
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federais, conforme Ata n.º 86 de 11 de março de 1955.
Quadro 22 - Quadro de remuneração dos administradores no exercício de referência
Remuneração dos administradores
Cargo

Nome

Remuneração
anual

Administradores da Entidade
Presidente do Conselho Regional

Gilberto Porcello Petry

Diretor Regional

Carlos Artur Trein

Diretor Regional - Substituto

Sérgio Ricardo Moyses

R$ 0,00
R$ 569.335,13
R$ 11.832,62

Membros do Conselho Regional
Membro Titular 1 Atividade Industrial

Ademar de Gasperi

R$ 0,00

Membro Titular 2 Atividade Industrial

José Agnelo Seger

R$ 0,00

Membro Titular 3 Atividade Industrial

Júlio Cezar Steffen

R$ 0,00

Membro Titular 4 Atividade Industrial

Reomar Angelo Slaviero

R$ 0,00

Membro Titular 1 Ministério da Educação

Fernanda Marsaro dos Santos

R$ 0,00

Membro Titular 1 Ministério da Educação

Julio Xandro Heck

R$ 0,00

Membro Titular 1 Ministério da Educação

Marcelo Bender Machado

R$ 0,00

Membro Titular 1 Ministério do Trabalho

Getúlio de Figueiredo Silva Júnior

Membro Titular 1 Trabalhadores da Indústria

Lírio Segalla Martins Rosa

R$ 0,00

Membro Suplente 1 Atividade Industrial

Edilson Luiz Deitos

R$ 0,00

Membro Suplente 2 atividade Industrial

Henrique Purper

R$ 0,00

Membro Suplente 3 atividade Industrial

Marco Aurélio Vieira Paradeda

R$ 0,00

Membro Suplente 4 atividade Industrial

Ricardo José Wirth

R$ 0,00

Membro Suplente 1 Ministério da Educação

Cláudia Shiedeck Soares de Souza

R$ 0,00

Membro Suplente 1 Ministério da Educação

Flávio Luiz Barbosa Nunes

R$ 0,00

Membro Suplente 1 Ministério da Educação

Joelma Bomfim da Cruz Campos

R$ 0,00

Membro Suplente 1 Ministério do Trabalho

Willis Urbano Taranger

R$ 5.249,00

R$ 477,50

Membro Suplente 1 Trabalhadores da Indústria Ênio Klein

R$ 0,00

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE)

Tabela 28 - Quadro de remuneração dos administradores consolidado no exercício de referência
Remuneração dos administradores - quadro consolidado
Rubrica

Valores

Função de Confiança

R$ 441.299,59

Salário

R$ 106.436,89

Adicional por Tempo de Serviço

R$ 21.598,65

Total
R$ 569.335,13
Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE)
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Quadro 23 - Quadro de remuneração dos administradores – Outros pagamentos
Remuneração dos Administradores – Outros Pagamentos
Rubrica

Valores

Não há ocorrência de outros pagamentos no exercício
Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas (GEAPE)

7.3

Gestão de patrimônio imobiliário

Nesta seção, o SENAI-RS apresenta um panorama de sua estrutura patrimonial,
especialmente em relação aos imóveis de sua propriedade. Assim sendo, os valores dos
imóveis em um total de R$ 183.782.650,50, representando, aproximadamente, 46% do
patrimônio total da entidade, que é de R$ 399.260.418,26.
Todavia, o SENAI-RS mantém por prática aperfeiçoar o uso de seus recursos,
inclusive, neste caso específico os imóveis de propriedade, fazendo constantes exercícios da
gestão no sentido de racionalizar a utilização dessas estruturas na prestação dos serviços de
educação profissional, tecnologia e inovação.
Quadro 24 - Gestão de patrimônio imobiliário
Localização do Imóvel
IST SENAI Calçados e Logística Industrial
Endereço: Av. Pedro Adams, n° 6338 –
Bairro: Operário – Cidade: Novo Hamburgo
IST SENAI em Madeira e Mobiliário
Giuseppe Fasolo – Endereço: Av. Presidente
Costa e Silva, n° 571 – Bairro: Planalto –
Cidade: Bento Gonçalves
CFP SENAI Fernando de Castro Freitas –
Endereço: Av. 13 de Maio, n° 1111 –
Bairro: Loteamento Sol Nascente – Cidade:
Triunfo
CFP SENAI de Montenegro – Endereço:
Rua Juvenal A. de Oliveira, n° 850 – Bairro:
Santa Rita – Cidade: Montenegro
IST SENAI em Petróleo, Gás e Energia –
Endereço: Av. Presidente Vargas, n° 3023 –
Bairro: Centro – Cidade: Esteio
IST SENAI Couro e Meio Ambiente
Endereço: Rua Gregório de Mattos, n° 111 –
Bairro: Centro – Cidade: Estância Velha
CFP SENAI João Flávio Rech – Endereço:
Rua Joaquim Domingos Vanelli, n° 920 –
Bairro: Loteamento Progresso – Cidade: São
Marcos
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Utilidade

Exercício 2017
Valor (R$)

Exercício 2018
Valor (R$)

IST – Instituto SENAI
Tecnologia

R$3.131.820,76

R$3.296.307,27

IST – Instituto SENAI
Tecnologia

R$11.074.404,91

R$11.475.580,55

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$65.419,77

R$251.997,92

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$2.060.233,83

R$2.018.107,23

IST – Instituto SENAI
Tecnologia

R$758.198,40

R$730.770,24

IST – Instituto SENAI
Tecnologia

R$6.803.129,40

R$7.708.355,22

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$236.991,68

R$228.908,24
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Localização do Imóvel
IST SENAI em Mecatrônica / CFP SENAI
Automotivo – Endereço: Rua Travessão
Solferino, 501 – Bairro: Cruzeiro – Cidade:
Caxias do Sul
Faculdade de Tecnologia SENAI Porto
Alegre / CFP SENAI de Artes Gráficas
Henrique D'Ávila Bertaso / SENAI Moda e
Design – Endereço: Av. Assis Brasil, n°
8450 – Bairro: Sarandi – Cidade: Porto
Alegre
ISI SENAI em Metalmecânica - Endereço:
Av. Getúlio Vargas, n° 3239 - Bairro:
Vicentina - Cidade: São Leopoldo
ISI SENAI em Engenharia de Polímeros –
Endereço: Av. Presidente João Goulart, n°
682 – Bairro: Morro do Espelho – Cidade:
São Leopoldo
IST SENAI em Alimentos e Bebidas –
Endereço: Av. Sertório, n° 473 – Bairro:
Navegantes – Cidade: Porto Alegre
CFP SENAI Vergílio Lunardi – Endereço:
Rua das Hortências, n° 315 – Bairro: Ouro
Verde – Cidade: Santa Rosa
CFP SENAI de Santo Ângelo – Endereço:
Rua Imigrantes, n° 470 – Bairro: Oliveira –
Cidade: Santo Ângelo
CFP SENAI de Soldagem Cypriano
Micheletto – Endereço: Rua das Hortências,
n° 400 – Bairro: Igara II – Cidade: Canoas
CFP SENAI Antônio Jacob Renner –
Endereço: Rua Dr. Napoleão Laureano, n°
11 – Bairro: Centro – Cidade: Canoas
CFP SENAI João Simplício – Endereço: Av.
Portugal, n° 184 – Bairro: Cidade Nova –
Cidade: Rio Grande
CFP SENAI Eraldo Giacobbe – Endereço:
Av. Bento Gonçalves, n° 4823 – Bairro:
Centro – Cidade: Pelotas
CFP SENAI Waldemar Strassburger –
Endereço: 20 de setembro, n° 6365 – Bairro:
Amaral Ribeiro – Cidade: Sapiranga
CFP SENAI Nelson Heidrich – Rua Haley
do Amaral Cardoso, n° 459 – Bairro: XV de
Novembro – Cidade: Igrejinha
CFP SENAI de Guaporé – Rua Pinheiro
Machado, n° 101 – Bairro: Pinheirinho –
Cidade: Guaporé
CFP SENAI Lajeado – Endereço: Av. Sen.
Alberto Pasqualini, n° 1874 – Bairro: São
Cristóvão – Cidade: Lajeado
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Exercício 2017
Valor (R$)

Exercício 2018
Valor (R$)

IST – Instituto SENAI
Tecnologia

R$19.723.921,41

R$20.689.032,42

Faculdade de
Tecnologia / Centro de
Formação Profissional

R$9.669.563,87

R$9.431.294,39

IST – Instituto de
Inovação

R$19.050.014,65

R$18.727.531,94

ISI – Instituto de
Inovação

R$17.129.148,74

R$16.779.311,78

IST – Instituto SENAI
Tecnologia

R$5.547.449,97

R$5.895.946,89

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$291.659,42

R$282.315,26

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$640.539,93

R$626.152,89

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$2.165.486,99

R$2.125.409,87

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$2.633.126,70

R$2.578.350,66

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$4.163.236,44

R$4.202.585,98

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$9.032.691,39

R$8.840.167,51

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$186.702,19

R$327.028,35

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$4.982.148,45

R$4.856.268,23

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$365.716,91

R$344.090,96

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$2.371.850,98

R$2.324.910,10

Utilidade
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Localização do Imóvel
CFP SENAI Nicandro Oltramari –
Endereço: Rua Honorino Pereira Borges, n°
599 – Bairro: Centro – Cidade: Marau
CFP SENAI Jorge Barbieux – Endereço:
Rua Caxias, n° 116 – Bairro: Vera Cruz –
Cidade: Passo Fundo
CFP SENAI José Oscar Salazar – Endereço:
Rua Carlos de Demoliner, n° 420 – Bairro:
Linho – Cidade: Erechim
CFP SENAI de Ijuí – Endereço: Av. Getúlio
Vargas, n° 1673 – Bairro: Glória – Cidade
Ijuí
CFP SENAI de Panambi – Endereço: Rua
Pará, n° 120 – Bairro: Arco Iris – Cidade:
Panambi
CFP SENAI José Gazola – Endereço: Rua
Professor Luiz Fachin, n° 620 – Bairro: São
José – Cidade: Caxias do Sul
CFP SENAI Nilo Peçanha – Endereço: Rua
Vereador Mario Pezzi, n° 1135 – Bairro:
Exposição – Cidade: Caxias do Sul
CFP SENAI de Uruguaiana – Endereço:
Domingos Almeida, n° 2368 – Bairro:
Centro – Cidade: Uruguaiana
CFP SENAI de Nova Prata – Endereço: RS
324, KM 2, n° 4.200 – Bairro: Centro –
Cidade Nova Prata
CFP SENAI Garibaldi – Endereço: Av.
Perimetral Léo Antônio Cisilotto, n° 827 –
Bairro: São José – Cidade: Garibaldi
CFP SENAI Adelino Miotti – Endereço:
Rodovia RSC 453 – Acesso a Caravággio,
n° 738 – Bairro: Cinquentenário – Cidade:
Farroupilha
CFP SENAI Roberto Barbosa Ribas –
Endereço: Av. Pedro Cezar Saccol, s/n –
Bairro: Distrito Industrial – Cidade: Santa
Maria
CFP SENAI João Luderitz – Endereço: Rua
Alarico Ribeiro, n° 1184 – Bairro:
Medianeira – Cidade: Cachoeira do Sul
CFP SENAI Carlos Tannhauser – Endereço:
Av. Gaspar Bartholoway, n° 350 – Bairro:
Senai – Cidade: Santa Cruz do Sul
CFP SENAI Eletromecânica – Endereço:
José de Alencar, n° 329 – Bairro: Cohab –
Cidade: Sapucaia do Sul
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Utilidade

Exercício 2017
Valor (R$)

Exercício 2018
Valor (R$)

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$48.162,57

R$46.597,17

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$6.605.192,22

R$6.473.027,82

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$6.933.851,71

R$6.948.736,29

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$615.310,43

R$596.393,15

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$9.795.070,29

R$9.575.322,14

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$1.126.520,72

R$1.101.302,84

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$2.255.264,12

R$2.201.754,56

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$345.995,98

R$337.408,18

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$478.156,30

R$454.435,45

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$527.759,05

R$537.113,25

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$1.012.962,70

R$988.609,42

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$495.270,94

R$475.675,90

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$537.110,28

R$525.813,24

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$3.680.283,25

R$4.228.542,34

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$1.033.561,39

R$1.012.081,75
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Localização do Imóvel
CFP SENAI Lindolfo Collor – Endereço:
Av. Theodomiro Porto da Fonseca, n° 706 –
Bairro: Centro – Cidade: São Leopoldo
CFP SENAI Ney Damasceno Ferreira –
Endereço: Av. Plinio Gilberto Kroef, n° 401
– Bairro: Distrito Industrial – Cidade:
Gravataí
CFP SENAI Comendador Clemente Cífali –
Endereço: Rua Vereador Ivo Pereira, n° 280
– Bairro: City – Cidade: Cachoeirinha
Departamento Regional – Endereço: Av.
Assis Brasil, n° 8787, Bloco 1, Bloco 4 e
Bloco 10 – Bairro: Sarandi – Cidade: Porto
Alegre
Departamento Regional – Endereço: João
Elustondo Filho, n° 330 – Lote 13 Bairro:
Sarandi – Cidade: Porto Alegre
Terreno – Rua da Ramada, lotes 01 a 15 –
Bairro: Centro – Cidade: Guaíba
Imóvel – Endereço: Rua Coronel André
Belo, n° 452 – Bairro: Menino Deus –
Cidade: Porto Alegre
Imóvel – Endereço: Rua das Andradas, n°
1727 – Bairro: Centro – Cidade: Porto
Alegre
Imóvel – Endereço: Rua Allan Kardec, n° 55
– Bairro: Centro – Cidade: Santana do
Livramento
Imóvel – Endereço: Rua Antônio Frederico
Ozanan, n° 2019 Bairro: São Luís – Cidade:
Canoas

Utilidade

Exercício 2017
Valor (R$)

Exercício 2018
Valor (R$)

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$5.296.001,62

R$5.281.146,88

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$1.509.058,52

R$1.759.743,29

CFP – Centro de
Formação Profissional

R$1.643.990,81

R$1.771.577,09

Sede do Departamento
Regional

R$9.349.566,21

R$9.033.949,16

Outros –
Estacionamento

R$1.950.713,49

R$1.950.713,49

R$36.676,20

R$36.676,20

Outros – Desocupado

R$470.074,38

R$460.582,09

Outros – Desocupado

R$357.339,35

R$337.791,11

Outros – Desocupado

R$1.025.983,21

R$999.947,29

Outros – Cedido em
comodato ao
SIMECAN

R$2.913.834,66

R$2.907.286,50

Outros – Terrenos

TOTAIS
R$182.127.167,19 R$183.782.650,50
Fonte: Sistema Patrimonial da Gestão de Serviços Administrativos (GESAD)

7.4

Gestão ambiental e sustentabilidade

A Entidade se utiliza de práticas que convergem para a sustentabilidade ambiental.
Neste sentido, desenvolve um conjunto de ações, das quais se destacam:
 Nos procedimentos para aquisições de papel A4 branco e/ou reciclado é exigido
dos fornecedores a Certificação Florestal (CERFLOR) ou Forest Stewardship Council (FSC)
- Conselho de Manejo Florestal;
 Na elaboração dos projetos para licitações e contratações de serviços e obras, a
área de Gestão de Engenharia (GENGE), aplica critérios ambientais, especificando sistemas
construtivos de melhor tecnologia visando menor desperdício, melhor desempenho das
edificações e a conscientização ambiental;
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
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 Nas instalações elétricas as especificações das fontes de energia, reatores para
lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares, reatores para lâmpadas de LED, reatores para
lâmpadas de descarga (vapor metálico, vapor de sódio, etc), devem ter tecnologia Alto Fator
Potência (AFP). Os bancos de correção de fator de potência, quando aplicáveis, são inseridos
nos projetos elétricos. Além desses itens, todos os equipamentos elétricos especificados,
possuem selo PROCEL (quando houver) e possibilitam manter a qualidade da energia elétrica
de acordo com as recomendações dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST) elaborados
pela ANEEL que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao
funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica. Os projetos de
instalações elétricas primam pela eficiência energética, para otimizar o consumo de energia
pelo uso de lâmpadas fluorescentes compactas, tubulares de alto rendimento ou LED. As
luminárias possuem calhas de alto rendimento, aproveitando melhor a luz no ambiente. As
especificações de motores em geral, também, visam o alto rendimento;
 Na climatização dos ambientes, sempre que possível, o ar condicionado é
setorizado e com controle independente, que garante o acionamento conforme o uso dos
ambientes. Nos projetos são especificados preferencialmente, os equipamentos classificados
com selo PROCEL de energia classe “A”. Além da analise das cargas térmicas dos ambientes
objetivando a aquisição de equipamentos com a potência adequada para cada situação.
Também é considerada a taxa correta de renovação de ar garantindo a qualidade nos
ambientes, conforme estabelecido na Portaria 3523/1998 do Ministério da Saúde;
 Nos projetos de arquitetura, quando necessário, são previstos Brises metálicos, os
quais tem por função, bloquear a entrada de luz solar direta, propiciando circulação de ar e
conforto térmico adequado, reduzindo a demanda de climatização;
 Nos projetos de cobertura são recomendados a utilização de telhas metálicas com
isolamento PIR (poliisocianurato), brancas e de alta refletividade, que melhoram o conforto,
além de reduzir a carga térmica da construção e, consequentemente, o consumo de energia
pelo uso do ar condicionado. Em alguns casos, projetos específicos usam a cobertura de
policarbonato ou lentes prismáticas que permitem o aproveitamento da iluminação natural
mesmo em dias nublados, dispensando, assim, o uso de energia elétrica;
 Nas áreas externas e nos estacionamentos os pavimentos são permeáveis com uso
de blocos de concreto pré-moldado intertravados, que permitem a infiltração da água no solo e
a diminuição das superfícies impermeabilizadas;
 Nos aspectos hidrossanitários, há especificações padronizadas para uso de
torneiras automáticas (pressmatic), de fechamento automático e com arejador embutido na
saída da água, para potencializar a economia do recurso natural;
 Nos projetos também são realizados estudos técnicos para dimensionar o
aproveitamento das águas pluviais agregando ao sistema hidráulico elementos que
possibilitem a captação, transporte e armazenamento em cisterna para reutilização de fins não
potáveis, como, bacias sanitárias, mictórios, irrigação das áreas verdes, torneiras de limpeza e
outros.
 Em relação às obras, a área ambiental da GENGE, considerando os aspectos da
gestão ambiental desenvolveu um roteiro/modelo de PGRCC, o qual atende a Resolução
CONAMA 307/2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil e suas alterações (348/2004, 431/2008, 448/2012, 469/2015) e
Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) 12.305/2010 e atualiza esse roteiro/modelo de
Plano sempre que necessário devido a alterações de legislação, bem como destacou
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profissionais que se especializaram no assunto. Estes profissionais atuam na orientação e
fiscalização dos planos, inclusive para verificar a comprovação de destino dos resíduos, como
em vistorias aos canteiros de obras, além de repassar orientações e sensibilização aos fiscais
de obra da GENGE e se preciso até aos funcionários das empresas contratadas, com foco nos
temas de reaproveitamentos, reciclagens e, em última opção a disposição final em locais
licenciados;
 Os pagamentos das medições relativas à destinação dos resíduos estão
condicionados à entrega dos comprovantes legais (declarações de reaproveitamentos, recibos
dos aterros licenciados, termos de doação materiais, entre outros.), os quais evidenciam os
destinos ambientalmente corretos.
Além das ações descritas, o SENAI-RS busca implantar ações com vistas à
sustentabilidade ambiental na operação dos seus serviços e para tal, estabeleceu em sua
política da qualidade que o cuidado com o meio ambiente é de responsabilidade de todos.
Periodicamente, as Unidades Operacionais desenvolvem ações com o objetivo de
promover a conscientização para a conservação do meio ambiente e o uso sustentável dos
recursos naturais envolvendo os alunos, docentes e demais colaboradores. O foco das ações é
o de reforçar a responsabilidade de cada um no processo de:
• Zelar e contribuir para a minimização dos impactos ambientais ao meio ambiente;
• Informar imediatamente qualquer defeito de bem material, acidente e ou situação de
emergência que provoque impactos ambientais; e,
• Cumprir as ações ambientais descritas no plano de gerenciamento de resíduos
sólidos, pertinentes as suas atividades.
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8

Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle
8.1

Tratamento de deliberações do TCU

Quadro 25 - Tratamento de deliberações exaradas em Acórdão do TCU
Tratamento de deliberações exaradas em Acórdão do TCU
Nº
Deliberação
do
Descrição sucinta do item da deliberação
item
9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para,
no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a:
9.1.1. julgar regulares, com ressalvas, as contas de
José Zortéa, Paulo Gilberto Fernandes Tigre e
Acórdão
Heitor José Müller e, por conseguinte, declarar a
547/2018
insubsistência dos itens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão
TCU - 2ª Câmara
9
3.895/2014-TCU-2ª Câmara;
RECURSO DE
9.1.2. tornar sem efeito a determinação contida no
RECONSIDERAÇÃO
item 9.5.2 do Acórdão 3.895/2014-TCU-2ª Câmara;
9.2. dar conhecimento desta deliberação aos
recorrentes, ao Departamento Regional do Senai no
Estado do Rio Grande do Sul – Senai-RS e ao
Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
Fonte: Unidade Jurídica (UNIJUR)

8.2

Providências
adotadas / Ações
implementadas

Não há.

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle
Interno

Não aplicável à natureza jurídica da Entidade.

8.3

Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

Quadro 26 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna
Relatório

Nº do
item

Descrição sucinta do item da
recomendação

27/2017

3.1

Fiscalizar e evidenciar a complementação da
garantia dos contratos firmados em caso de
aditivos.

27/2017

3.14

Que a documentação que suporta os processos
de Dispensa de Licitação seja emitida com
materialidade e robustez.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

129

Providências adotadas / ações
implementadas
Revisão do processo e fluxogramas
para fortalecimento dos controles,
fiscalização e evidências para as
garantias dos contratos firmados.
Reavaliado o processo; estabelecido
novo fluxo de análises e levantamento
de riscos para os processos de
Dispensa de Licitação.

SENAI-RS

Relatório

Nº do
item

27/2017

3.2

27/2017

3.6

Descrição sucinta do item da
recomendação

Providências adotadas / ações
implementadas
Checklists inseridos na rotina dos
Preencher completa e adequadamente os
processos licitatórios e as equipes
checklists anexados aos processos licitatórios.
envolvidas capacitadas.
Estabelecer mecanismos para controlar a
Realizadas capacitações e alertas junto
elaboração do contrato em consonância com
às equipes responsáveis.
os termos e as condições do edital de licitação.
Realizadas capacitações e alertas junto
Elaborar termo de confidencialidade conforme às equipes responsáveis a respeito da
previsto no edital.
emissão
do
termo
de
confidencialidade.
Realizar as baixas de títulos por cancelamento A GECON - Gestão de Controladoria
utilizando,
obrigatoriamente,
toda
a realizou
capacitações
com
os
documentação suporte mencionada nas envolvidos no processo e revisou as
normativas internas.
normativas sob sua gestão.
Aprimorar os procedimentos operacionais e, a
Foi realizada uma melhoria na
adoção de um controle interno de revisão
ferramenta, disponibilizando uma
periódica dos títulos inadimplentes com atraso
consulta com a combinação de campos
igual ou superior a 30 dias que, estão
que possibilitaram a rastreabilidade de
aguardando o registro nos Órgãos de Proteção
inconsistências.
ao Crédito.

27/2017

3.8

30/2017

3.1

30/2017

3.2

02/2018

3.1

Designar fiscal para os contratos identificados,
Fiscal designado conforme previsto.
conforme previsto em normativa interna.

03/2018

3.2

Preposto designado pelo contratado,
fortalecimento junto às equipes
Sempre que previsto em contrato, exigir do
responsáveis sobre o papel do
contratado a designação de preposto para
preposto, criação de formulário para
acompanhamento e fiscalização do contrato.
identificação do preposto para os
contratos vigentes.

04/218

3.1

Designar fiscal para os contratos identificados,
Fiscal designado conforme previsto.
conforme previsto em normativa interna.

Fonte: Auditoria Interna (AUDIN)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

130

SENAI-RS

9

Apêndices
9.1

Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do
Sistema

Quadro 27 - Demonstrações contábeis consolidadas
Demonstração contábil / notas explicativas

Endereço para acesso

Não Aplicável à natureza jurídica da Entidade
Fonte: Gestão de Controladoria – GECON

9.2

Outras análises referentes às entidades do Sistema

Não há outras informações para serem destacadas.

9.3

Quadros, tabelas e figuras complementares

Não há outras informações para serem destacadas.
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