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MENSAGEM DO DIRETOR
Apresentamos a prestação de contas do

alcance das metas, ainda que em meio a

além de 41 consultorias em tecnologia e

SENAI – Departamento Regional do

todas as diﬁculdades com a segunda onda

dois serviços técnicos especializados.

Amazonas referente ao exercício de 2021,

que atingiu o Estado do Amazonas de forma

Os resultados aqui expostos das ações

com dados ainda impactados pela

avassaladora. Mas, ao contrário do ano

empreendidas reﬂetem o trabalho coletivo

pandemia, especialmente no Estado, com

anterior, o rápido avanço da ciência nos

de toda a equipe do Departamento

reﬂexos para toda a atividade econômica e

proporcionou em tempo recorde

Regional do SENAI, executado com base em

social.

i m u n i z a n t e s c a p a ze s d e r e d u z i r o s

informações precisas, colhidas ao longo do

A situação prosseguiu pelo segundo ano

impactos, o que permitiu a retomada das

ano junto às respectivas áreas de nossa

consecutivo, quando apontamos

atividades presenciais.

atuação.

exponencial redução das atividades desta

O SENAI Amazonas consolidou o ano de

instituição. A despeito de todas as

2021 com 25.042 matrículas efetivadas, das

diﬁculdades, o SENAI Amazonas, mais uma

quais 42,4% com gratuidade, equivalente a

vez, esteve ao lado do setor produtivo e do

10.624 alunos beneﬁciados. Já as

trabalhador, na sua missão de capacitar

matrículas presenciais somaram 14.912,

recursos humanos voltados para a

enquanto as matrículas em Ensino a

demanda regional, de forma a melhor

Distância (EAD) atingiram 10.130.

posicionar a mão de obra local para uma

Nas suas atividades ao longo de 2021, o

nova realidade, além de ajudar a melhorar a

SENAI Amazonas efetivou ainda 1.136

produtividade da nossa indústria.

ensaios e consolidou 62 serviços

A experiência adquirida no primeiro ano da

metrológicos. Contabilizou 13 projetos em

pandemia nos tornou mais objetivos no

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CLIENTE

3

ESTATÍSTICA DO SAC

S

3%

Certiﬁcado

9%

Jovem Aprendiz

25%

Gratuidade

55%

Cursos

8%

Outros assuntos

Atendimento de 7h30 às 13h30
de segunda a sexta-feira
E-mail: faleconosco@ﬁeam.org.br
Telefone: (92) 3234-0610
WhatsApp: (92) 98406-2798
Site: http://www.ﬁeam.org.br/senai/
Fale Conosco – Site da Transparência
https://www.ﬁeam.com.br/senaiportal/SAC/Fa
leConosco

16.588
ATENDIMENTO POR
EMAIL, PORTAL,
TELEFONE E WHATSAPP

COMO LER ESSE DOCUMENTO
Este documento, intitulado como Relatório
de Gestão, foi elaborado na forma de

840 Atendimentos por e-mail
80 Atendimentos pelo portal

Relatório Integrado e trata da prestação de

1317 Atendimentos por telefone
9978 Atendimentos por WhatsApp
4368 Redes Sociais

contas do Serviço Nacional de Aprendizagem

Fonte: Diretoria de Comunicação e Marketing

Industrial (SENAI) – Departamento Regional
4

do Amazonas relativa ao exercício de 2021.
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28

Para auxiliar sua leitura, apresentamos um

1

Nome do capítulo.

guia que destaca elementos importantes,

2

Indicação de referência do conteúdo.

tanto para a identiﬁcação da abrangência dos

DN

conteúdos, quanto para a navegação pelos

S

capítulos
DR

Identiﬁca que o texto refere-se ao
SENAI|DN
Identiﬁca que se trata de conteúdo
relativo ao Sistema SENAI, composto do
DN, 27 Departamentos Regionais (DRs)
e Conselho Nacional

3

Identiﬁcação geral do documento,
composto do nome, ano de exercício
e entidade.

4

Indicativo que orienta o leitor sobre
sua localização em relação ao con
junto de capítulos do documento.

Identiﬁca que o texto refere-se ao
SENAI|DR

Nota: Quando um título ou subtítulo não indicar a referência, esta segue a indicação geral do capítulo.
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3.1 NOSSA HISTÓRIA

O

Departamento Regional do

do seu Conselho Regional em 1962, o

Focado na ideia de aumentar a

Amazonas, integra o Serviço

SENAI/AM ganhou autonomia

produtividade e a competitividade da

Nacional da Indústria (SENAI),

administrativa, técnica e ﬁnanceira.

indústria amazonense, ampliando ao

criado em 1942 pela Confederação

Parte integrante do Sistema Federação das

mesmo tempo a empregabilidade no

Nacional da Indústria (CNI) para elaborar e

Indústrias do Estado do Amazonas, o SENAI

setor, o SENAI disponibiliza uma grade de

executar programas de educação

apoia o segmento industrial por meio da

cursos direcionados às várias demandas da

proﬁssional e contribuir para o

formação de recursos humanos e da

indústria e da comunidade em geral. Os

desenvolvimento tecnológico da indústria,

prestação de serviços, como assistência

cursos vão da iniciação proﬁssional à

por meio do Decreto-Lei nº 4048/42,

técnica e tecnológica, ser viços de

especialização, passando por cursos de

amparado pela Constituição de 1937 – art.

laboratório, pesquisa aplicada e

aperfeiçoamento, qualiﬁcação,

129.

informação tecnológica.

aprendizagem e habilitação proﬁssional.

O Conselho Nacional do SENAI criou em 16

A Instituição disponibiliza para a indústria

São quase 200 cursos ofertados em 22 das

de dezembro de 1957 a Delegacia

uma estrutura que inclui cinco escolas

26 áreas demandadas pelo Polo Industrial

Regional do SENAI do Amazonas, por meio

(quatro em Manaus e uma em Parintins),

de Manaus (PIM), com destaque para

de portaria assinada pelo então presidente

duas agências de treinamento (Itacoatiara

Eletroeletrônica, Automação, Tecnologia

da Confederação Nacional da Indústria

e Iranduba), um Instituto de Inovação e

da Informação, Metalmecânica, Plástico,

(CNI) Lídio Lunardi. O Regional iniciou suas

duas unidades móveis (barcos-escolas).

Refrigeração, Confecção do Vestuário e

atividades em 10 de janeiro de 1958 com o

Um exemplo das ações móveis do SENAI

Construção Civil.

nome de Escola de Aprendizagem de

são os barcos-escolas Samaúma I e II, que

O SENAI hoje é uma instituição presente

Manaus, localizada na Av. Carvalho Leal, no

levam formação proﬁssional à população

que constrói o futuro da indústria e da

bairro da Cachoeirinha. Com a elevação de

de localidades mais distantes desta

aprendizagem.

Delegacia para Departamento e a criação

Amazônia.
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Linha do tempo

1960

1930 A
DN

indústria desperta como uma esperança de crescimento e
modernização. A Constituição de 1937 institui novas bases para
relação entre o Estado e as classes produtoras. Sindicatos,
federações e confederações ganham protagonismo.
O presidente da Confederação Industrial do Brasil (CIB), Roberto
Simonsen, lidera o movimento de sindicalização de empresas
industriais em todo o país. A Confederação Nacional da Indústria
(CNI) é fundada em 1938, a partir da fusão da CIB com diversas
representações sindicais patronais em todo o Brasil.
DR

A industrialização demanda a
urgente formação de mão de obra
especializada. A CNI busca
soluções para a educação baseada
na própria indústria.
É lançada a Carta da Paz Social, com princípios para
o bem-estar dos trabalhadores com diretrizes para
serviços sociais custeados com recursos patronais.
Em 1942 o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) é criado pela CNI, orientado pelo
Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942.
1949 é criado no Amazonas, o SESI.

1940

2000

2010

O Conselho Nacional do SENAI,
cria em 16 de dezembro de 1957
a Delegacia Regional do SENAI,
por meio de portaria assinada
pelo então presidente da
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) Lídio Lunardi.
O SENAI no Amazonas inicia suas atividades em 10
de janeiro de 1958 na Escola de Aprendizagem de
Manaus.
1959 inicia efetivamente as atividades escolares
com o Curso Preliminar (Alfabetização), com 57
alunos matriculados, e de Aprendizagem
(Marcenaria e Carpintaria), para jovens entre 13 e
18 anos.

1950

O crescimento do setor da construção civil na cidade apontou a necessidade de
qualiﬁcar trabalhadores para suprir a demanda do mercado, motivando o SENAI a
criar o Centro Integrado de Educação do Trabalhador Demóstenes Travessa (CIET),
atual ESDT.
Ampliação gradual da oferta de vagas gratuitas nos cursos técnicos e de formação
inicial e continuada, incorporada pelo Regimento do SENAI.
A criação do Centro de Serviços Compartilhados permite ao SENAI/AM focar ainda
mais nas suas áreas de atuação.
O SENAI/AM durante a década adotou novos modelos estratégicos em busca da
excelência da gestão e da qualidade na oferta dos serviços.
Expansão do atendimento em educação proﬁssional no interior
(Parintins) com a inauguração da Escola SENAI Pe. Francisco
Luppino.
O SENAI inaugura seu segundo barco-escola: Samaúma II e
impulsiona ainda mais a educação proﬁssional para os ribeirinhos.
Implanta em Manaus o Instituto SENAI de Inovação em
Microeletrônica. (ISI)

É fundada a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM). Tanto o SESI/AM quanto o SENAI/AM
passam a ser liderados por essa instituição. As ações do SENAI/AM ganharam impulso a partir de 1962, quando a
unidade foi promovida à condição de Departamento Regional. Com essa mudança o Regional ganha autonomia
administrativa, técnica e ﬁnanceira.
O SENAI/SP transfere para Porto Velho/RO a escola Marechal Rondon que ﬁca ao cargo do Regional do Amazonas.
O SENAI/AM aumenta sua oferta de cursos e oferece o curso de Mecânica Geral, montado com máquinas e
equipamentos doados pelo DR de São Paulo e do Rio de Janeiro.
A escola de Aprendizagem de Manaus mudaria sua nomenclatura para Centro de Formação Proﬁssional
Waldemiro Lustosa.
É criada a ZFM. O SENAI/AM atento ao crescente número de empresas que estavam se estabelecendo amplia
sua grade cursos, oferece cursos noturnos e inicia seu atendimento in company.

A indústria brasileira experimenta grande expansão. No
Amazonas há uma expressiva instalação de empresas.
Atendendo a abrangência dada ao SENAI/AM é criado o Centro
de Formação Proﬁssional Auton Furtado em Rio Branco/AC.
Com o objetivo de atender o polo eletroeletrônico das
empresas do Distrito Industrial de Manaus o SENAI/AM
inaugura o Centro de Treinamento do Distrito Industrial (CTDI) atual
Escola Senai Antônio Simões (ESAS).
SENAI/AM adere às novas formas de atendimento e amplia a capilaridade
da sua ação institucional, estendendo ao interior do Estado com as
unidades móveis terrestres.
Uma das grandes realizações do SENAI/AM foi a criação do primeiro barcoescola: o Samaúma, que leva educação proﬁssional aos mais distantes
lugares da Amazônia.

1970

A modernização do Polo Industrial de Manaus demanda mão de
obra especializada, que passa de manual para automação
industrial. O SENAI atento a essa crescente demanda da
indústria local inicia a oferta ligada à área de Automação e
amplia ainda mais as ofertas de cursos.

7

8

O SENAI inaugura sua nova sede,
localizada no Distrito Industrial.
Atualmente este mesmo
complexo abriga vários prédios da
Escola SENAI Antônio Simôes
(ESAS), além da sede do Regional,
a Escola de Ações Móveis e
Comunitárias (área do Vestuário e
de Paniﬁcação) e o Instituto SENAI
de Inovação (ISI).
Sob a jurisdição do SENAI/AM é
criada o Centro de Formação
Proﬁssional de Boa Vista/RR.

1990

Visando a melhoria do desempenho das suas unidades móveis
(terrestre e ﬂuvial) na formação proﬁssional e assistências às empresas e à
comunidade, institui em 1991 o Centro Proﬁssional de Ações Móveis e
Comunitárias (CAMC), atual ESAMC.
Ampliação da oferta de cursos da educação proﬁssional por meio das
Agências de Treinamento nos municípios de Itacoatiara, Iranduba e Coari.

2020/21

Elaboração do Plano Estratégico 2020-2024 com vista à formação de proﬁssionais para o
futuro do trabalho e no aumento do nível de maturidade e produtividade das indústrias.
O SENAI/AM se credencia junto ao Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na
Amazônia (CAPDA/SUFRAMa), para desenvolvimento de projetos de inovação para as
empresas do PIM.
Com a pandemia do Coronavírus, as Escolas SENAI implantam o Protocolo de Segurança e,
com as plataformas digitais viabiliza ainda mais o Ensino à Distância (EaD).
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3.2 GOVERNANÇA
O Diagrama de Governança abaixo reﬂete
como o SENAI/AM está estruturado e
permite a compreensão dos mecanismos de
liderança, estratégia e controle que
direcionam e monitoram a atuação da

gestão na prestação de serviços de interesse
da sociedade.
O modelo está pautado com base na
metodologia do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC) e está

estruturado em quatro pilares principais:
transparência, equidade, prestação de
contas e responsabilidade corporativa.

ADMINISTRAÇÃO
SUPERIOR

Governança, Riscos
e Compliance 2
Ouvidoria 2
Jurídico

Superintendência
Corporativa

Governo Federal
Ministério da
Cidadania

Órgão
Arrecadador

Indústrias + Setores da Comunicação,
da Pesca e do Transporte Ferreoviário

Trabalhadores

Conselho
Regional
Presidente

Tribunal de
Contas da
União
Auditoria
Independente

Departamento
Regional

Diretoria Regional

CLIQUE AQUI
para ver este Diagrama
no Portal da Transparência

https://www.ﬁeam.com.br/senaiportal/EstruturaCompetenciasLegislacao/DiagramaGovernanca

do SENAI/DN

do SENAI/DN

Estrutura Compartilhada
com SESI, SENAI e IEL
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3.3 FONTE DE RECURSOS
Grandes ações demandam recursos. Para,
efetivamente, cumprir suas estratégias
com a indústria, além de estimular o avanço
que o setor requer, o SENAI está amparado
pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº

que as empresas com mais de 500
funcionários recolham 0,2% ao SENAI|DN.
Isto se dá em forma de contribuições
mensais obrigatórias, amparadas pela
legislação em vigor.

6.246/1944 e pelo Decreto-Lei nº
2.318/1986, prevendo que as empresas
recolham para o SENAI 1,0% da folha de
pagamento, combinado com o Artigo 6º do
Decreto-Lei nº 4.048/1942, que determina

SENAI

Tarifa Receita
Federal 3

60,4 mi
R$ 21,5 mi

3,5%
IEL

R$ 2,5 mi

R$ 19,8mi

Auxílio 2
Regimental

R$ 7,4 mi

CONTRIBUIÇÕES
REGIMENTAIS E
REGULAMENTARES

R$ 41,3mi
Termo de
cooperação com as
empresas e o SENAI

SENAI

4

Regional

1% =

R$ 413 mil

R$ 41,3 mi

R$ 892 mil

R$ 9,2 mi

FEDERAÇÃO

5

1% =
1

Contribuição sobre a folha de pagamento: 1% = R$ 41,3 mi.
Repasse do DN referente ao Auxílio Regimental, conforme Artigo 51, alíneas “b” e “c” do Regimento do SENAI.
Esse percentual é retido pela Receita Federal, quando da arrecadação indireta. Este mesmo percentual é retido pelas
empresas contribuintes, via arrecadação direta.
4
Contribuições de Mantenedor.
5
Repasse para as Federações, conforme Artigo 34, alínea “q” do Regimento do SENAI.
2

3

Fonte: Diretoria Financeira
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3.4 MODELO DE NEGÓCIO
O Departamento Regional do Amazonas é
uma instituição que busca ser referência
na prestação de serviços para os clientes
pautados nos propósitos:
MISSÃO
Promover soluções integradas e
inovadoras que contribuam para o
desenvolvimento social, competitivo e
sustentável da indústria amazonense.
VISÃO
Ser referência em educação, saúde e
segurança, gestão, tecnologia e inovação
para a indústria amazonense até
2022.

VALORES DA ENTIDADE
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
Fazemos e comunicamos o que é certo.
VALORIZAÇÃO DE PESSOAS
Transformamos vidas.
CRIATIVIDADE
Buscamos a inovação contínua
CLIENTES
Nossa razão de ser!

Quem somos
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Dessa forma somos representados por
meio das entregas à sociedade no qual
fomentamos para o desenvolvimento do
Estado, apresentado no Modelo de
Negócio a seguir:
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Modelo de Negócio - SENAI/AM
MISSÃO

VISÃO

Promover soluções integradas e inovadoras que
contribuam para o desenvolvimento social, competitivo
e sustentável da indústria amazonense.

Ser referência em educação, saúde e segurança,
gestão, tecnologia e inovação para a indústria
amazonense até 2022.

NOSSOS RECURSOS

F
E
D
E
R
A
Ç
Ã
O

DEPARTAMENTO REGIONAL
DO AMAZONAS

D
A
S
I
N
D
Ú
S
T
R
I
A
S

SESISAÚDE

RECEITA
TOTAL

60.4 mi

05

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TECNOLÓGICA

INICIAÇÃO PROFISSIONAL
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - ITINERÁRIO ENSINO MÉDIO

25.042

ESCOLAS

02

13
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

04
01

MUNICÍPIOS
Manaus, Iranduba,
Itacoatiara e Parintins

UNIDADE
OPERACIONAL

02

AGÊNCIAS DE
TREINAMENTO

01

INSTITUTO DE
INOVAÇÃO DE
MICROELETRÔNICA

347

10.130

10.624

41
CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
VOLTADA PARA
CONTRIBUIR
COM A
COMPETITIVIDADE
E COM O
FUTURO DO
TRABALHO NA
INDÚSTRIA

62

INDÚSTRIA

SERVIÇOS
METROLÓGICOS

1.136
TRABALHADOR
DA INDÚSTRIA

AGREGAÇÃO DE
VALOR AOS
PRODUTOS E
PROCESSOS DA
INDÚSTRIA POR
MEIO DE
SERVIÇOS,
DESENVOLVIMENT
O TECNOLÓGICO
E INOVAÇÃO

DEPENDENTES DOS
TRABALHADORES
DA INDÚSTRIA

ENSAIOS
LABORATORIAIS

COMUNIDADE EM GERAL

Quem somos

8

MATRÍCULAS
EM GRATUIDADE
REGIMENTAL

PROJETOS DE PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
SERVIÇOS OPERACIONAIS
CONSULTORIA EM PROCESSO PRODUTIVO
CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO DE LEGISLAÇÕES, NORMAS
E REGULAMENTOS TÉCNICOS
ENSAIOS
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE PRODUTO
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE PROCESSO

COLABORADORES

7

MATRÍCULAS
(PRESENCIAL)

MATRÍCULAS
EAD

BARCOS
ESCOLAS

3

14.912

MATRÍCULAS EM CURSOS
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

18
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Perﬁl de clientes e indústrias no AM
O SENAI/AM estabelece relacionamento
com diversos públicos, dentre os quais se
destacam as indústrias, trabalhadores e
TIPO DE CLIENTE

Promoção à Saúde, continuamente
atualizados e adequados às suas
necessidades.

seus dependentes, a partir da oferta de
soluções, serviços de educação, de
Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e

PORTE DAS INDÚSTRIAS
ATENDIDAS

1%

ATENDIMENTO POR SEGMENTO

SINDICATO

29%
ELETROELETRÔNICA

NÃO INDUSTRIAL

9%

10%

MI
C

DE

GR

RO

AN

12%

QUÍMICA, PETROQUÍMICA
E FARMACÊUTICA

15%

METALMECÂNICA

8%

35%

VEÍCULOS
AUTOMOTORES

PLÁSTICOS E
BORRACHAS

8%

8%

INDÚSTRIA

99%
ATIVIDADES DE APOIO
À INDÚSTRIA

OUTROS EQUIPS.
DE TRANSPORTE

4%

Fonte: RCM

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS ATENDIDOS
2018

ALIMENTOS E
BEBIDAS

2019

4%
2021
2020
Fonte: RCM

1.061

995

121

250

Fonte: RCM
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6%

7%

21%
Fonte: RCM

EDFICAÇÕES
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SERVIÇOS
ESPECIALIZADDOS

3%

CELULOSE E PAPEL

3%

DEMAIS
SEGMENTOS

18%
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3.5 PRODUTOS E SERVIÇOS
O Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial, conhecido como provedor de
soluções educacionais e tecnológicas para a
indústria amazonense, tem o objetivo de
ofertar produtos e serviços que
possibilitam ao trabalhador da indústria
encontrar a formação necessária para seu
desenvolvimento, ampliando suas
competências pessoais e proﬁssionais.
Diante dessa diversidade, o SENAI/AM
oferta e põe à disponibilização dos clientes
cursos nas modalidades apresentadas para
inserção desse trabalhador no mundo do
trabalho.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
O SENAI possui uma estrutura de ensino,
com apoio tecnológico e prático que conta
com laboratórios que possibilitanm ao
aluno garantir a qualiﬁcação por meio das
atividades teóricas e práticas, atendendo as
demandas requeridas pelas indústrias nas
modalidades educativas, com os cursos de
iniciação proﬁssional, formação inicial e
continuada e educação proﬁssional técnica
de nível médio, executado de maneira

presencial e à distância, que integram os
diferentes níveis e categorias, ajudando o
país no desenvolvimento da educação.
Os cursos do SENAI são fundamentados por
meio de um currículo baseado nos
itinerários nacionais, que foram modeladas
para atender às demandas de um mercado
industrial exigente por tecnologias
inovadoras.
Diante do contexto, isso faz do SENAI uma
instituição com capacidade e ﬂexibilidade
que atua no mercado, desenvolvendo
projetos inovadores e tecnológicos em
parceria com a indústria, abrangendo desde
a qualiﬁcação, requaliﬁcação ou
aperfeiçoamento do trabalhador, alinhada
com as demandas do setor produtivo
brasileiro.
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
O Departamento Regional possui soluções
na área da ciência e da tecnologia com foco
de atuação em pesquisa aplicada, emprego
do conhecimento de forma prática,
desenvolvimento de novos produtos e
soluções customizadas para as indústrias
com foco na redução de custos e
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qualiﬁcação tecnológica por meio das
Unidades Operacionais e pelo Instituto
Senai de Inovação. Dentre os quais as
modalidades buscam oferecer às indústrias
serviços técnicos e tecnológicos como:
serviços de inspeção, serviços operacionais,
consultoria em processo produtivo,
consultoria para atendimento de
legislações, normas e regulamentos
técnicos, certiﬁcação de produtos, ensaios,
calibração, pesquisa e desenvolvimento e
inovação de produto e pesquisa e
desenvolvimento e inovação de processo
atendendo as necessidades empresariais.
Os ISIs acompanham os projetos desde os
primeiros passos até as fases ﬁnais, na
entrega dos produtos. Os ISTs trabalham
com equipes e infraestrutura
especializadas que atuam na prestação de
serviços de consultorias em processos
produtivos, metrologia (ensaios e
calibrações) e serviços técnicos
especializados.
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Produtos e Serviços - SENAI/AM

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TECNOLÓGICA

TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

MODALIDADE EDUCATIVA QUE INTEGRA OS DIFERENTES
NÍVEIS E CATEGORIAS DE EDUCAÇÃO E ÀS DIMENSÕES DO
TRABALHO, DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. ABRANGE OS
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA; DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO,
EXECUTADO DE MANEIRA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA.

SOLUÇÕES PRESTADAS PELO INSTITUTO SENAI DE
INOVAÇÃO E UNIDADES OPERACIONAIS (ESCOLAS)
DO DEPARTAMENTO REGIONAL.

Fonte: Área de Negócios
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3.6 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
participantes dos cursos técnicos de
nível médio do SENAI;

3.6.1 Excelência Técnica
Focado no desenvolvimento e atualização
permanente em educação proﬁssional e
em processos tecnológicos para a
produtividade da indústria, o SENAI conta
com 79 anos de trabalho e experiência,
desenvolvendo diferenciais estratégicos,
cabendo ao SENAI/AM implementar estas
ações em benefício do setor industrial do
estado do Amazonas.
Ainda há muitas oportunidades para
cooperar com as agendas de
desenvolvimento industrial do país, com
valiosos diferenciais como incentivo.

REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
—

—

Metodologia conectada às demandas
do mercado, com desenvolvimento de
competências e integração entre teoria
e prática;
Reconhecimento do mercado por
qualiﬁcação do SENAI – 88,2% das
empresas preferem contratar os

—

Empregabilidade dos alunos dos cursos
técnicos de nível médio em 73%;

—

Desenvolvimento de competências
comprovada pela conquista de
medalhas no Future Skills Challenge
2020 – Competição das Ocupações do
Futuro entre os países que compõem o
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul);

—

Reconhecimento de órgãos
internacionais como Organização das
Nações Unidas (ONU), Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID).

PIONEIRISMO COM O BARCOESCOLA
Inaugurado em 1979, o Barco-Escola
SAMAÚMA soma 40 anos de atuação. Os
barcos-escola “SAMAÚMA” e “SAMAÚMA II”
são escolas ﬂutuantes que percorrem os
rios da Amazônia, realizando cursos
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gratuitos para a população ribeirinha.
Possui estrutura com salas de aula e
laboratório para aulas práticas nas áreas de:
mecânica, eletroeletrônica, refrigeração e
climatização, construção civil, paniﬁcação,
informática, meio ambiente e vestuário. É
considerado um grande projeto de inclusão
social do SENAI Amazonas.

PIONEIRISMO NA INTEGRAÇÃO DE
EDUCAÇÃO BÁSICA COM
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
O Novo Ensino Médio, com integração da
educação básica, realizada pelo SESI, com a
proﬁssional, desenvolvida pelo SENAI, foi
implantado de forma precursora no Brasil,
com oferta de 20 cursos técnicos em 23
unidades da Federação.

AMPLA REDE DE INFRAESTRUTURA
DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
·

Rede com 62 Institutos SENAI de
Tecnologia e que atuam promovendo a
melhoria de produtos e o aumento da
produtividade e eﬁciência nos processos
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industriais por meio de consultorias,
ser viços metrológicos e ser viços
tecnológicos;
·

Rede com 26 institutos SENAI de
Inovação com foco de atuação em
pesquisa aplicada, no desenvolvimento
de produtos e soluções customizadas e
inovadores para a indústria;

·

Maior rede laboratorial acreditada no
INMETRO, com mais de 170
laboratórios;

·

Plataforma de Inovação para a indústria
exclusiva com modelos de negócio e
parcerias para ﬁnanciar o
desenvolvimento de soluções
inovadoras para a indústria brasileira.
Está em operação, de maneira
ininterrupta, há 18 anos tendo
estimulado mais de R$ 0,8 bilhão em
projetos inovadores até 2021;

·

A atuação em rede. e a distribuição de
suas unidades, garantem ao SENAI a
ampla abrangência no atendimento em
todo o território nacional

3.6.2 Atuação em Rede
Em um cenário de mudança, novas formas
de atuação devem ser aplicadas e as
organizações já se preparam com
estratégias para enfrentar esses desaﬁos.
Uma delas é mudar seu relacionamento
com clientes, fornecedores e, até mesmo
concorrentes, no sentido de atuar
colaborativamente, constituindo o
conceito de Rede. Assim, oportunidades
induzem uma instituição para a
competitividade e que, por meio de
competências a destaca das outras. Para
atuação em Rede, ela deve possuir
diferenciais que, complementadas com
outras organizações, possam desenvolver
trabalhos mais eﬁcientes e eﬁcazes.
Indivíduos e instituições em torno de
propósitos comuns – este é o foco das
redes colaborativas.
O SENAI/AM é parte integrante das redes
colaborativas voltadas à difusão e
compartilhamento de novas soluções no
âmbito da educação e da tecnologia e
inovação, conforme segue:
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—

A Rede de Gestores SENAI conecta
proﬁssionais de todos os
Departamentos Regionais, oferecendo
ferramentas para melhoria contínua da
gestão e aumento da eﬁciência
operacional nas escolas, processos e
programas de educação.

—

A Rede da Coordenação Pedagógica do
SENAI e a Rede de Docentes do SENAI,
cada uma em seu segmento, envolvem
proﬁssionais do Departamento
Nacional e de todos os Departamentos
Regionais para promoção de ações em
f o r m a ç ã o c o n t i n u a d a ,
desenvolvimento de novos produtos
pedagógicos e soluções educacionais.

—

A Redes de Institutos SENAI de Inovação
e de Tecnologia proveem soluções
inovadoras para a indústria e criação de
um ambiente atrativo para o
desenvolvimento regional e,
consequentemente, o nacional, sob a
coordenação do SENAI|DN. Alcança os
seguintes benefícios:
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· Reduz superposição de custos e
esforços;
· Colabora para atração de
investimentos, incentivo à pesquisa
aplicada proﬁssional e cooperação
com outras instituições de ciência e
tecnologia;
· Contribui ainda mais para serviços
de qualidade, com entrega no prazo
e suprimento das necessidades
especíﬁcas das empresas;
No âmbito da Tecnologia e Inovação, o
SENAI possui um Guia de procedimentos de
atendimento em rede, que deﬁne como
atender às indústrias, por meio da Rede de
Institutos do SENAI, e se ligam com a Rede
de Mercado e de Gestão do Sistema SENAI.
Tem o objetivo de promover a articulação
das unidades regionais, formadas com
recursos e competências do Departamento
Nacional, dos Regionais e do CETIQT, em
uma abrangência nacional. O trabalho em
rede é, também, um recurso para o
fortalecimento da capilaridade que
mantém o SENAI perto de toda a indústria
nacional.

3.6.3 Parcerias Estratégicas
Importantes alianças estratégicas de
cooperação institucional ﬁrmadas em
âmbito nacional contribuíram para as
entregas do SENAI Amazonas, a partir do
longo histórico de alianças estratégicas, de
cooperação tecnológica, com repercussão

NACIONAIS

Concedeu licenças do software de desenho técnico
mecânico e simulação para a utilização dos alunos,
diretamente das suas residências. Também foram
disponibilizados vouchers de certiﬁcação
internacional de especialização de projetos no

7

8

A empresa disponibilizou materiais e equipamentos
utilizados nos cursos de eletricidade predial e
industrial ofertados nos diversos Departamentos
Regionais, incluindo o SENAI Amazonas

software.

Viabilizou o acesso a plataformas de learning e
recursos tecnológicos para o desenvolvimento de
docentes e alunos do SENAI em Tecnologias
Habilitadoras de Inteligência Artiﬁcial. Isto
proporcionou ao nosso ambiente escolar, bem como
ao Brasil, a formação de proﬁssionais para as
proﬁssões do futuro, já demandadas pela indústria
4.0.
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em todo o Sistema. Em 2021, foram
mantidos acordos novos estratégicos e
ﬁrmados com empresas de expressão
nacional e/ou internacional. Entre elas,
destacamos:
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A Google for Education suporta o projeto MEU
SENAI, que dá acesso aos alunos e docentes às
aplicações do Google – como Sala de Aula Virtual,
editor de documentos, planilhas e apresentações
em nuvem, drive, web conferência on-line, entre
outras ferramentas de colaboração e produtividade.
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Objeto da parceria é a estruturação de
laboratórios didáticos por meio de comodato de
equipamentos pela Intelbrás ao SENAI, com
intuito de promover a interação entre os Cursos
Proﬁssionalizantes do SENAI e as Indústrias,
estabelecendo normas e procedimentos para o
âmbito do desenvolvimento de projetos didáticos
e regras de utilização.

Projeto Soldado Cidadão, lançado em 2004 pelo
Ministério de Emprego e Formação Proﬁssional,
em parceria com o Ministério da Defesa Nacional
e instituições de ensino, visa oferecer
qualiﬁcação proﬁssional aos jovens que servem
nas Forças Armadas e possibilitar melhores

Com objetivo de agregar mais tecnologia à área
de soldagem, a empresa cedeu em termo de
Comodato 4 equipamentos de soldagem de alta
tecnologia, sem custo adicional para o SENAI,
para que alunos de diversas modalidades de
ensino pudessem realizar a prática dos cursos
com maior interação.

Com o objetivo de capacitar proﬁssionais para
atuar na área da construção civil, a parceria com a
fabricante de tubos e conexões vem se
solidiﬁcando a cada ano. A proposta desse projeto
é atender ao público mais carente, permitindo
acesso ao conhecimento proﬁssional e a
certiﬁcação do SENAI.

O projeto “Sine Jovem” proporcionou qualiﬁcação proﬁssional ao jovem em busca do primeiro emprego, por
considerar sua qualiﬁcação de extrema importância para fortalecer o mercado de trabalho, por meio de uma
mão de obra qualiﬁcada para jovens entre 14 e 29 anos, cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou
com ensino médio completo.
O projeto “Qualiﬁca Manaus” também proporcionou qualiﬁcação para empreendedores, que atuam nas feiras

condições para o ingresso no mercado de

e mercados e trabalhadores cadastrados no SINE Manaus, a ﬁm de aprimorar suas aptidões e possibilitar o

trabalho após a desincorporação do serviço

desenvolvimento de seus negócios, com idade a partir dos 18 anos e ensino fundamental incompleto.

militar obrigatório. Em 2021 o SENAI/AM formou

Em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI, o SENAI/AM

cerca de 90 alunos pelo programa, divididos em

ofertou cerca de 320 vagas em cursos de Qualiﬁcação e Aperfeiçoamento Proﬁssional durante o ano de 2021.

quatro cursos de Qualiﬁcação Proﬁssional.
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3.6.4 Metodologias
Inovadoras
Desenvolvemos metodologias e programas
baseados nos nossos pilares de atuação:
Educação Proﬁssional, Inovação e
Tecnologia.
Todas as metodologias produzidas pelo
SENAI seguem um processo de
desenvolvimento, aplicação de projetospilotos, escalonamento e validação dos
resultados, garantindo a eﬁciência e eﬁcácia
na implementação.
Metodologia SENAI de Educação
Proﬁssional – Inspirada nas melhores
experiências internacionais, tem foco no
desenvolvimento de competências para
t o r n a r n o s s o s a l u n o s c a p a ze s d e
mobilizar conhecimentos, habilidades e
atitudes voltadas ao desempenho das
funções demandadas pela indústria, com
qualidade e compromisso com
produtividade, competitividade e
inovação. Para isso, estimula o

protagonismo e a autonomia do aluno,
tendo o professor como mediador do
processo de ensino e aprendizagem, com
planejamento de atividades desaﬁadoras
e valorização dos princípios da
interdisciplinaridade, da
contextualização e da integração de
teoria e prática.
Modelo SENAI de Prospectiva - Busca
identiﬁcar as mudanças tecnológicas e
organizacionais de setores industriais
nos próximos 15 anos e seus impactos
nos perﬁs proﬁssionais. A partir disso, o
SENAI|DN coordena a sistematização de
itinerários formativos, pautados em
perﬁs proﬁssionais e desenhos
curriculares periodicamente atualizados,
garantindo a aderência da oferta
educacional às demandas das empresas
industriais no presente e no futuro.
Indústria + Produtiva – Programa de
consultoria em manufatura enxuta que
propõe soluções simples e inteligentes
para promover a redução de
desperdícios de tempo e materiais,
aumentando a produtividade das
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empresas. Em 2020, evoluiu para a
Mentoria Lean, com adaptações aos
protocolos de prevenção, mantendo a
essência original.
Indústria + Eﬁciente – Programa para
identiﬁcar oportunidades de melhorias
que contribuam para redução do
consumo e dos custos de energia na
indústria. Utiliza como base as premissas
da ISO 50.001, com foco em reduzir os
desperdícios energéticos e otimizar a
utilização dos equipamentos, máquinas,
insumos energéticos ou processos em
curto e médio prazo.
Novos pilotos da Mentoria Digital
tiveram início em 2020, com redesenho
do modelo de negócio, com menor custo
para a empresa, mantendo os resultados
de produtividade. As metodologias têm
o compromisso de entregar, no mínimo,
20% de aumento de produtividade na
Mentoria Lean e 10% na Mentoria Digital.
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3.6.5 Plataformas Nacionais
mundosenai.com.br: Permite que interessados ao
ingresso nos cursos do SENAI conheçam as proﬁssões e o
portfólio de ofertas dos Departamentos Regionais,
entrando no universo do setor industrial.
loja.mundosenai.com.br: Marketplace da Educação
Proﬁssional que permite a venda on-line de cursos
presenciais, semipresenciais e a distância para pessoas
físicas e jurídicas em todo o Brasil.
Contrate-me: Plataforma de emprega-bilidade com uso
de inteligência artiﬁcial que apoia as empresas
industriais a selecionar, com mais assertividade, os
alunos e ex-alunos do SENAI que tenham o perﬁl mais
aderente às vagas de emprego.
meusenai.senai.br: Portal de acesso e entrega de
serviços e informações para docentes e alunos do SENAI,
no âmbito da formação proﬁssional e da prática
pedagógica. Permite o uso de plataformas internas
como o Sistema de Itinerários dos Cursos, Sistema de
Elaboração e Compartilhamento de Situações e Objetos
de Aprendizagem de acordo com a Metodologia do
SENAI, entre outras, por meio de uma identidade digital
única para cada usuário no portal de acesso integrado.
senai40.com.br: Ambiente onde o SENAI comunica a sua
estratégia de apoio ao desenvolvimento da indústria 4.0
por meio de oferta de serviços, consultoria e cursos
alinhado às necessidades das empresas para aumentar
sua produtividade.
Solução de Educação a Distância (LMS - Learning
M a n a g e m e n t S y s te m) : A m b i e n t e v i r t u a l d e

aprendizagem nacional utilizado para oferta dos cursos a
distância.
Estudo Adaptativo: Plataforma on-line de
aprendizagem adaptativa que utiliza cálculos e técnicas
de inteligência artiﬁcial para apresentar os conteúdos
dos cursos, de acordo com a necessidade de
aprendizagem de cada aluno.
Sistema de Gestão Escolar (SGE): Ferramenta nacional
para a organização dos processos educacionais e
padronização das ofertas.
Plataforma SENAI Play: É a plataforma de educação do
SENAI que oferece pílulas de conhecimentos e soluções
sobre as mais diversas áreas da indústria em formato de
microlearning para os alunos do SENAI e para a
comunidade.
plataforma.editaldeinovacao.com.br: Plataforma
Inovação para a Indústria – antigo Edital de Inovação para
a Indústria – promove chamadas para incentivar o
desenvolvimento de projetos de inovação para a
Industria Nacional.
Sistema de Gestão De Apoio Financeiro (SGF):
Plataforma que oferece ao usuário a possibilidade de
cadastrar e monitorar os contratos e projetos que
atendam a política de apoio ﬁnanceiro do Sistema
Indústria on-line.
Sistema de Gestão do Capital Intelectual e
Infraestrutura (SGCII): Ambiente para suporte aos
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processos de inovação e tecnologia, com foco na
padronização de informações da rede de Institutos
SENAI de Inovação (ISI), como laboratórios,
competências, equipe, entre outros.
Sistema Nacional de Laboratórios em
Nanotecnologias (SISNANO): é formado por um
conjunto de laboratórios direcionados à pesquisa, ao
desenvolvimento e à inovação (PD&I) em nanociências e
nanotecnologias, tendo como característica essencial o
caráter multiusuário e de acesso aberto a instituições
públicas e privadas, mediante submissão de propostas
de projetos de PD&I ou de requisição de serviços.
Sistema de Gestão da Tecnologia (SGT): Agrega
dados, conceitos e método de apropriação da produção,
uniﬁcados entre os Departamentos Regionais,
garantindo a integração do ambiente de registro do ciclo
de atendimento (negociação, planejamento,
atendimento e pós-atendimento) com sistemas de
apropriação ﬁnanceira. Uniﬁca a base de dados de
clientes e proﬁssionais de STI - Serviços de Tecnologia e
Inovação, dando eﬁciência à gestão do portfólio e do
desempenho dos Institutos SENAI. Permite acesso em
diferentes plataformas tecnológicas (laptops, tablets e
smartphones).
Sistema Obras BNDES: O Sistema Obras é uma
plataforma de monitoramento e prestação de contas do
ﬁnanciamento do BNDES.
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3.7 PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO

Em 2021, o SENAI/AM por meio da Escola SENAI
Demóstenes Travessa participou do Grand Prix SENAI
de Inovação (GP Nacional). A ação educativa visa
incentivar a capacidade empreendedora, a
criatividade e o raciocínio lógico dos alunos, por meio
da geração de ideias, do desenvolvimento de
conceitos de negócios e da prototipação de
propostas de projetos como soluções para os
desaﬁos das indústrias. Desaﬁados pelo tema Smart
Home “Casa Inteligente e Segura” proposto pela
empresa parceira CISCO, os alunos do curso de
Manutenção Predial criaram um projeto para dar
mais segurança as residências e reduzir o número de
assaltos no momento da entrada de veículos em
garagens. A ideia ﬁcou em 3º terceiro lugar em nível
nacional na categoria sênior, ao concorrer com 400
outros projetos desenvolvidos por mais de 1.900
alunos de todo o Brasil.
Portal Sistema FIEAM - Alunos do SENAI criam projeto
antifurto residencial
http://www.ﬁeam.org.br/senai/2021/11/18/alunosdo-senai-criam-projeto-antifurto-residencial/

Projeto Soldado Cidadão
O SENAI/AM foi agraciado em 2021 com o prémio de
Melhor Gestão do Projeto Soldado Cidadão, uma
ação desenvolvida pelo Ministério da Defesa que visa
qualiﬁcar social e proﬁssionalmente os jovens que
prestam serviço militar. Na ocasião, o Chefe do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, General
de Exército Laerte de Souza Santos destacou que o
projeto garante o aprimoramento ético e
proﬁssional da parcela jovem que presta o serviço
militar. No mesmo ano o SENAI/AM formou cerca de
90 alunos, divididos em quatro cursos de
Q u a l i ﬁ c a ç ã o P r o ﬁ s s i o n a l . O S E N A I /A M f o i
homenageado por meio da Coordenadora Escolar
Francineide Pontes Soares, que representou a Escola
SENAI de Ações Móveis e Comunitárias, unidade
operacional que se destacou na gestão do projeto.
Ministério da Defesa – Projeto Soldado Cidadão
https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.p
hp?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_ex
terno=0 código veriﬁcador 4136112 e o código CRC
AC2A832A
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4
RISCOS,
OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS
Riscos, Oportunidades
e Perspectivas
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
4.1 MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
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O SENAI/AM gerencia os riscos
Estratégicos, Tático e Operacional por
meio do monitoramento da eﬁcácia das
ações implementadas para retenção,
redução, transferência e/ou
compartilhamento e exploração dos riscos
identiﬁcados, minimizando os possíveis
impactos aos negócios para garantir a
eﬁciência e à sustentabilidade ﬁnanceira.
O Setor da Qualidade elaborou um MPQ 5.1.8.006 – Manual de Gerenciamento de
Riscos e Oportunidades em atendimento à
NBR ISO 9001:2015. Este manual
contempla todas as etapas para
identiﬁcação, avaliação, análise e
planejamento das ações, a ﬁm de evitar
situações indesejadas e potencializar as
oportunidades. Desde 2016, a Gestão de
Riscos é monitorada continuamente, em
conjunto com a Alta Gestão, Gestores e
Técnicos e por meio da metodologia COSO
– Comitee of Sponsoring Organizations,
que o SENAI trabalha buscando à melhoria
para redução dos impactos e
probabilidades dos riscos identiﬁcados na
área da Educação Proﬁssional, através dos
Controle interno como: Auditoria Interna
e Externa, Compliance, Documentos
controlados pelo SGQ, Reuniões e envio da
matriz por e-mail para aplicação da
ferramenta PDCA.
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Com abordagem integrada entre as áreas,
demonstramos abaixo como é feito a
Gestão dos Riscos pelo Setor da Qualidade,
abrangendo os níveis estratégicos, tático e
operacionais por meio do GRC (Governança,
Risco e Compliance), iniciando pela
Identiﬁcação, Avaliação, Implementação e
Monitoramento.
O comitê de risco é composto por
representantes designados pela Alta
Direção das seguintes áreas: clientes,
ﬁnanceiro, pessoas, informação, processo,
patrimônio, contrato e licitação, controle
interno e compliance e projetos, tendo
como objetivo analisar e homologar as
decisões dos responsáveis de cada risco.

ALTA GESTÃO

COMITÊ

GESTORES E
RESPONSÁVEIS

IDENTIFICAÇÃO
DOS RISCOS

ANÁLISE DOS
RISCOS
Ações

AVALIAÇÃO
DOS RISCOS
Monitoramento
e Melhorias

CONTROLES INTERNOS:
SGQ e COMPLIANCE
Fonte: Área da Qualidade

Por ﬁm, o processo de gerenciamento de
riscos foi concluído com a deﬁnição da
resposta ao risco e plano de tratamento na
Riscos, Oportunidades
e Perspectivas
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gestão dos riscos, visando à transparência
e ao apoio na tomada de decisão.
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4.2 RISCOS MAPEADOS

PROBABILIDADES

RISCOS
ASSOCIADOS

ORIGEM

CLASSIFICAÇÃO

MACROPROCESSOS

Dos 34 riscos identiﬁcados no SENAI/AM,
estamos citando os principais de maior
impacto. No decorrer do ano de 2021
foram realizadas duas auditorias internas

e uma externa, com envio da matriz por email para os responsáveis atualizarem as
evidências e históricos, analisando a
redução da probabilidade e impacto.

AÇÕES MITIGATÓRIAS

IMPACTOS

Riscos, Oportunidades
e Perspectivas
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Caso as ações não forem eﬁcazes, rodar o
PDCA novamente, através de reuniões
com o Comitê para analisar a Gestão no
decorrer do ano.

32

MACROPROCESSOS

PROBABILIDADES

ORIGEM

CLASSIFICAÇÃO

RISCOS
ASSOCIADOS
IMPACTOS
AÇÕES MITIGATÓRIAS
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4.3 OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS
Como fontes de melhorias foram
identiﬁcadas as oportunidades que são
pontos fortes que podem tornar os
RISCOS ASSOCIADOS

processos mais eﬁcazes, melhorando a
qualidade, aumentando à satisfação do
cliente e consequentemente, reduzir

OPORTUNIDADES

ORIGEM

34

custos indesejados.

AÇÕES ADOTADAS
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4.4 PROGRAMA DE COMPLIANCE (CONFORMIDADE)
O Programa de Integridade, implantado em
de julho de 2021, consolidou orientações
para os públicos interno e externo,
formalizando o compromisso do SENAI/AM
com prevenção, detecção, resposta e
remediação de atos que não estejam em
conformidade com as condutas esperadas
ou com a legislação vigente, ou ainda, que
representem risco à reputação da entidade.
No escopo de ações realizadas pelo
Programa, destacamos a atualização do
Código de Conduta Ética, a reestruturação
do Canais de Manifestação, a implantação
de Políticas de Integridade, atualização da
Matriz de Riscos, a execução do Plano de
Divulgação e de Treinamentos, que
capacitou 150 colaboradores do SENAI/AM
em temas do Programa de Integridade.
Destacamos ainda, o apoio da Alta Gestão
do SENAI/AM, que assegurou os recursos, o
suporte e a orientação necessários para
implantação e execução das atividades
previstas.
O Programa possui nove diretrizes ou
pilares que deﬁnem aspectos de sua
atuação e seu foco. Nesse primeiro ciclo
houve a divulgação, o treinamento e a
revisão de normativos.

APOIO DA
ALTA GESTÃO
MONITORAMENTO

DIVULGAÇÃO E
TREINAMENTO

PROGRAMA DE

INTEGRIDADE
APURAÇÕES DE
DENÚNCIAS E
INVESTIGAÇÕES
INTERNAS

7

8

-CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
-POLÍTICAS DE INTEGRIDADE

CONTROLES
INTERNOS

Fonte: Controle Interno e Compliance
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ANÁLISE DE
RISCOS

NORMATIVOS DE
INTEGRIDADE

CANAIS DE
MANIFESTAÇÃO

Riscos, Oportunidades
e Perspectivas
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DE ATUAÇÃO
Estratégia de Atuação
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ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO
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5.1 AMBIENTE EXTERNO E CONTEXTO
De acordo com dados de relatório da
Fundação Getúlio Vargas e da Confederação
Nacional da Indústria – CNI, o Amazonas tem
o segundo maior Produto Interno Bruto
(PIB) industrial da região Norte, e sua
indústria representa 34,8% da economia,
empregando aproximadamente 180 mil
trabalhadores e pagando o quarto maior
salário industrial médio do Brasil. O estado
do Amazonas responde por 0,6% do total de
empresas que atuam no setor industrial do
país e conta com indústrias de diversos
segmentos como: bens de informática,
eletroeletrônico, metalúrgico, mecânico,
químico, têxtil, automotivo (duas rodas),
bebidas, indústria moveleira e editorial e
gráﬁco atuantes no Polo Industrial de
Manaus – PIM.
No ano de 2021, mesmo com os impactos
trazidos pela pandemia do COVID-19, o
Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do
Amazonas teve crescimento nominal
referente ao segundo trimestre, que
registrou alta de 2,93% (crescimento real)
na comparação com o primeiro trimestre de
2021, registrando o total de R$30 bilhões. O
crescimento nominal foi de 4,66%. É o que

aponta o levantamento da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).
Contudo, apesar da melhoria contínua,
deve-se destacar a diﬁculdade de retomada
do ritmo pré-pandemia de ser viços
demandados pela indústria em detrimento
das restrições de pessoal e o
distanciamento social que obrigaram os
ofertantes de serviços tecnológicos e de
inovação a adaptarem seus produtos,
principalmente os serviços de assessoria e
consultoria, normalmente feitos
presencialmente.
O ano de 2021 trouxe desaﬁos especíﬁcos
para a entidade no Amazonas, tanto para a
execução de suas atividades ﬁnalísticas
quanto para as atividades meio, tendo o ano
iniciado com o enfrentamento da segunda
onda da pandemia do Coronavírus,
implicando em paralisações das atividades
durante todo o primeiro trimestre do ano, a
restrições severas à circulação de pessoas e
ao funcionamento de estabelecimentos,
com a maior parte dos colaboradores
atuando em regime de home oﬃce. Apenas
em abril foi possível retornar ao trabalho

Estratégia de Atuação

3

7

8

37

presencial; e nas escolas o regime híbrido
perdurou até o segundo semestre.
Entretanto, mesmo nesse difícil cenário, o
SENAI/AM não poupou esforços para
manter as ações de fortalecimento dos
controles internos e minimizar os impactos
na operação de modo a não reﬂetir no
atendimento à indústria e à população. Vale
destacar que o setor industrial vem
buscando soluções imediatas para a
continuidade das atividades produtivas,
como sistemas automatizados, que podem
resultar na aceleração da continua
substituição de trabalhadores, em
particular, aqueles de baixa qualiﬁcação.
Isso impõe desaﬁos para o modelo da
formação proﬁssional voltada à preparação
de proﬁssionais capacitados para o mercado
de trabalho, em que os contratos de
trabalho se tornam cada vez mais ﬂexíveis,
instáveis e concorrentes com determinadas
tecnologias. Além disso, afeta a arrecadação
do Sistema, que depende do número de
trabalhadores. Esse contexto só reforça a
necessidade de ofertar uma educação
inovadora, adequada a este novo modelo de
educação à distância, ancorada nos desaﬁos
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do mundo contemporâneo e tecnológico,
que exige o acompanhamento e a
adequação de novas metodologias de
ensino e aprendizado que, consequentemente, contribuirá para a mitigação
desses baixos resultados na formação e
qualiﬁcação proﬁssional.

Estratégia de Atuação
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5.2 DESAFIOS
Educação Proﬁssional
Os desaﬁos enfrentados pelo SENAI/AM
no âmbito da Educação Proﬁssional em
2021, e que precisam ser superados no
ano seguinte são:
Fomentar investimentos em
tecnologias digitais para oferecer
uma infraestrutura condizente com
as transformações do sistema de
ensino. Isso inclui tanto o
treinamento de docentes, quanto a
oferta de espaços e ambientes
dentro da instituição escolar que
consigam promover a execução das
etapas em cada ano letivo.
· Utilização da metodologia SENAI de
Formação Proﬁssional integrada às
plataformas de ensino disponíveis
para os cursos semipresenciais e
100% online.
· Incentivar o corpo docente e equipes
técnicas no domínio do uso de
metodologias ativas e tecnologias
educacionais no processo de ensino e
de aprendizagem, além de

·

·

·

·

·

desenvolver internamente uma série
de habilidades capazes de estimular a
interatividade, trabalhar o
pensamento crítico e desenvolver as
habilidades socioemocionais dos
alunos..
Ampliar as ações para aumento à
adesão ao Novo Ensino Médio com
foco no itinerário V de Formação
Proﬁssional em parceria com o SESI e
outras instituições.
Ampliar o nível qualitativo dos cursos
Técnicos avaliados no Sistema de
Avaliação da Educação Proﬁssional SAEP.
Fortalecer o aumento da oferta de
cursos à distância frente aos cursos
presenciais, com intuito de garantir o
uso de tecnologias digitais,
fomentando uma educação mais
inovadora.
Criar/incorporar tecnologias digitais
no processo de formação docente,
com o aumento de cursos
autoinstrucionais, e incremento da
formação pautada nas metodologias
ativas de ensino e de aprendizagem.

Estratégia de Atuação
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·

Utilizar/incorporar tecnologias para
predição da evasão, com a
incorporação da inteligência artiﬁcial
para apoiar gestores e docentes na
redução do abandono e no aumento
do desempenho escolar.

Tecnologia e Inovação
Sob a ótica de Tecnologia e Inovação, o
evento da pandemia poderá acelerar a
busca pela diminuição da dependência do
trabalho humano. Para tal, as empresas
com melhor “saúde” ﬁnanceira buscaram
aumentar as aquisições de sistemas
automatizados, que por sua vez
aumentarão a demanda e a oferta de
serviços para apoio à indústria na adoção
e no uso das tecnologias associadas à
Indústria 4.0 e à transformação digital.
Apresentam-se, a seguir, os desaﬁos
enfrentados pelo SENAI/AM em 2020, os
quais se renovam também para o ano
seguinte:
·

Assegurar a infraestrutura
tecnológica e de recursos humanos
para aumentar sua oferta para esse
tipo de serviço tecnológico.
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Incorporar as tecnologias Realidade
Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV)
na execução de serviços remotos.
· Ampliar os serviços de tecnologia e
inovação, por meio de projetos de curta
duração com equipes ﬂexíveis.
· Incorporar tecnologia 5G, objetivando
ampliar as diversas formas de acesso a
serviços.
·

DESAFIOS DE COMPETIVIDADE NA INDÚSTRIA

INTEGRAÇÃO
PRODUTIVA
INSUFICIENTE COM A
ECONOMIA MUNDIAL

DESINDUSTRIALIZAÇÃO
PRECOCE

PRODUTIVIDADE
DO TRABALHO
EM QUEDA

Fonte: Planejamento DN
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ELEVADOS CUSTOS
DE TRABALHO

QUALIFICAÇÃO
INSUFICIENTE DO
TRABALHADOR PARA
PADRÕES
INTERNACIONAIS

DEFASAGEM
NA COLOCAÇÃO
DA INDÚSTRIA 4.0

CAPACIDADE DE
INOVAÇÃO POUCO
DESENVOLVIDA
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5.3 DIRECIONADORES/ INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS
O planejamento estratégico deﬁne o
posicionamento que a instituição precisou
assumir para potencializar as
oportunidades frente ao cenário póspandemia, baseado nos eixos estratégicos
do mapa nacional 2020-2024, tendo como
tema central Educação Proﬁssional e
superior voltadas para o futuro do trabalho
na indústria e modernização industrial
intensiva em inovação. Assim o SENAI/AM
buscou atuar de forma sistêmica para
atender as demandas da indústria.
Como parte desse alinhamento, citamos os
indicadores pactuados na régua que dão
uma visão clara dos compromissos que o
regional assumiu, com reﬂexo nos
resultados dos indicadores nacionais e
regionais, Plano de Aprimoramento da
Gestão e Programa de Eﬁciência da Gestão,
de forma que esses instrumentos
subsidiaram os regionais ao alcance dos
desaﬁos constantes nos direcionadores da
árvore estratégica.
Dentre os programas e instrumentos
citados, nos próximos tópicos
abordaremos o desdobramento da
estratégia, consolidando a eﬁciência
operacional da instituição.
Estratégia de Atuação
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5.3.1 Plano Estratégico Sistêmico 2020-2024
O ciclo 2020-2024 da estratégia foi
formulado com base em conceitos da
gestão estratégica moderna, bem como
nas experiências passadas, internas e
externas. Seu foco é o aumento da
competitividade e da equidade social,
tendo como alicerce, por um lado, os
trabalhadores com acesso à educação de
qualidade e preparados para impulsionar a
indústria para o futuro e, por outro lado, as
empresas industriais modernizadas e mais
seguras.

ÁRVORE ESTRATÉGICA (2020-2024)
Os elementos da árvore de objetivos
estratégicos mantêm uma relação entre si
e reforçam os conceitos e os conteúdos de
cada um deles. O Propósito, que resume a
motivação do trabalho, representa
também a contribuição do SENAI para a
sociedade. Essa contribuição se divide em
quatro Eixos Estratégicos de atuação, que
representam escolhas e focos no âmbito

dos negócios que diferenciam a atuação
da entidade no mercado.
Em uma lógica de desdobramento, esses
eixos são mais bem qualiﬁcados na forma
de Objetivos Estratégicos, que
especiﬁcam o que precisamos alcançar
com os nossos negócios. Os Objetivos
orientam o direcionamento dos recursos e
do tempo, pois indicam o que precisa ser
feito para se garantir a realização do
propósito e, por consequência, o
alinhamento às necessidades da indústria
e do país.
Para aprimorar a organização dos
Objetivos Estratégicos optou-se por
classiﬁcá-los em três perspectivas Negócios e Clientes, Habilitadores e
Gestão.
Com o objetivo de medir o desempenho
dos objetivos estratégicos, foram
elaborados indicadores que irão apontar o
grau de alcance dos resultados. É
importante ressaltar que os indicadores
foram deﬁnidos de modo a medir o
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impacto da atuação, ou seja, evidenciar o
que está sendo transformado na realidade
das indústrias e do país, assim como
permitir uma melhor comunicação com a
sociedade e com a indústria sobre o valor
gerado para os públicos de interesse.
Por ﬁm, foram deﬁnidas metas para cada
indicador. O diferencial do processo de
construção das metas nesse ciclo é que, a
partir do aprendizado obtido com os ciclos
de planejamento sistêmico anteriores,
desde 2011 até 2020, foi possível obter
uma proposta de meta mais alinhada às
necessidades do mercado e ao histórico,
não perdendo de vista que há um desaﬁo
imposto pelo contexto externo e pela
vontade de se fazer cada vez mais e de
uma forma cada vez melhor.
Diante disso, a estrutura da Árvore
Estratégica do SENAI, que explicita os
nossos focos e a relação entre eles, está
apresentada a seguir:
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EIXOS
ESTRATÉGICOS

ÁRVORE ESTRATÉGICA SENAI - Horizonte 2020-2024

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR
VOLTADAS PARA O FUTURO DO TRABALHO
NA INDÚSTRIA

MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL INTENSIVA
EM INOVAÇÃO

ALAVANCAR O NÍVEL DE MATURIDADE E
PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS, com ênfase em
difusão tecnológica, digitalização e inovação industrial

NEGÓCIOS E CLIENTES

EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO
ENSINO MÉDIO com foco em STEAM*, priorizando a
formação técnica proﬁssional, com alto padrão de
qualidade e metodologia única *Ciências, tecnologia,
engenharia, artes e matemática

PREPARAR A INDÚSTRIA PARA O FUTURO
impulsionando transformações por meio da inovação.

PREPARAR A INDÚSTRIA PARA O FUTURO impulsionando transformações por meio da inovação.
IMPULSIONAR A FORMAÇÃO SUPERIOR ESPECIALIZADA de proﬁssionais orientada à inovação para a indústria
FORMAR PROFISSIONAIS PARA O MERCADO DE
TRABALHO, adequados às necessidades futuras e locais da
indústria, em um ambiente de rápida transformação
tecnológica

HABILITADORES

DESENVOLVER E GERIR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS
com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais
ALAVANCAR OS NEGÓCIOS A PARTIR DE PLATAFORMAS INOVADORAS DE SERVIÇOS padronizadas,
replicáveis, escaláveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado
AMPLIAR ALIANÇAS E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS para fortalecimento dos negócios

GESTÃO

IMPULSIONAR A INTELIGÊNCIA DE MERCADO E DE NEGÓCIOS para ampliar a cobertura de atendimento à indústria

INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA
OPERACIONAL DA
GRATUIDADE com
aderência às estratégias
nacionais

AMPLIAR A
EFICIÊNCIA
OPERACIONAL E
FINANCEIRA

FORTALECER A TRANSPARÊNCIA, O
COMPLIANCE E A GESTÃO DE
RISCOS com implantação de boas
práticas e divulgação de informações
relevantes às partes interessadas

Fonte: Plano Estratégico SENAI 2020-2024
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AMPLIAR A PERCEPÇÃO DE
VALOR DA SOCIEDADE sobre a
contribuição do SESI e do
SENAI para o futuro do
trabalho na indústria
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5.3.2 Plano Estratégico Regional
O Planejamento Estratégico do SENAI/AM
foi realizado seguido do horizonte de 2019 a
2022, de forma integrada com as
instituições SESI e IEL, com base nos desaﬁos
e diretrizes nacionais segmentados em três
dimensões: negócios e clientes,
habilitadores e gestão que permitiu ao
Regional traçar os propósitos da Instituição
por meio de seus objetivos estratégicos e
indicadores de desempenho em um
encontro que ocorreu em maio do ano
destacado, com a participação dos gestores,
técnicos e Alta Direção, juntamente com o
apoio de uma consultoria. O encontro
ocorreu no período de três dias, a ﬁm de
traçar os novos desaﬁos com
desdobramento das metas físicas e
ﬁnanceiras da Instituição, com intuito de
agregar valor às partes interessadas, mesmo
diante do cenário presente.
O mapa estratégico consolidado no DR-AM,
seguido de seus elementos, por linha
negócio em Educação Proﬁssional e
Tecnologia e Inovação, foi construído nos
seguintes valores: ética e transparência,
valorização das pessoas, criatividade e
clientes em busca de efetivar um conjunto

de iniciativas para o alcance da meta
estabelecida no regional.
Esses compromissos estão representados

MAPA ESTRATÉGICO
MISSÃO: Promover soluções integradas e inovadoras que contribuam para o desenvolvimento social, competitivo e sustentável da indústria amazonense.
VISÃO: Ser referência em Educação, Saúde e Segurança, Gestão, Tecnologia e Inovação, com foco em resultados, para a indústria amazonense até 2022.

FINANCEIRA

CLIENTE

1

2

Ampliar a
sustentabilidade
econômica e ﬁnanceira.

8

MERCADO E NEGÓCIO

3

Atuar como provedor de
soluções integradas e inovadoras
para a indústria com foco em
resultados.

Ampliar e fortalecer o atendimento a indústria
em Educação, Saúde e Segurança na Indústria
(SSI), Tecnologia e Inovação de forma integrada.

ÉTICA E
TRANSPARÊNCIA

Fazemos e
comunicamos o
que é certo.

PROCESSOS INTERNOS
PRODUTIVIDADE (EFICIÊNCIA E EFICÁCIA)

4

Aumentar a produtividade dos
processos de negócios e suporte
maximizando os resultados.

INOVAÇÃO

5

Desenvolver tecnologias, práticas
e metodologias inovadoras,
estimulando a cultura da inovação.

COMUNICAÇÃO PARA RESULTADO

6

Desenvolver e aprimorar ações
de divulgação para as partes
interessadas.

VALORIZAÇÃO
DE PESSOAS

Transformamos vidas.

CRIATIVIDADE

PESSOAS E TECNOLOGIA
PESSOAS & APRENDIZADO

7

Desenvolver competências e reter
talento com foco em resultado
para o cliente.

GESTÃO SISTÊMICA & INFORMAÇÃO

8

Desenvolver melhores práticas em
gestão para atuação integrada
orientadas para resultados.

MODERNIZAÇÃO & EFETIVIDADE

9

Adequar e modernizar a
infraestrutura física e prover
tecnologias para atender as
necessidades dos negócios com
foco no cliente.

Buscamos a inovação
contínua.
CLIENTES

Nossa razão
de ser!
Revisão 02 : 26/11/2020

Fonte: Planejamento

7

VALORES

EDUCAÇÃO, SSI, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

SUSTENTABILIDADE

Estratégia de Atuação

3

nas perspectivas: Financeira, Cliente,
Processos Internos e Pessoas e Tecnologias
(metodologia Balanced Scorecard – BSC):
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Projeto de implantação de Eﬁciencia Energética
Programa de Gestão de Evasão - Cursos FIC +TEC Semipresencial/EAD

8
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Cursos realizados na área de TICs e em
tecnologias ligadas à Indústria 4.0

Barcos-Escola SAMAÚMA I e II

DOM
DIRETRIZES
OBJETIVOS
METAS

Capacitar colaboradores para plataformas
digitais e sistemas utilizados (SENAI + Digital,
Marketplace, SGE, SGT, etc.) com foco no cliente

O

Custo hora-aluno FIC & TEC PRESENCIAL

2021
Custo hora-aluno FIC & TEC SEMI-PRESENCIAL

ﬁ
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qu t o d
l

Estruturar processo para contratação de
instrutores horistas para ministrar
cursos na área de TICs

T
IN

ICA

Manter equipe qualiﬁcada de instrutores
em Tecnologias relacionadas à Indústria
4.0 (Internet das Coisas, IA, Big Data)

TÉ
RA
ST
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Projeto para a criação de um
Escritório de Planejamento Estratégico
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Projeto para geração de conteúdo
para cursos online

Elevar número de inscrição no Programa Emprega Mais
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Desempenho da Avaliação Proﬁssional - IDAP
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Impacto máximo da folha de
pessoal no orçamento

Receita de Serviços Educacionais (Indústrias,
comunidade & PPB Suframa)

Projeto para qualiﬁcação dos colaboradores que atuam na
Central de Matrículas, com foco em negociação e vendas
Receita em Serviços Tecnológicos: Convênios/Contratos com o
SEBRAE-AM
Capacitação de pessoas para apoio a projetos Lei de Informática /
SUFRAMA e Lei do Bem

Fonte: Planejamento
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Projeto de implantação de Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing)

Programa de Gestão de Evasão - Cursos FIC +TEC presencial
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Diante do contexto apresentado, o SENAI
realizou o acompanhamento dos 9 (nove),
objetivos estratégicos que, em consonância
com os indicadores, fazem de forma
sistêmica a representatividade dos desaﬁos
de modo a disseminar a missão da instituição
e, como premissa, o desenvolvimento de
competências requeridas para a indústria do
futuro, com o foco voltado para os
trabalhadores da indústria e seus
dependentes, por meio dos temas em
Educação, Inovação, Tecnologia, Segurança
e Saúde para a indústria amazonense que
conta com as áreas de negócios que são
responsáveis pelas atividades ﬁnalísticas.
O desdobramento da estratégia e seu
monitoramento estão representados na
matriz DOM – Diretrizes, Objetivos e Metas,
como compromissos, cada gestor realizava
suas entregas nas reuniões mensais com a
participação da consultoria e alta direção, a
ﬁm de fortalecer a gestão e atender a
demanda de mercado agregando valor aos
serviços prestados.
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CAPDA - Captação Lei de Informática
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Como parte desse processo, atuamos com o
reﬁnamento do plano tático com boas
práticas que dão suporte para alcance de
resultados que estão representados na
mandala com acompanhamento da área de
Planejamento. Nesse sentido, buscou-se
apoiar as áreas de negócios para que o
desdobramento da estratégia, preconizado
pelos seus eixos, pudesse reduzir gastos e
melhoria nos processos, com foco na
sustentabilidade dos serviços ofertados.

D
R a
lin es shb
ha ult o
de ad ard
ne os de
gó po
ci r
o

Visitas
técnicas nas
unidades da
capital e
interior

Benchmarking
em busca de
boas práticas

Mo
do nito
s P ram
roc en
es to
so
s

Estudos
capacidade da
inst
para alcanc alada
e
metas prop das
ostas
amento
Acompanh
efetivo do
o na
custo/alun lus
Sol
ferramenta

BOAS PRÁTICAS
DESENVOLVIDAS

ra e
pa d
s ão
o
d ç s
tu ca to
Es eciﬁ odu
r
pr p

Fonte: Planejamento
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5.3.3 Programa de Eﬁciência da Gestão
A busca pela melhoria constante do
desempenho institucional pauta a atuação
do SENAI desde a sua formação. Ciente de
que novos avanços se fazem necessários,
notadamente em contextos adversos
como o enfrentado nos últimos anos.
Coube ao Conselho Nacional do SENAI
instituir diretrizes que promovam o
fortalecimento estratégico e o
aprimoramento da gestão.
O Programa de Eﬁciência da Gestão
representa um dos pilares operacionais
desta deliberação. Fruto de um pacto
federativo, conforme disposto na
Resolução 044/2020 do Conselho Nacional
do SENAI, o Programa consiste em
indicadores e referenciais nacionais
cuidadosamente selecionados, bem como
de medidas que incentivem o cumprimento
pelos departamentos regionais,
destacando a elaboração, a pactuação e o
monitoramento de ações de melhoria
individuais para cada entidade regional.
De forma a garantir sua efetividade, o
Programa prevê que o não atingimento dos
parâmetros deﬁnidos acarreta obrigações
aos regionais, podendo, inclusive,

ocasionar a interrupção de aportes
ﬁnanceiros discricionários do
Departamento Nacional.
Atento ao compromisso ﬁrmado, o
SENAI/AM envidou, no decorrer de 2021, os
recursos e os esforços necessários para
atingir os referenciais acordados para o
exercício de 2021, em alinhamento às
ações constantes do projeto pactuado com
o Departamento Nacional. Os resultados
apurados serão analisados no próximo
Capítulo (Desempenho). Desta forma,
baseado nas diretrizes do Programa, foi
desenvolvido o Plano de Aprimoramento
da Gestão com o objetivo de Melhorar o
desempenho do SENAI/AM,
desenvolvendo uma gestão orientada à
sustentabilidade operacional da
organização, à eﬁciência e eﬁcácia de seus
processos internos e atuação com foco no
mercado, sendo este desempenho medido
a partir dos indicadores eleitos para o
aprimoramento da gestão do Regional e
objetivando o alcance ou superação das
metas pactuadas com o Departamento
Nacional do SENAI para cada um destes
indicadores.
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A proposta do SENAI/AM é focar no
cumprimento das metas propostas para os
indicadores do Plano de Aprimoramento da
Gestão que foram pactuadas com o
Departamento Nacional, para o triênio
2021-2023, em particular no tocante às
metas para o ano de 2021, avaliando, a
partir da interação com a indústria e
sociedade em geral, a necessidade de
evolução das ações e complemento com
outros indicadores que atualizem a atuação
da organização no cumprimento de sua
missão e na manutenção de sua
sustentabilidade. A expectativa é fazer com
q u e o S E N A I /A M t e n h a t o d o s o s
indicadores escolhidos para o plano de
aprimoramento com as metas atingidas,
superadas ou que se encontrem dentro da
margem de variação aceitável, quando esta
margem estiver deﬁnida para o indicador.
As entregas para o plano, para os anos de
2021 a 2023, foram descritas no
cronograma de entregas.
O programa segue uma estrutura deﬁnida
pelo Departamento Nacional, que permite
sua operacionalização no âmbito nacional,
conforme elencados a seguir:
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PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO
— INDICADORES DE DESEMPENHO
— DIAGNÓSTICO DE MATURIDADE DA
GESTÃO
— CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DOS REGIONAIS
— PACTOS DE GESTÃO
— PLANOS DE APRIMORAMENTO DA
GESTÃO
— MONITORAMENTO DOS
INDICADORES E DA EXECUÇÃO
DOS PLANOS DE
APRIMORAMENTO DA GESTÃO.
Como representatividade, elencamos os
indicadores e suas respectivas metas
pactuadas que foram disseminados a toda
força de trabalho em busca de melhores
desempenho no planejamento das ações
alinhadas à missão institucional e ao
Planejamento Estratégico Sistêmico.

METAS

INDICADORES
Custo hora-aluno FIC + TEC presencial

24,77

23,14

16,56

17,27

Margem de variação: (-8,0%)

76,9%

70,9%

Sustentabilidade operacional em Serviços de
Tecnologia e Inovação

Margem de variação: (-17,7%)

28,8%

18,4%

% da Receita de STI sobre a receita de Contribuição
Compulsória

3,70%

1,49%

67,8%

50,9%

Margem de variação: (± 20,2%)

Custo hora-aluno FIC + TEC semipresencial e EAD
Margem de variação: (± 25,4%)

Percentual de recursos destinados às atividades-FIM

EFICIÊNCIA

Impacto da folha de pessoal no orçamento
Margem de variação: (+13,2%)

% de conclusão nos cursos FIC + TEC presencial

% de conclusão nos cursos FIC + TEC
semipresencial e EAD
Aumento da produtividade nas empresas atendidas
por programas de produtividade industrial

IDAP – Desempenho da Avaliação Proﬁssional
Margem de variação: (-10,4%)

Empregabilidade para egressos de cursos técnicos
Margem de variação: (-19,5%)

EFETIVIDADE

Aderência do SENAI à demanda da indústria
(% de empresas com demandas atendidas)

Matrículas em Gratuidade Regimental

GRATUIDADE
REGIMENTAL

Hora-Aluno em Gratuidade Regimental

Fonte: Superintendência de Controle e Gestão/DIRET
Estratégia de Atuação
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88,8%

83,4%

64,5%

63,9%

20,0%

50,0%

7,6%

8,3

65%

71,7%

-

-

70,00%

73,14%

7.079

10.624

EFICÁCIA

RLCC geral aplicada em Gratuidade Regimental

3

RESULTADOS 2021

48

1.437.310

1.298.666
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Diante do desaﬁo exposto, buscamos apoio
da consultoria, onde todos esses
indicadores foram constantemente
trabalhados através das ações e seus
desdobramentos nos planos de ação da
matriz do planejamento estratégico DOM Diretrizes, Objetivos e Metas, reforçando
nossos compromissos no gerenciamento
de nossos recursos de forma consciente em
busca de resultados satisfatórios,
fortalecendo nossa missão institucional.
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5.4 PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação do SENAI/AM foi
elaborado a partir do Planejamento
Estratégico, baseado na resolução
SENAI/CN nº 45/2016, que preconiza o
Departamento Nacional como
responsável pelos Departamentos
Regionais, com o propósito de orientar em
sua elaboração nos Planos de Ação e
Orçamento anual que, como ferramenta
de gestão, permite de forma clara e
objetiva a uniformização dos processos,
com destaque aos níveis estratégico,
tático e operacional na execução das ações
propostas, que são peças fundamentais
para o desempenho e resultado
pretendido na reformulação da estratégia
sistêmica.
No Plano constam as iniciativas que o DRAM buscou atingir no decorrer do
exercício proposto contempladas no
plano de ação da instituição alinhadas à
estratégia do Regional, como destaque:
As demonstrações, resultados e seus
desdobramentos serão apresentados no
item a seguir, Desempenho, que faz
referência a cada tema de negócio e por se
tratar de um mecanismo de controle
utilizado para o monitoramento do
planejamento anual, que são
demonstradas as entregas à sociedade e,

também, como referência para a
prestação de contas aos órgãos
ﬁscalizadores.
Dessa forma, os Planos de Ação do
S E N A I /A M s e g u e m o p r o c e s s o d e
aprovação e deliberação que considera,
respectivamente, as seguintes partes
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interessadas: Diretoria Regional, Conselho
Regional e Conselho Nacional, que por
sua vez, são consolidados e submetidos ao
Ministério da Cidadania e os resultados
ﬁscalizados pelo Tribunal de Contas da
União (TCU).
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DESEMPENHO
Desempenho
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6.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
6.1.1 Ações planejadas, metas deﬁnidas, recursos
investidos e resultados alcançados
O conjunto de iniciativas realizadas pelo
SENAI Amazonas no exercício contribuiu
para o alcance e/ou a melhoria dos
resultados dos objetivos estratégicos no
ano. Essas ações estratégicas foram
desdobradas no Planejamento Estratégico
Regional através do DOM.
Diante do novo cenário mundial em que a
organização está exposta com a pandemia
de Covid-19, todo o planejamento estratégico e operacional foi revisado com vistas a
executar as ações estratégicas,
considerando as mudanças necessárias. A
seguir, serão apresentadas algumas ações
realizadas de cada iniciativa, detalhando a
operação do SENAI/AM com o objetivo de
alcançar as estratégias para o exercício.
ELEVAR O NÍVEL DOS SERVIÇOS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Em relação à iniciativa que está
representada na diretriz estratégica
“Buscar a excelência dos negócios”, o
SENAI/AM tem atuado com o objetivo de
“Elevar o nível da Educação Proﬁssional”.

Para o alcance desse objetivo, a entidade
realizou algumas ações, como
consolidação do processo pedagógico, a
potencialização da oferta de EaD das
disciplinas dos cursos técnicos de maneira
modularizada e a incorporação de novas
tecnologias educacionais alinhadas às
necessidades de mercado e às áreas do
conhecimento.
A consolidação do processo pedagógico
consistiu na implementação de melhorias
no processo de ensino e aprendizagem e
na avaliação dos estudantes. Dentre as
melhorias implantadas estão a
incorporação de avaliações objetivas ao
ﬁnal das disciplinas dos cursos técnicos, a
inclusão de disciplinas especíﬁcas para
desenvolvimento de projetos
integradores, a implantação da realização
das aulas on-line durante o período de
isolamento social provocado pela
pandemia da covid-19 e a construção de
uma proposta de indicadores de
resultados para avaliação da implantação
de projetos e de programas educacionais
nas esferas de unidade operacional e de
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departamento regional.
A potencialização da oferta de EaD das
disciplinas dos cursos técnicos de maneira
modularizada possibilitou que os
estudantes pudessem, mediante sua
escolha, customizar sua formação
presencial com até 20% de disciplinas em
EaD, conforme previsto na legislação
educacional. Além da opção de realização
da disciplina em EaD, a implantação
permitiu ao estudante, caso fosse de sua
opção, antecipar a conclusão da sua
formação em até dois semestres, ao optar
por realizar as disciplinas na modalidade
EaD de forma concomitante às presenciais.
Na ação de incorporação de novas
tecnologias educacionais alinhadas às
necessidades de mercado e às áreas do
conhecimento foi implantada a plataforma
“Meu SENAI”, cujo objetivo é reunir todas
as ferramentas que o instrutor do SENAI
necessita para realizar o ensino e as
ferramentas que estão disponíveis para
estudante realizar seus estudos e
atividades. Também foi feita a implantação
da ferramenta “Google For Education”,
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que possibilitou o uso do Google
Classroom e do Google Meet, essenciais
para o período de pandemia.
REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
PORTFÓLIO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
Para “Garantir um portfólio aderente ao
mercado”, o SENAI/AM tem o objetivo de
“Revisar e consolidar o portfólio da
Educação Proﬁssional”. Para isso, possui
um portfólio de cursos nas mais variadas
modalidades e áreas técnicas, que visam
atender às demandas do mercado por
formação proﬁssional.
Com a pandemia da Covid-19, os cenários
econômicos sofreram profundas
transformações. Os setores produtivos
aderiram a novos modelos de
atendimento e prestação de serviços,
adotando protocolos de segurança que
oneram os custos da operação e, por
vezes, levam ao fechamento de portas. As
proﬁssões existentes necessitarão de
aperfeiçoamento para que seja possível
desenvolver novas competências,

enquanto outras tantas deixarão de
existir, levando à obrigatoriedade da
requaliﬁcação da mão de obra excedente
em novos fazeres proﬁssionais, com novas
competências.
Assim sendo, diante do cenário
econômico que se desenhou em 2021, a
revisão do portfólio tornou-se uma ação
essencial. E para qualiﬁcar essa
construção e subsidiar o planejamento da
oferta para 2022, utilizou-se uma
metodologia de trabalho prospectiva e
colaborativa (ou seja, marcada pela interrelação entre áreas e pela participação de
atores dos setores produtivos), que previa
a construção de mapas setoriais
indicativos tanto de competências
produtivas capazes de ampliar a oferta na
prestação de serviços de tecnologia e
inovação quanto de competências
proﬁssionais que permitam identiﬁcar
processos de formação de capacidades
requeridas ao desempenho de um
trabalho.
A metodologia construída foi composta
por quatro etapas, vivenciadas no ano de
2021, a saber:
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Primeira Etapa – Interna
Estudos de Mercado
Análise do ambiente externo: levantamento e leitura de
dados demográﬁcos e indicadores econômicos;
reconhecimento e identiﬁcação de especiﬁcidades dos
setores de atuação; revisão de posicionamentos de
mercado;
Análise de segmentos industriais: a partir do retrato da
atividade industrial no amazonas, quantas empresas
existem? Quais os setores de maior destaque? Quais os
segmentos que mais contratam? Quais os que mais
demitem? Quais as maiores empresas por segmento, por
faturamento e por CNPJ? Quais tiveram maior crescimento
na última década e no último biênio?
Segunda Etapa – Interna
Construção de Mapas
·Formulação de ementas de cursos sob a ótica produtiva:
objetivo-chave da empresa; competências principais da
empresa; competências especíﬁcas da empresa – setores,
departamentos, áreas – competências proﬁssionais;
Exame do mapeamento: leitura crítica do mapa.
Terceira Etapa – Interna
Construção de Portfólios
Elaboração de portfólio: objetivo-chave da empresa;
identiﬁcação de serviços possíveis por etapas de produção
– STI; identiﬁcação de ocupações, competências e trilhas
formativas possíveis por área – EP;
Diretrizes para promoção de portfólio: estratégias de
comunicação, marketing e divulgação.
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OTIMIZAÇÃO DA OFERTA DE GRATUIDADE
REGIMENTAL
Em relação à diretriz “Potencializar o relacionamento com a sociedade e promover o
desenvolvimento socioambiental”, o SENAI/
AM tem contribuído com o obje vo de “O mizar a oferta da gratuidade regimental”.
Nesse contexto, para o ano de 2021, o acompanhamento da gratuidade regulamentar,
tanto no que diz respeito ao resultado do
percentual da receita líquida de contribuição
compulsória des nada à gratuidade quanto
aos impactos no que diz respeito aos custos
por modalidade educacional, foi avaliado
sistema camente, em especial neste ano, cujo
impacto da pandemia nas operações foi tão
signiﬁca vo. Esse acompanhamento foi
realizado por meio de simulações diante do
cenário imposto pela crise. Além dos aspectos
relacionados aos custos, o SENAI/AM tem se
esforçado cada vez mais para ofertar serviços
gratuitos aderentes às necessidades da
indústria.
Nesse sen do, com a paralisação das aulas
presenciais no SENAI, em decorrência da
pandemia, a estratégia inicial para o ano de
direcionar as ações gratuitas para apren-

dizagem básica foi redirecionada para os
cursos de qualiﬁcação proﬁssional e de
aperfeiçoamento, que foram realizados na
modalidade a distância, com o intuito de
contribuir para o alcance do percentual de
gratuidade regimental para o ano de 2021.
O SENAI/AM está alinhado às prá cas
educa vas desenvolvidas sob coordenação do
Departamento Nacional, elevando, a cada
ano, a qualidade da Educação Proﬁssional e
Tecnológica. Dessa forma, segue abaixo, as
metas tá cas e resultado de produção frente
às demandas regionais no âmbito dos Serviços
de Educação Proﬁssional.
Matrículas em Educação Proﬁssional
Meta
Realizado

25.042
21.686

Fonte: Simulador da Gratuidade Exxtranet
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RECURSOS ALOCADOS
R$

TIPO DE TRANSFERÊNCIA
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO

293.834,87

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 12.510.496,21
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

845.919,02

DEMAIS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

198.250,27

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

14.063.213,64

ETD DA EDUCAÇÃO

108.349,53

TOTAL
Fonte: Sistema Protheus

28.020.063,54
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INDICADORES ESTRATÉGICOS
O Departamento Regional por meio de
esforços assumiu o compromisso para
atingir os indicadores que apoia ao
desdobramento das iniciativas pactuadas
no cumprimento do planejamento
estratégico sistêmico. Mesmo diante das
adversidades, no exercício de 2021, foram
feitas várias ações alinhadas às diretrizes
estratégicas do regional e direcionadores
do nacional.

05. Concluintes em cursos de aperfeiçoamento e
especialização associados à Indústria 4.0
Meta
Realizado

1.170
573

Fonte: Planejamento Estratégico - Departamento Nacional

O SENAI/AM realizou 573 matrículas em
cursos de Aperfeiçoamento e/ou
Especialização associada à Indústria 4.0,
inﬂuenciando negativamente no
d e s e m p e n h o d e s s e i n d i c a d o r. É
importante citar que os cursos
contabilizados são realizados na
modalidade on-line, e, especiﬁcamente no
ano de 2021, o número de alunos evadidos
foi bastante elevado devido às
paralisações e o estado de calamidade
pública vivida no início do ano pelo estado
do Amazonas em decorrência da pandemia
da covid-19.
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07. Empregabilidade dos egressos dos cursos
técnicos do SENAI

08. Índice de aumento de produtividade nas
empresas atendidas por programas de produtividade
industrial

09. Número de projetos ativos dos Institutos SENAI
de Inovação

Meta

Meta

Meta

Realizado

Realizado

Realizado

71%
50%
65%

12
9

20%

Fonte: Planejamento Estratégico - Departamento Nacional

O Regional obteve resultado de 71,70%
correspondente ao indicador “taxa de
ocupação de egressos” dos cursos técnicos,
apurado pela pesquisa de acompanhamento
de egressos, ﬁcando acima da meta de 65%,
dado o percentual de crescimento do PIB no
Estado. O PIB é utilizado como critério para
deﬁnição dos intervalos de variação da
empregabilidade em quatro faixas:
Recessão/ Estagnação (PIB < 1): 65% | Baixo
Crescimento (PIB >=1 a <2,5): 70% |
Crescimento moderado (PIB >=2,5 a <3,5):
75% | Crescimento robusto (PIB >= 3,5): 80%.
Para essa versão foi considerado o resultado
estimado do PIB 2021 (4,48%) pela Pesquisa
Focus, divulgado pelo Banco Central em
Jan/2022.

Fonte: Planejamento Estratégico - Departamento Nacional

A pandemia da Covid-19 diﬁcultou os
atendimentos presenciais às empresas
em função da necessidade de adequação
metodológica aos protocolos de
segurança e aos decretos estaduais de
restrição de atividades. A principal
iniciativa, cujos resultados são
considerados na mensuração do indicador
estratégico, foi o Programa Brasil Mais Lean Manufacturing. Com esta iniciativa,
o regional alcançou um resultado acima
do esperado de 50%, perfazendo um total
de realização de 250%.
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Fonte: Planejamento Estratégico - Departamento Nacional

Este indicador mede os esforços realizados
em pesquisa, desenvolvimento e inovação
por meio do ecossistema formado pelos
Institutos SENAI de Inovação, em parceria
com as empresas industriais brasileiras de
qualquer porte, para repensar setores
industriais na direção de torná-los mais
competitivos e alinhados às tendências de
consumo e comportamento dos clientes.
Com um número total de 09 (nove) projetos
ativos em 2021, contratados com valor
superior a R$ 30 mil, o resultado
correspondente ao indicador atingiu apenas
75% de realização correspondente à meta de
12 projetos ativos para o exercício. Este
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resultado, apesar da melhoria contínua,
reﬂete principalmente as diﬁculdades de
retomada do ritmo pré-pandemia de
serviços demandados pela indústria em
detrimento às restrições de pessoal e o
distanciamento social que obrigaram a uma
série de adaptações, tanto dos produtos de
serviços educacionais quanto de serviços
tecnológicos e de inovação, principalmente
os serviços de assessoria e consultoria,
normalmente feitos presencialmente.

12.2 Média de horas de capacitação por colaborador
concluídas nas ações de educação corporativa do
SENAI
Meta
Realizado

30,0
26,6

Fonte: Planejamento Estratégico - Departamento Nacional

Por meio da UNINDÚSTRIA, com o catálogo
de cursos, foi possível promover
capacitações voltadas para o Programa de
Integridade, por meio dos cursos a saber:
Conhecendo Compliance nas
Organizações, Consequências do Assédio
no Trabalho, LGPD – Lei Geral de Proteção
de Dados e Ética: como ser bem-sucedidos
em nossas escolhas. Estas ações
contribuíram com a formação de educar os
colaboradores sobre as leis, regulamentos e
políticas corporativas internas e
procedimentos que se aplicam no dia a dia
dentro do ambiente organizacional.

A Universidade Corporativa SESI/SENAI –
UNINDÚSTRIA vem sendo a grande
alinhada do regional para o cumprimento
do desenvolvimento dos colaboradores,
desde os cargos de liderança, técnicos,
administrativos e operacionais, alinhando
as competências técnicas e
comportamentais às estratégias
institucionais, fortalecendo o
aprimoramento nas suas respectivas
áreas de atuação.
A meta estabelecida pelo Departamento
Nacional foi de 30 horas média de
capacitação concluídas para o SENAI/AM,
contudo o objetivo de desenvolver
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competências e reter talentos com foco em
resultado para o cliente na perspectiva
Pessoas & Aprendizado foi ﬁnalizado o
exercício com 26,6 horas, reﬂetindo um
percentual negativo de 11,3% do esperado.
O regional Amazonas contabilizou 805
inscrições, sendo 480 aprovações e 325
matriculas distribuídas entre os status "em
andamento", "evadidos", "não iniciados" e
"reprovados". Apesar do regional estar
sempre conscientizando os empregados,
pelo e-mail corporativo, para o não
desperdício de matrículas, orientando-os
para a inscrição gradativa e alertando para
cada ciclo de capacitação. Entretanto, cabe
relatar que, com o momento pandêmico,
houve uma procura maior para cursos que
tiveram como tema o bem-estar dos
colaboradores e de curta duração, 1 hora,
como as webinares, principalmente para
aqueles que ﬁcaram em home oﬃce
durante a pandemia. Contudo, apesar das
ações serem válidas para o nosso
desenvolvimento contínuo e crescimento
proﬁssional, considerando que muitos
colaboradores foram afastados em função
da covid 19, sendo alguns para controle e
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tratamento, os cursos com esta carga
horária não são contabilizados na fórmula
de cálculo. Os cursos, com as temáticas
como Ansiedade: o que é e o que fazer em
uma crise, Segurança Psicológica em
tempos de crise, Lidando com os sintomas
da depressão, Como lidar com os
sentimentos frente ao COVID 19,
Inteligência emocional tiveram um o
propósito de reforçar a vigilância sobre a
doença atual e conter o avanço de doenças
antigas.
O SENAI/AM proporcionou também aos
seus colaboradores treinamentos que
estimulassem o potencial de cada um,
compartilhando conhecimento,
desenvolvendo a comunicação assertiva,
gerando engajamento para a busca da
transformação institucional, sendo eles:
Atendimento ao Cliente, Relações
Eﬁcazes, Comunicação e Relacionamentos
Interpessoais, Liderança e Estrelato –
Venda e Arte, além dos cursos
diagnósticos por meio de levantamento de
necessidades de treinamentos. Relevante
ainda mencionar que o SENAI/AM investe
no autodesenvolvimento dos seus

colaboradores por meio do auxílio
educacional, subsidiado entre 50 a 100%
do valor do curso, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira
da Instituição, que visa incentivar o
empregado a cursar cursos de idiomas,
técnico e ensino superior, que vai desde a
Graduação até o Doutorado, elevando o
nível de escolaridade e estimulando o
desenvolvimento individual e
organizacional.

15.2. Número de empresas industriais atendidas
(SENAI)
Meta
Realizado
289

250

Fonte: Planejamento Estratégico - Departamento Nacional

Desempenho

3

7

8

58

No ano de 2021 foram atendidas 250
empresas, frente a meta de 289 empresas,
alcançando um percentual de 87% de
realização no período. Esse índice pode ser
atribuído à crise econômica provocada pela
pandemia da covid-19, que teve grande
impacto nas indústrias do Estado do
Amazonas. A crise ocasionou uma grande
redução no poder de compra das empresas,
o que as fez priorizar a aquisição de insumos
e serviços essenciais à manutenção de suas
atividades.
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17.2 Índice de aderência da oferta de gratuidade
regimental às estratégias (SENAI)

18.2. Índice de implantação dos Programas de
Transparência e de Compliance com aderência as
melhores práticas (SENAI)

Meta

Meta

Realizado

Realizado

64%
90%
75%
26%

Fonte: Planejamento Estratégico - Departamento Nacional

Fonte: Planejamento Estratégico - Departamento Nacional

Esse indicador mensura a relação entre a
quantidade de hora-aluno de ações da
gratuidade regimental alinhadas com a
estratégia e o total de hora-aluno de
gratuidade da instituição. No exercício de
2 0 2 1 , o S E N A I /A M d i r e c i o n o u s u a
gratuidade na produção de matrículas e
hora-aluno, principalmente, às modalidades
de Qualiﬁcação, de Aprendizagem
Industrial e de Aperfeiçoamento
Proﬁssional de maneira a se adequar ao
direcionamento nacional. Mesmo assim, o
regional realizou apenas 26% da meta
proposta para o período resultando em um
índice negativo de realização de apenas
41%.

O Programa de Integridade do SENAI/AM
superou a meta de implantação, obtendo,
até dezembro de 2021, 90% de adesão às
boas práticas de integridade e compliance
preconizadas pelo DN. No escopo das
ações implantadas, destacamos a revisão
do Código de Conduta Ética, a
reestruturação dos Canais de
Manifestação e publicação de um conjunto
de Políticas de Integridade que formalizam
e orientam procedimentos como o
tratamento de denúncias, a aplicação de
medidas disciplinares e a veriﬁcação de
terreiros e fornecedores, dentre outros.
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Além dos indicadores estratégicos
apresentados anteriormente, o SENAI/AM,
baseado nas diretrizes de abrangência
nacional, deﬁnidas Conselho Nacional do
SENAI através da Resolução nº 0044/2021,
que rege o fortalecimento estratégico
sistêmico e o aprimoramento da gestão,
implantou a partir do segundo semestre de
2021 o Plano de Aprimoramento da Gestão,
com o objetivo de Melhorar o desempenho
desse regional frente a uma gestão
orientada à sustentabilidade operacional, à
eﬁciência e eﬁcácia de seus processos
internos e atuação com foco no mercado.
A proposta do SENAI/AM é focar no
cumprimento das metas propostas para os
indicadores do Plano de Aprimoramento da
Gestão que foram pactuadas com o
Departamento Nacional para o triênio 20212023, avaliando, a partir da interação com a
indústria e sociedade em geral, a
necessidade de evolução das ações e
complemento com outros indicadores que
atualizem a atuação da organização no
cumprimento de sua missão e na
manutenção de sua sustentabilidade. A
expectativa é fazer com que o SENAI/AM
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tenha todos os indicadores eleitos com as
metas atingidas, superadas ou que se
encontrem dentro da margem de variação
aceitável, quando esta margem estiver
deﬁnida para o indicador.
Destacamos dois indicadores que não
possível apuração dos resultados:

INDICADOR ESTRATÉGICO: PERCENTUAL DE MATRÍCULAS
NO ITINERÁRIO V, ALINHADAS À INDÚSTRIA, DAS REDES
PÚBLICA, PRIVADA E DO SESI, EM PARCERIA COM O SENAI.

META 2021: 10%
RESULTADO: não disponível
JUSTIFICATIVA: A apuração do indicador
depende da disponibilidade de dados
especíﬁcos do Censo Escolar 2021, que são
fornecidos pelo Ministério da Educação. O
Censo da Educação Básica 2021, divulgado
até o fechamento desse relatório, não
apresentou as informações de matrícula do
Ensino Médio por Itinerário,
impossibilitando o cálculo para apuração do
indicador.

% DE CONCLUSÃO NOS CURSOS FIC + TEC PRESENCIAL E
% DE CONCLUSÃO NOS CURSOS FIC + TEC
SEMIPRESENCIAL E EAD

JUSTIFICATIVA: Em 2020 e 2021, houve
grande impacto da pandemia da covid-19
nas rotinas das escolas, uma vez que foram
adotadas medidas sanitárias obrigatórias
causando a interrupção de aulas
presenciais. Houve diﬁculdades no acesso
regular dos alunos à internet, no uso de
tecnologias educacionais das aulas online
e na continuidade dos cursos em
decorrência da perda de empregos e
trancamentos das matrículas dos
programas de aprendizagem industrial
ocasionados pela suspensão dos contratos
de aprendizagem pelas empresas.
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Diante disso, o Conselho Nacional do SENAI
determinou em 2021 a suspensão da
aplicação dos resultados dos indicadores “%
d e c o n c l u s ã o n o s c u r s o s F I C + T EC
presencial” e “% de conclusão nos cursos FIC
+ TEC EAD” para ﬁns de classiﬁcação de
desempenho do Programa de Eﬁciência da
Gestão do SENAI para o exercício 2021,
conforme disposto no Art. 1º da Resolução
nº 023/2021 do Conselho Nacional do
SENAI.
As metas e resultados dos indicadores de
desempenho pactuados com o
Departamento Nacional, para o ano de
2021, são apresentados na tabela a seguir:
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INDICADORES, METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS (janeiro a dezembro)

ORIGEM

INDICADOR

Fonte: Programa de Eﬁciência da Gestão/DN

Nota 1: A aplicação dos resultados dos indicadores de "% de conclusão FIC+TEC presencial" e "% de conclusão FIC+TEC
semipresencial/EaD" foi suspensa para ﬁns de classiﬁcação de desempenho do Programa de Eﬁciência da Gestão do SENAI para o
exercício 2021, conforme disposto no Art. 1º da Resolução nº 023/2021 do Conselho Nacional do SENAI.

Apesar do contexto de pandemia, os
resultados de desempenho alcançados
pelo SENAI/AM, no que tange à educação
proﬁssional e tecnológica, fortalecem o
desenvolvimento de competências nos
alunos com base nos padrões de
qualidade da Metodologia SENAI de
Educação Proﬁssional e contribuem para
direcionar toda a educação para as
necessidades do mundo do trabalho em
um cenário de grandes transformações
tecnológicas.
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META

REALIZADO

REALIZADO
META (%)
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6.1.2 Gratuidade
Em 2008 foram incorporados ao
Regimento do SENAI dispositivos
normativos para ampliação gradual da
oferta de vagas gratuitas nos Cursos
Técnicos e de Formação Inicial e
Continuada, sendo, a partir de 2014, a
meta de 66,66% da Receita Líquida de
Contribuição Compulsória Geral.
Cabe destacar que, para apuração da
gratuidade, considera-se o gasto médio
hora-aluno, ou seja, são utilizadas as
despesas realizadas com custeio,
investimentos
e gestão, conforme
estabelecido no Regimento do SENAI,
Art.10, §3º, atualizado pelo Decreto Lei
nº 6.635, de 5 de novembro de 2008.
Em 2021, considerando-se a meta de
segurança, este Regional aplicou ao
menos 73,14% dos recursos da receita
líquida de contribuição compulsória na
oferta de vagas em gratuidade
regimental, resultando na realização de
10.624 (dez mil, seiscentos e vinte e
quatro) matrículas e 1.298.666 (um
milhão, duzentos e noventa e oito mil,
seiscentos e sessenta e seis) horas-aluno
gratuitas.

Nas demonstrações abaixo, serão
apresentados os resultados alcançado
por este Regional no exercício de 2021:
Total de matrículas em
gratuidade regimental
Aperfeiçoamento /
Escpecialização Proﬁssional

4.465

8

232.625

165

Técnico de
Nível Médio

45.008
Qualiﬁcação
Proﬁssional

Qualiﬁcação
Proﬁssional

Aprendizagem
Industrial

2.417

346.416

Aprendizagem
Industrial

3.577

674.617

Fonte: Simulador da Gratuidade/Extranet

Gasto Médio do hora-aluno
Presencial

Gasto Médio do hora-aluno
Semipresencial/EAD

Técnico de
Nível Médio - Itinerário V
Ensino Médio

Técnico de
Nível Médio

24,49

Aperfeiçoamento /
Escpecialização Proﬁssional

18,28

18,15

Aperfeiçoamento /
Escpecialização
Proﬁssional

19,68

Qualiﬁcação
Proﬁssional

Aprendizagem
Industrial

28,93
28,42

Desempenho

7

Aperfeiçoamento /
Escpecialização Proﬁssional

Técnico de
Nível Médio

Fonte: Simulador da Gratuidade/Extranet

3

Total de hora-aluno em
gratuidade regimental

62

Qualiﬁcação
Proﬁssional

17,01

Aprendizagem
Industrial

18,82
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APLICAÇÃO DA RECEITA EM
GRATUIDADE REGIMENTAL
% da RLCC aplicada em gratuidade
regimental

32.965.611,43

73,14%

70,00%

Fonte: Simulador da Gratuidade/Extranet

EVOLUÇÃO DO CUMPRIMENTO DA GRATUIDADE
% da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade
Realizado

69,10%

71,70%

2017

2018

70,94%

75,63%

73,14%

2019

2020

2021

64,20%

2016

Fonte: Simulador da Gratuidade/Extranet
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6.2 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
A seguir serão apresentadas algumas ações
realizadas diante do contexto das diretrizes
estratégicas expostas no Planejamento Estratégico Anual SENAI/AM, e que contribuíram
para o alcance dos resultados estratégicos do
ano de 2021.
ELEVAÇÃO DO NÍVEL DOS SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Em relação à inicia va que está representada
na diretriz estratégica “Buscar a excelência dos
negócios”, o SENAI Amazonas tem atuado com
o obje vo de “Elevar o nível dos Serviços de
Tecnologia e Inovação”.
Uma ação relevante para a elevação da qualidade dos serviços de tecnologia e inovação
foi a revisão e a automa zação dos processos
de consultoria. Essas melhorias propõem uma
padronização dos processos e ainda uma
reestruturação sob a ó ca de gestão de riscos
e lean oﬃce.

REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PORTFÓLIO
DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

a comunidade industrial e o consequente
aumento da visibilidade dos serviços
prestados, ampliando know-how técnico.

Para “Garan r um por ólio aderente ao mercado”, o SENAI/AM “Revisou e consolidou o
por ólio dos Serviços de Tecnologia e
Inovação”. Nesse âmbito, devido às condições
econômicas adversas enfrentadas ao longo de
2021, muitas empresas veram de o mizar a
operação, reduzir custos e aumentar a
compe vidade para permanecer no
mercado. Foi nesse quadro que se percebeu a
necessidade de intensiﬁcar sua atuação, a
par r de uma metodologia que não apenas
reformulou seu por ólio de serviços, mas
ampliou a interação com os setores produ vos
locais – o esforço incluiu o desenvolvimento
de mapas setoriais voltados ao
reconhecimento das competências de cada
uma dessas cadeias produ vas, que foram
oportunamente estudadas e estruturadas.
Uma vez iden ﬁcadas as necessidades das
indústrias, o por ólio ganhou maior aderência
e passou a atender de maneira mais asser va
às necessidades dos setores industriais,
possibilitando o estreitamento da relação com

A reformulação do por ólio de Serviços em
Tecnologia e Inovação (STI) permi u a criação
de novos serviços e a modularização/customização de outros já ofertados, o que
possibilita um melhor desempenho na
cobertura das indústrias locais. Os pontos de
destaque desse trabalho foram a modularização dos serviços, que nos permite iden ﬁcar
carências e compreender melhor a situação
real das empresas.
Em relação às metas tá cas de produção do
SENAI, frente às demandas regionais no
âmbito dos Serviços de Tecnologia e Inovação,
segue abaixo o detalhamento:
No segundo semestre de 2021 houve uma
parceria com o SEBRAE por meio do Programa,
que subsidia as empresas nos serviços
prestados pelo que era esperado.
Dessa forma, segue abaixo, as metas tá cas e
resultado de produção frente às demandas
regionais no âmbito dos Serviços de
Tecnologia.
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Serviços em Tecnologia
Meta
Realizado

1.136
628

113
0

41

2

Serviços Técnicos
Especializados

25

Serviços
Metrológicos

Consultoria em
Tecnologia

Fonte: Simulador da Gratuidade/Extranet

RECURSOS ALOCADOS
R$

TIPO DE TRANSFERÊNCIA
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

547.288,90

SOLUÇÕES EM INOVAÇÃO

4.127.673,72

GESTÃO DA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

1.294.995,78

ETD DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

12.272,65

TOTAL

5.982.231,05

Fonte: Sistema Protheus

62

14

13

Pesquisa,
Desenvolvimento
e Inovação

Ensaios

Em 2021 foram desenvolvidas ações
voltadas para mudanças estratégicas,
direcionadas para uma nova visão de
negócio, focadas em sustentabilidade e
também em tornar o Instituto SENAI de
Inovação como referência para as
empresas do Polo Industrial de Manaus
(PIM), bem como ﬁrmar parcerias com
outros institutos, a ﬁm de ampliar nossa
capacidade de absorção do mercado,
tudo isso seguindo os objetivos atrelados
ao Plano de Eﬁciência da Gestão e o
Planejamento Estratégico ﬁrmado junto
ao Departamento Nacional do SENAI.

Desempenho
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Dentre essas ações destacam-se:
· Realização de estudo preliminar e
prospecção de clientes (Projetos)
· Ampliação do número de projetos
(ISI) em execução;
· Capacitação da equipe do ISI para
captação de recursos do CATI e
CAPDA;
· Ampliação das vendas de serviços de
tecnologia e inovação ofertados
pelo SENAI/AM;
· Parceria com o Sistema Nacional de
Laboratórios em Nanotecnologias
(SISNANO);
· Ampliação da receita de STI sobre a
receita de contribuição compulsória;
· Atingimento das metas dos
indicadores pactuados junto ao
Departamento Nacional e previstos
no Plano de Eﬁciência da Gestão ao
que se refere a sustentabilidade
operacional de STI e percentual de
receita em STI sobre o RLCC.
Acredita-se que essas e outras ações
contribuirão positivamente para o
alcance das metas, além de propiciar
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maior visibilidade e acessibilidade à
infraestrutura avançada para P&D em nano
tecnologia. Para tanto, estamos
desenvolvendo nossas estratégias de
marketing baseada no compromisso para
melhorar a percepção dos nossos serviços,
ampliando a oferta de serviços e
atendimentos personalizados de acordo
com a necessidade dos nossos clientes. Essa
etapa é fundamental, principalmente, em
razão dos diferentes perﬁs de cliente que
temos em nossa base. As ações de serviços
tecnológicos estão sendo desenvolvida
com a atuação de consultoria tecnológica
integrada às ações de Educação e área de
Mercado, incluindo suas equipes
administrativas e sistemas de gestão com a
capacitação dos consultores, prospecção
de cliente, orientação das equipes de
educação e implantação das primeiras
turmas. Essas ações estão sendo
direcionadas para atendimento em serviços
de consultoria para melhor desempenho
em virtude do cenário no Estado do
Amazonas.

INDICADORES, METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS (janeiro a dezembro)
INDICADOR
Índice de aumento de produtividade nas empresas
atendidas por programas de produtividade industrial
Número de projetos ativos dos Institutos SENAI
de Inovação
% da Receita de STI sobre a receita de contribuição
compulsória
Sustentabilidade operacional em Serviços de
Tecnologia e Inovação
Fonte: Programa de Eﬁciência da Gestão
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ORIGEM

META

REALIZADO

REALIZADO
META (%)

Programa de Eﬁciência
da Gestão

20%

50%

250%

Estratégia Nacional

12

09

75%

3,7%

1,5%

40%

28,8%

18,4%

64%

Programa de Eﬁciência
da Gestão
Programa de Eﬁciência
da Gestão
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6.3 GESTÃO E CLIENTES
A área de mercado do SENAI, com o
propósito de impulsionar a cobertura de
atendimento à indústria, passou por uma
estruturação em junho de 2021,
integrando com o SESI e IEL, de forma que
essa única estrutura corporativa pudesse
alavancar as vendas para a sobrevivência do
nosso negócio.
Assim, a área realizou ações de vendas,
planejadas e direcionadas para identiﬁcar
as necessidades do cliente-alvo,
contemplando estratégias de visitas às
empresas locais, de Base Nacional (BN) e
ainda por meio do Termo de Cooperação
Técnica e Financeira (TCTF), nos principais
segmentos industriais, captando cobertura
de 100% das indústrias (pequenas, médias
e grandes).
Com o apoio da UniMercado da CNI, o DRAM atuou com estratégias para abordagem
aos clientes e na Gestão dos Processos do
atendimento ao Cliente, em busca de
resultados por segmento, porte, pesquisas
e consolidação de resultados, além de
realizar orientações sobre as melhores
práticas de mercado, e oportunizar o
conhecimento para equipe do Regional de

modo que contribua com a abordagem
junto aos clientes e alcance dos resultados
pactuados.
Como parte dessa integração, foi
fundamental a implantação do setor de
Contac Center, que tem por objetivo
alavancar as receitas de serviço das
instituições da Sistema FIEAM. No período
de setembro a dezembro, as ações desse
novo setor se concentraram nas matrículas,
pessoa física, de SESI e SENAI.
Ao ﬁnal do exercício de 2021, percebe-se
uma evolução de performance do RCM
Corporativo, quando comparado com
2020, conforme abaixo
COMPARATIVO DE PROPOSTAS GANHAS

7

8

1.061

995
121

2018

2019

2020

250
2021

Fonte: RCM

Para 2022, a meta do RCM Corporativo é de
atingir no mínimo 80% do previsto, conforme
seu plano de metas

2019
TOTAL
GERAL

2019

2020

1º SEMESTRE

R$ 1.510.237,00

R$ 188.981,00

R$ 178.351,00

R$ 1.877.569,00

2º SEMESTRE

R$ 843.189,00

R$ 556.113,00

R$ 1.312.168,00

R$ 2.711.470,00

R$ 2.353.426,00

R$ 745.094,00

R$ 1.490.519,00

R$ 4.589.039,00

SENAI

TT PROPOSTAS GANHAS
Fonte: RCM
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

7.1 RESULTADO OPERACIONAL
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA
A formulação do orçamento é realizada
com base nas diretrizes deﬁnidas no
Planejamento Estratégico, tendo
participação dos gestores e da direção na
elaboração e escolha das iniciativas para o
exercício. Essa deﬁnição é formalizada no
documento de Plano de Ação e Orçamento
aprovada pelo Conselho Regional.
O Plano de Ação e Orçamento do exercício
de 2021 foi elaborado em conformidade
com o Manual de Procedimentos
Orçamentários e de Produção do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial,
aprovado pela Resolução nº 045/2016 do
Conselho Nacional do SENAI, com o Plano
de Contas e Manual de Padronização
Contábil do Sistema Indústria, aprovado
pelo Ato Resolutório 391/2009 e com o
Plano de Centros de Responsabilidade de
2021, aprovado pela Resolução nº
20/2020.

R$ 71.580.000,00
Valor das receitas estimadas e
despesas ﬁxadas pelo SENAI/AM para
o exercício de 2021
Fonte: Contabilidade/Sistema Protheus

Informações Orçamentária,
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Receitas
As receitas de contribuições representam
68% do total das receitas realizadas.

2.387

4.973

1.016

504

1.409

Receitas Financeiras

Receitas de Serviços

Apoios Financeiros

Auxílio Regimentais

Demais Receitas

Fonte: Contabilidade/Sistema Protheus.
Informações Orçamentária,
Financeiras e Contábeis
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2.683

1.546

5.520

8.442

10.855

7.582

7.382

6.040

6.851

Receitas de Contribuições

2.550

2019
2020
2021

41.346

34.331

39.156

Receitas SENAI (R$ mil)

As principais fontes de receitas da entidade
estão relacionadas as receitas de
contribuições e as receitas de auxílios
regimentais e apoios ﬁnanceiros,
representando em média 68% e 21%,
respectivamente, do total das receitas
realizadas em 2021.
Em comparação à realização nos últimos anos,
veriﬁca-se o acréscimo de 8,7% referente a
2020 e uma redução de 11,7% comparado a
2019, impactada principalmente pelos efeitos
graves da pandemia de Covid-19 no estado do
Amazonas entre os exercícios de 2020 e 2021.
As receitas de contribuições e os auxílios
regimentais representam em média 68% e
7%, respectivamente, do total das receitas do
SENAI.
A redução das receitas de contribuições
ocorrida em 2020 está relacionada
diretamente com a redução da alíquota da
contribuição compulsória em 50% no período
de abril a junho, introduzida pela MP
932/2020, além da redução da folha de
pagamento das indústrias com base na MP
936/2020.
O SENAI/AM realizou receitas no exercício de
2021 no montante de R$ 60,5 milhões,
representando 84% do total previsto para o
ano, apresentando uma melhor performace
comparado aos exercício de 2019 e 2020, na
qual apresentaram uma realizadação de 82% e
66%, respectivamente, do total das receitas
previstas para os anos em destaque.
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Despesas
O histórico das despesas nos últimos três
anos mostra que as despesas mais
representativas da entidade se referem ao
grupo de pessoal e encargos sociais e

ser viços de terceitos, diretamente
relacionada às prestações de serviços
realizadas pela entidade.

2019
2020
2021

Ocupações e Utilidades

Demais Despesas

Informações Orçamentária,
Financeiras e Contábeis
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2.205

2.001

3.369
Amortizações

Fonte: Contabilidade/Sistema Protheus.

3

13.908

8.341

Serviços de Terceiros

1.836

2.957

4.022
2.191

1.062

2.711

1.657

Investimentos

Despesas Financeiras

11.037

1.557

Materiais

7.878

Pessoal e Encargos Sociais

622

1.222

2.223

1.882

2.863

15.195

26.108

33.453

36.535

Despesas SENAI (R$ mil)

O total das despesas realizadas no exercício
2021 foi de R$ 55 milhões, atingindo o
consumo de 77% do total ﬁxado para o ano,
sendo que deste total as despesas com
pessoal e encargos e serviços de terceiros
representam 73% do total realizado.
As despesas com pessoal e encargos sociais e
serviços de terceiros representam em média
48% e 25%, respectivamente, do total das
despesas do SENAI.
Em comparação aos últimos 3 anos, as
despesas em 2021 apresentaram um
aumento de 2% em comparação a 2020 e uma
redução de 29% comparado com 2019. O
aumento apresentado está relacionado à
retomada de algumas atividades e projetos
que tinham sidos reprogramados para 2021,
devido a pandemia, além das negociações e
suspensões de contratos ocorridas em 2020.
A gestão orçamentária no equilibrio dos
resultados tem sido constante, tendo como
objetivo assegurar a eﬁciência na aplicação
dos recursos para atingimento dos objetivos
institucionais.
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Composição das Despesas do SENAI/AM
A receita total realizada no exercício de
2021 atingiu 84% da previsão anual,
obtendo um resultado superior ao ano de
2020, principalmente, pela realizações de
alguns investimentos que foram
reprogramados para acontecer no
exercício de 2021, cuja fonte de recurso
está relacionada às receitas de apoios
ﬁnanceiros dos projetos estratégicos via
Departamento Nacional e do
ﬁnanciamento do BNDES para o Instituto
SENAI de Inovação.
Quanto às despesas, o montante realizado
alcançou 77% da previsão estimada para o
exercício de 2021. Do total das despesas
do SENAI Amazonas, 66% foram recursos
destinados diretamente para as operações
das linhas negócios, cuja atuação está
relacionada à Educação Proﬁssional e
Tecnologia e Inovação.

2.205

6%
4.022

7%
1.657

3%

26.108

48%
13.908

25%

1.557

3%

8

4%

Despesas Financeiras

Ocupações e Utilidades

Investimentos

Materiais

Amortizações

Serviços de Terceiros

Despesas diversas

Informações Orçamentária,
Financeiras e Contábeis

7

2.223

Pessoal e Encargos sociais

Fonte: Contabilidade/Sistema Protheus.

3

4%

3.369

72

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2021

SENAI/AM

7.2 ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FINALIDADE DOS RECURSOS
Os recursos são estruturados no

Linha de atuação (R$ mil)

orçamento por linha de atuação, sendo:

2020

(1) Gestão; (2) Desenvolvimento

5.425

9.209

8.405

10%

17%

Institucional; (3) Negócio; (4) Suporte ao

2021

15%

7.515

14%

2.586

Negócio; (5) Apoio.

5%

2.670

1.882

2.456

3%

4%

5%

A maior parte dos recursos do SENAI
édestinado às áreas de negócios

4.689

5.982

9%

11%

(educação e tecnologia e inovação), no
exercício de 2021. Essa distribuição

30.294

28.020

56%

51%

correspondeu a 66% do total das
despesas realizadas. Quanto aos recursos
alocados no Negócio, a principal

Gestão

Suporte ao negócio

destinação foi para as iniciativas de

Tecnologia e Inovação

Educação

educação que correspondeu a 51%.

Desenvolvimento Institucional

Apio

Fonte: Contabilidade/Sistema Protheus.

LINHAS DE ATUAÇÃO:
·
·

·

Gestão: contempla as ações dos órgãos consul vos,
delibera vos e de assessoria à gestão, como: jurídico,
auditoria, comunicação e planejamento e orçamento.
Desenvolvimento Ins tucional: contempla as
transferências regulamentares e as despesas rela vas

·

às a vidades da administração ins tucional.
Negócio: contempla as linhas de atuação ﬁnalís cas
da en dade, como: educação básica, saúde e
segurança cultura e cooperação social.
Suporte ao Negócio: serviços de apoio às a vidades
ﬁnalís cas, como: programas relacionados a estudos,
pesquisas e avaliações da en dade e da indústria;

Informações Orçamentária,
Financeiras e Contábeis
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·

relacionamento com o mercado e cooperação técnica
nacional e internacional.
Apoio: serviços de apoio para manutenção da
en dade, como administra vo, ﬁnanceiro, pessoal e
tecnologia da informação.
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7.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis a seguir foram
elaboradas com base na NBC TSP 11
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/NOTAS EXPLICATIVAS

conjugadas ao disposto na Lei nº 4.320/64

ENDEREÇO PARA ACESSO

Balanço Patrimonial
Balanço Orçamentário
Balanço Financeiro

https://www.ﬁeam.com.br/senaiportal/Demonstracao/Contabil
Demonstração das Variações Patrimoniais
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Notas Explicativas
Fonte: Contabilidade/Sistema Protheus
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Considerações gerais:
Os demonstra vos contábeis do exercício de
2021 serão publicados oportunamente no
endereço acima informado, após exame e
opinião da auditoria independente sobre as
demonstrações, bem como, após a aprovação
pelo Conselho da en dade.
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VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTA
Identiﬁcação da Unidade
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Poder e órgão de vinculação
Poder

Executivo

Órgão de vinculação

Ministério da Economia

Identiﬁcação da Unidade Jurisdicionada (UJ)
Denominação Completa

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Amazonas

Natureza jurídica

Serviço Social Autônomo

CNPJ

CNPJ: 03.776.255/0001-39

Principal atividade

Outras Atividades de Ensino não Especiﬁcadas Anteriormente

CNAE 85.99-6-99

Contatos
Telefones/fax

92 3186-6668/ 92 3186-6598

Endereço postal

Avenida Rodrigo Otávio, 2.394 – Distrito Industrial – Manaus/AM

CEP

69075-005

Endereço eletrônico

institucional@am.senai.br

Página na internet

www.ﬁeam.org.br/senai
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GRATUIDADE REGIMENTAL
Resultado anual
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Lista de Siglas
AM

DOM

Amazonas

Diretrizes, Objetivos e Metas

MPQ

Manual de Procedimento da Qualidade

NBC TSP Normas Brasileiras Contábeis – Técnicas do

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

DR

Departamento Regional

BN

Base Nacional

DR´S

Departamento Regionais

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento

EAD

Ensino a Distância

Econômico e Social

ESAMC

Escola SENAI Ações Móveis e Comunitárias

OIT

Organização Internacional do Trabalho

BSC

Balanced Scorecard

ESAS

Escola SENAI Antônio Simões

ONU

Organização das Nações Unidas

Setor Público
NBR

Norma Brasileira

CAMC

Centro de Ações Móveis e Comunitárias

ESDT

Escola SENAI Demostenes Travessa

P&D

Pesquisa e Desenvolvimento

CAPDA

Comitê das atividades de Pesquisa e

ETD

Educação, Treinamento e Desenvolvimento

PD&I

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Desenvolvimento na Amazônia

FIC

Formação Inicial e Continuada

PDCA

Plan-Do-Check-Act. Planejar-Fazer-Checar-Agir.

CATI

Computer-assisted Telephone Interviewing

FIEAM

Federação das Indústrias do Estado do

PIB

Produto Interno Bruto

CEP

Código de Endereçamento Postal

Amazonas

PIM

Polo Industrial de Manaus

CETIQT

Centro de Tecnologia da Indústria Química e

GP

Gran Prix

POP

Procedimento, Operacional, Padrão

Têxtil

GRC

Governança, Risco e Compliance

PPB

Processo Produtivo Básico

CIB

Confederação Industrial do Brasil

IDAP

Indicador de Desempenho da Avaliação

RA

Realidade Aumentada

CIET

Centro Integrado de Educação do Trabalhador

Proﬁssional

RBCC

Receita Bruta de Contribuição Compulsória

CN

Conselho Nacional

IEL

Instituto Euvaldo Loddi

RLCC

Receita Líquida de Contribuição Compulsória

CNAE

Código Nacional de Atividade Econômica

IN

Instrução Normativa

RO

Rondônia

CNI

Confederação Nacional da Indústria

IND

Indicador

RV

Realidade Virtual

COSO

Comitee of Sponsoring Organizations –

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e

SAC

Serviço de Atendimento ao Cliente
Sistema de Avaliação da Educação Proﬁssional

Tecnologia

SAEP

riscos

ISI

Instituto Senai de Inovação

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às micro e

ISO

Interna_onal Organiza_on for Standardiza_on

Metodologia usada para identiﬁcação dos
COVID

Corona Vírus Disease

CRC

Conselho Regional de Contabilidade

CTDI

Centro de Treinamento do Distrito Industrial

(Organização Internacional de Normalização)
ISTs

DCM

Diretoria de Comunicação e Marketing

LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados

Departamento Nacional

LMS

Learning Management System

Doc's

Documentos

MP

Medida Provisória
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Instituto de Tecnologias

DN

3

pequenas Empresas
SEDECTI Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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SEMTEPI Secretaria Municipal do Trabalho,
Empreendedorismo e Inovação
SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2021

SENAI/AM

SESI

Serviço Social da Indústria

SGCII

Sistema de Gestão do Capital Intelectual e

SGE

Sistema de Gestão Escolar

Infraestrutura
SGF

Sistema de Gestão De Apoio Financeiro

SGQ

Sistema de Gestão da Qualidade

SGT

Sistema de Gestão da Tecnologia

SINE

Sistema Nacional de Emprego

SISNANO Sistema Nacional de Laboratórios em
Nanotecnologias
SP

São Paulo

SSI

Saúde e Segurança na Indústria

STI

Serviços de Tecnologia e Inovação

SUFRAMA Superintendência da Zona Franca de
Manaus
TCTF

Termo de Cooperação Técnica e Financeira

TCU

Tribunal de Contas da União

TEC

Técnico

UJ

Unidade Jurisdicionada

UNINDÚSTRIA Universidade Corporativa SESI – SENAI
ZFM

Zona Franca de Manaus
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Índice Remissivo
Atuação em Rede

23

Capacitação

45, 57, 65, 66

Compliance

15, 30, 31, 35, 59

Despesa (S)

62, 69, 71, 72, 73

Edital de Inovação

27

Educação a Distância (EaD)

27, 37

Educação Proﬁssional

13, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 39, 41, 44, 52, 53, 54, 61, 72

Egressos

48, 56

Estratégia (S)

07, 15, 16, 23, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 66, 67

Futuro do Trabalho

14, 18, 41

Governança,

15, 31

Gratuidade

09, 11, 18, 46, 48, 54, 59, 62, 63, 65, 77

Indústria 4.0

24, 27, 39, 40, 45, 55

Instituto SENAI de Inovação

14, 20, 21, 65, 72

Itinerário (S)
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