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1. INTRODUÇÃO
O Departamento Regional do Amazonas, integra o Serviço Nacional da Indústria (SENAI),
criado em 1942 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para elaborar e executar
programas de educação profissional e contribuir para o desenvolvimento tecnológico da
indústria, por meio do Decreto-Lei nº 4048/42, amparado pela Constituição de 1937 – art.
129.
A Instituição disponibiliza para a indústria uma estrutura que inclui cinco escolas (quatro
em Manaus e uma em Parintins), duas agências de treinamento (Itacoatiara e Iranduba),
um Instituto de Inovação e duas unidades móveis (barcos-escolas). Um exemplo das
ações móveis do SENAI são os barcos-escolas Samaúma I e II, que levam formação
profissional à população de localidades mais distantes desta Amazônia.
O presente relatório tem por objetivo demonstrar um panorama de seus controles internos,
e as atividades executadas no terceiro trimestre de 2022, sendo evidenciadas
cumulativamente durante todo ano de 2022 para o fortalecimento da governança e do
sistema de controles internos.
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2. GOVERNANÇA
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Amazonas, vem constantemente
modernizando sua estrutura de governança. No Diagrama de Governança abaixo
podemos observar a maneira como a estrutura de governança do regional Amazonas está
organizada e como se relaciona com a estrutura do Nacional, mantendo a harmonia com
as diretrizes de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade
corporativa.
Figura 01 – Diagrama de Governança – SENAI-AM

Fonte: SENAI-AM, 2022.
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2.1

R ELACIONAMENTO COM Ó RGÃOS DE C ONTROLE E XTERNO

O SENAI-AM, em razão da titularidade da contribuição compulsória, está sujeito à
prestação de contas anuais ao Tribunal de Contas da União - TCU, que com apoio da
Controladoria Geral da União – CGU, constituem as instâncias externas de controle que
acompanham e apoiam a governança do SENAI-AM.
Nos três primeiros trimestres de 2022, o SENAI/AM não foi demandado diretamente via
processos em curso no TCU. Contudo, prestou informações trimestrais referentes à
fiscalização contínua no disco virtual do Tribunal por força do disposto no despacho do
Ministro-relator MARCOS BEMQUERER (TC 029.390/2019-2).

2.2

P RESTAÇÃO

DE

C ONTAS

Ainda no segundo trimestre de 2022, com o envolvimento das diversas áreas
responsáveis (Diretoria Financeira, Contabilidade, Planejamento, Assessoria de
Controle Interno e Compliance e Unidades de Negócios, dentre outras) foram
elaborados os documentos que compõe Prestação de Contas Anual, referente ao
exercício de 2021, quais sejam:


Balancete orçamentário;



PC 1, PC 2, PC 5, PC 6 e PC 7;



Relatório dos auditores externos independentes;



Notas explicativas;



Balancete de verificação anual (antes do encerramento);



Rol de Responsáveis

Realizadas as análises e emitidos os pareceres, a Prestação de Contas foi submetida
ao Conselho de Administração do SENAI-AM, que aprovou e autorizou o
encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional e publicação no Portal da
Transparência, em fevereiro de 2022. Os documentos podem ser consultados nos
endereços eletrônicos a seguir:
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https://www.fieam.com.br/senaiportal/Demonstracao/Contabil
https://www.fieam.com.br/senaiportal/Manager/BuscarArquivos/13?ano=2021

2.3

R ELATÓRIO DE G ESTÃO

O tema em questão iniciou em julho/2022, com reuniões de alinhamento juntamente com
à equipe da UNIGEST do Departamento Nacional, com participação do subcomitê e pontos
focais definidos, trazendo com riquezas de detalhes como ocorrerá o plano de trabalho
com os envolvidos em busca de melhorias para o novo relatório de gestão, como peça de
comunicação para posicionar à sociedade as entregas realizadas pelo regional no
fechamento do exercício.
A partir das lições aprendidas, assumimos o compromisso de no próximo trimestre
exercitar a melhoria contínua em nossas ações, a fim de apresentar resultados com base
nos recursos aplicados, com intuito de cumprir os objetivos estabelecidos.
Todo esse trabalho será embasado na Decisão Normativa 198/2022 e Instrução Normativa
TCU nº 84/2020 que traz o destaque de elementos de conteúdo do Relatório de Gestão
por meio de uma nova estrutura para o próximo relato. Os trabalhos estão sendo
acompanhados e tratados pela coordenação da área de Planejamento da Assessoria
Corporativa que conta com o apoio da Alta Direção e gestores das áreas finalísticas e
apoio.
Destacamos que no próximo trimestre já teremos o novo modelo do caderno que trará
todos os conteúdos para fins de prestação de contas de cada iniciativa da entidade.
O SENAI-AM, reforça seu compromisso de estabelecer uma comunicação para divulgar
as ações para as partes interessadas no sítio do site da Transparência.

8

2.4

AUDITORIA E XTERNA I NDEPENDENTE

Atendendo a recomendação do Acordão 699/2016-TCU, o SENAI-AM contrata, desde
2019, empresa de Auditoria Externa Independente, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, para realizar a análise de suas demonstrações contábeis e emitir
relatório de opinião, conforme normativos técnicos do Conselho Federal de Contabilidade
- CFC e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON. No contrato também
estão previstas auditorias de controles internos nas unidades de negócios e área meio,
visando identificar a aderência das unidades aos normativos internos e as oportunidades
de melhoria, bem como fortalecer o sistema de controles internos da entidade.
No primeiro trimestre de 2022 foram concluídas as análises das demonstrações contábeis
do exercício de 2021 e emitido o respectivo parecer. Na sequência, foi realizada a Análise
das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2022 e Auditoria de Controles Internos
nas seguintes unidades:
1. Diretoria de Comunicação e Marketing (SUCOR).
2. Assessoria Corporativa – Qualidade e Projetos (SUCOR).
3. Assessoria Jurídica (SUCOR).
4. Escola SENAI Demóstenes Travessa – ESDT.
5. Escola SENAI Waldemiro Lustoza – ESWL.
6. Escola SENAI de Ações Móveis e Comunitárias.
Elaborados os respectivos relatórios e apontadas oportunidades de melhorias, cada área
iniciou as tratativas para aprimoramento de seus processos e controles.
No terceiro trimestre, destacamos o início dos trabalhos da empresa de auditoria externa
independente BDO Auditores.
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3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
No SENAI-AM os recursos da Tecnologia da Informação representam ferramentas
indispensáveis à boa gestão e aos controles internos. No segundo trimestre, destacamos
a conclusão Projeto de Atualização do Versão do Sistema Suíte Expert, que serve como
premissa para continuidades dos projetos que estavam sendo replanejados da linha da
Suíte Expert. No terceiro trimestre destacamos o a conclusão do projeto de SGQ, bem
como a entrada em produção da atualização do SGE e Protheus com objetivo de atender
as obrigações acessórias como SPEDS Fiscais, Escrituração Contábil Digital (ECD),
Escrituração Contábil Fiscal, Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras
Informações Fiscais, tais atualizações são necessárias para atender aos órgãos
fiscalizadores e garantir o suporte da TOTVS na ferramenta, no atual momento estamos
em fase de operação assistida com usuários chaves, com previsão de conclusão para
outubro de 2022.
No mês de maio estamos dando apoio a implementação do Projeto SENAI + Digital, que
está em fase de execução conforme planejamento do projeto, ressaltamos que os termos
de referência de TIC foram encaminhados para aprovação da gerência de operações do
SENAI, para subsidiar as contratações nas escolas agregadas a entidade elencada.
Estamos em fase de implementação do Projeto de Data Warehouse, juntamente como
Regional de Alagoas, onde serão entregues painéis estratégicos para atender as áreas de
Educação, Compliance/Jurídico, Suprimentos, Orçamento, SSI, Pessoas e Mercado, com
conclusão prevista para dezembro de 2022.
Em conjunto com o setor Jurídico estamos caminhando com o projeto de Implantação da
LGPD, os documentos necessários para a implantação da LGPD no Sistema FIEAM foram
finalizados:


Contratos com Clientes;



Contratos com Fornecedores;



Contratos com Terceiros;



Propostas Comerciais;
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Contrato de Trabalho;



Termo de Nomeação do Encarregado de Dados (DPO);



Política de Privacidade e Proteção de Dados (Portal);



Política de Segurança da Informação (TI).

Na próxima fase do projeto, serão elaborados os processos que comporão o Modelo de
Governança do Sistema FIEAM:


Processo de Auditorias Internas da LGPD;



Processo de Tratamento de incidentes;



Processo de Tratamento de Riscos;



Processo de Tratamento de Solicitações;



Governança Corporativa de Dados Pessoais.

Também serão definidos na próxima fase o questionário Duo Diligence, como parte do
processo de qualificação de fornecedores e o LIA (documento para Avaliação de Legítimo
Interesse). No Portal Corporativo do Sistema FIEAM, os formulários que coletam dados
pessoais serão ajustados para coletar o consentimento do titular e a publicação da Política
de Privacidade e Proteção de Dados.
Ao final do projeto, serão realizadas ações de institucionalização do mesmo, como o
treinamento dos colaboradores e ações de divulgação da Governança de Dados Pessoais
no Sistema FIEAM a todos os colaboradores internos e aos parceiros.
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Figura 02 – Sistema de acompanhamento de projetos de TIC.

Fonte: SENAI-AM, 2022. link para consulta: https://www.fieam.com.br/softexpert/
Figura 03 – Acompanhamento isolado do Projeto SENAI + Conectividade (Apoio).

Fonte: SENAI-AM, 2022. link para consulta: https://www.fieam.com.br/softexpert/
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4. GERENCIAMENTO DE RISCOS
A gestão de riscos é um conjunto de atividades coordenadas que visam gerir e controlar a
organização em relação às potenciais ameaças, independentemente da sua manifestação
sendo um dos pilares mais importantes do Programa de Compliance auxiliando as
organizações a alcançarem os seus objetivos, de modo a fortalecer o modelo de
governança corporativa.

4.1

R ISCOS M APEADOS – IMPLANTAÇÃO

DO

S ISTEMA I NFORMATIZADO

Iniciado em abril de 2022, a implantação do Sistema de Gestão de Riscos e Compliance
encontra-se atualmente na fase de identificação e inserção dos Controles do Mapa de
Riscos Corporativos do sistema FIEAM, sendo realizados pela Gestão de Riscos em
parceria com as áreas e seus gestores das casas (SUCOR, SESI e SENAI).
No processo de análise sobre os riscos que afetam diretamente as áreas do Departamento
Regional estabeleceu-se inicialmente o monitoramento dos principais riscos de acordo
com a Matriz de Riscos Corporativos, tendo sido posteriormente o processo de
Mapeamento dos Controles dos Riscos da FIEAM (SUCOR/SESI/SENAI) também
inseridos, de acordo com o seguinte fluxo:

Fluxo 01 – Sistemática de Análise dos Riscos na Implantação.

Definição dos
Principais Riscos
Corporativos
como Prioridade.

Revisão da Matriz
de Riscos
Corporativos com
as áreas
envolvidas.

Inserção dos
Riscos
Coportativos no
Sistema
Informatizado.

Identificação e
Inserção dos
Controles e suas
Evidências de
execução.
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Inserção dos
Planos de Ação e
suas Evidências
de
Implementação.

Encerramento do
Plano de ação.

5. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
A Gestão da Qualidade tem como objetivo supervisionar as atividades e processos,
buscando sempre a melhoria continua como também a satisfação dos nossos clientes.
No terceiro trimestre de 2022, o setor de processos realizou em conjunto o SENAI-AM a
atualização dos Manuais de Procedimentos das Qualidade (MPQ’s), no total de 11 manuais
contemplando os seguintes processos:


Supervisão e Avaliação da Prática Pedagógica;



Integração de Pessoas nas Escolas SENAI;



Planejamento das Atividades Escolares;



Planejamento, aquisição, solicitação, recebimento de materiais, bens e serviços
nas unidades operacionais;



Acompanhamento da Aprendizagem Discente;



Acompanhamento da Pratica Docente;



Serviços da Biblioteca;



Controle de calibração, identificação e manutenção dos instrumentos de medição;



Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos;



Gestão de Operações;



Planejamento de produção anual;



Informação e Matricula de Educação Profissional;



Gestão de Operações.
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Gráfico 01 – Atualização de Manuais de Procedimentos SENAI-AM.

Fonte: SENAI-AM, 2022.

Foram atualizados ainda os fluxogramas dos processos acima citados dentro da
Ferramenta SE Suíte, de acordo com o gráfico abaixo.

Gráfico 02 – Atualização de Fluxogramas dos Processos SENAI-AM.

Fonte: SENAI-AM, 2022.

Em relação ao processo de Automatização da documentação do Sistema de Gestão da
Qualidade” no SE Suíte, foi dado continuidade no processo conforme abaixo:


Migração de 11 (onze) manuais de procedimentos para o Sistema;



Elaboração dos fluxogramas.
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Treinamento para atualização dos Manuais e Solicitação de Serviços ao SGQ via
sistema;



Treinamento para Gestão de Ocorrências.



Treinamento para Auditoria interna.



Treinamento para Pesquisa de Satisfação dos Clientes.

Figura 04 – Sistema de Gestão da Qualidade - SE Suíte Componentes.

Fonte: SENAI-AM, 2022.
Figura 05 – Sistema de Gestão da Qualidade - SE Suíte.

Fonte: SENAI-AM, 2022.
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Iniciou-se a configuração das categorias de Registros da Qualidade (RQs) no
Sistema SE Suíte para migração dos formulários do SENAI-AM e Armazenamento
de Registros gerais.

Figura 06 – Categorias de Registros da Qualidade - SE Suíte.

Fonte: SENAI-AM, 2022.

Em continuidade ao processo de monitoramento das Ações decorrentes das OMs e NCs
da auditoria externa, o status das ações está conforme os gráficos abaixo:
Gráfico 03 – Status das Ações das OM’s da Auditoria Externa SENAI-AM.
Status das ações das OMs Auditoria
Externa- SENAI-AM
8

2

Concluída

Em andamento

Fonte: SENAI-AM, 2022.
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Gráfico 04 – Status das Ações das NC’s da Auditoria Externa SENAI-AM.
Status das ações das NCs Auditoria ExternaSENAI
5
4

Concluída

Em andamento

Fonte: SENAI-AM, 2022.

Previsão de fechamento das ações prevista para 30 de dezembro de 2022.

*OM: Oportunidade de Melhoria.
*NC: Não Conformidade.
*MPQ: Manual de Procedimento da Qualidade

6. PROGRAMA DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE)
O Programa de Integridade abrange um conjunto de ações, normativos, procedimentos
e estruturas internas que formalizam o compromisso do SENAI-AM, e das demais
entidades do Sistema FIEAM com a ética, a transparência e a integridade.
Nele estão consolidadas orientações, direcionadas ao público interno e externo, que visam
tornar a gestão mais eficaz e reduzir riscos de fraudes e ilícitos, atendendo às boas
práticas do mercado e aos requisitos da Lei 12.846/2013.
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Figura 07 – Pilares do Programa de Integridade do Sistema FIEAM.

Em julho de 2021, o Programa de Integridade do Sistema FIEAM foi oficialmente
aprovado, iniciando sua vigência. Para sua implantação foram atualizados a Matriz de
Riscos e Código de Conduta Ética, sendo esse último o principal normativo institucional
de integridade. Em paralelo, foram elaboradas e implantadas Políticas de Integridade,
que abordam detalhadamente temas do programa. Ainda em julho foram iniciadas
ações para ampla divulgação do programa e sessões de treinamento para que todos
os colaboradores do Sistema FIEAM possam, gradativamente, conhecer o programa
e contribuir com o fortalecimento da governança e da cultura de conformidade.
Para a divulgação do Programa e seus compenetres foram produzidos cartazes,
fundos de tela, publicação de mensagens em contracheques, envio de e-mails
informativos e banners digitais, além da publicação de normativos e documentos na
Intranet.
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Destacamos ainda, o envio de Questionários de Verificação (Due Dilligence) e análise
de informações como parte das ações de Verificação de Terceiros e Fornecedores.
No primeiro semestre de 2022 o Código de Conduta Ética passou por nova revisão,
ganhando um capítulo sobre Vestimenta e Apresentação Profissional.
Ressaltamos ainda a implantação do Sistema de Gestão de Riscos e Compliance,
iniciada em abril último, que permitirá melhor controle das ações de monitoramento do
programa. A previsão é que até o final do ano todas as rotinas disponibilizadas pelo
sistema estejam em produção.
No terceiro trimestre destacamos o trabalho de revisão das Políticas de Integridade,
que até o final de ano devem ser publicadas e ter iniciado o Plano de Treinamento que
irá disseminar essas atualizações nas entidades do Sistema FIEAM.
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7. COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS
A Regional do SENAI-AM vem proporcionado aos seus colaboradores capacitações
contínuas que garantam o aprimoramento na qualidade dos processos e serviços,
objetivando Desenvolver Competências e Reter Talentos com Foco em Resultado para
o Cliente.
O SENAI-AM investe sistematicamente em capacitações que servem para desenvolver
novos comportamentos e atitudes, com o propósito de melhorar a prestação dos
serviços ofertados, além de contribuir positivamente para o nivelamento do
conhecimento com reflexos no trabalho institucional diário. O regional continua
intensificando as ações de capacitações que abrangem temáticas votadas para o
Programa de Integridade (ver figura abaixo).
Figura 08 – Fluxo do Programa de Integridade SENAI-AM.

Fonte: SENAI-AM 2022.

Além das iniciativas disponibilizadas pela UNINDÚSTRIA, o SENAI também proporciona
treinamentos específicos para atualização do corpo operacional, técnico e gerencial. E
nesse terceiro trimestre de 2022, foram realizadas regularmente capacitações objetivando
a qualificação e melhoria da capacidade técnica da equipe, tendo nos meses de Julho a
Setembro de 2022 um total de 195 Capacitações realizadas.
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De acordo com a figura abaixo podemos concluir que o quantitativo de colaboradores
capacitados até Setembro de 2022 é satisfatório com uma média mensal de 72
capacitações.

Figura 09 – Quantitativo de Capacitações SENAI-AM 2021/2022.

CAPACITAÇÕES SENAI-AM

2021

PARTICIPAÇÕES EM
CURSOS DE
INTEGRIDADE E DEMAIS
CURSOS:

2022

1.153 Capacitações
Realizadas.

PARTICIPAÇÕES EM
CURSOS DE
INTEGRIDADE E DEMAIS
CURSOS:
649 Capacitações
Realizadas.

TOTALIZANDO:

TOTALIZANDO:

649 Capacitações
Realizadas. (até
Setembro de 2022).

1.153 Capacitações
Realizadas.

Fonte: SENAI-AM 2021/2022.
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