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INTRODUÇÃO

CONJUNTO DE INFORMAÇÕES QUE IDENTIFICA A UNIDADE COMPREENDIDA
PELO RELATÓRIO
É com satisfação que apresentamos o Relatório de Gestão do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC, Departamento Regional do Estado do Rio Grande do Norte,
exercício de 2014, tempestivamente exposto por esta Administração, conforme instruções
normativas de orientação.
Este documento está elaborado de acordo com a estrutura apresentada na Parte C do
Anexo II da DN TCU nº 134/2013, 139/2014, 140/2014 e a Portaria TCU nº 90 – Relatório
Customizado. Que dispõe orientações às unidades jurisdicionadas ao Tribunal quanto à elaboração
do Relatório de Gestão.
Apesar da Parte C do Anexo II da decisão normativa apresentada se aplicar à natureza
da unidade, não há conteúdo a ser declarado no exercício de referência para o capítulo 10, item
10.3.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA GESTÃO NO EXERCÍCIO
O SENAC RN, a cada ano, vem implementando ações de aprimoramento e
desenvolvimento no modelo de gestão institucional com a colaboração de seus mais de 700
colaboradores, de forma integrada e efetiva.
Os trabalhos tiveram seus preparativos iniciais no ano de 2011, período este em que a
Diretoria Regional reformulou o Planejamento Estratégico institucional, definindo um novo modelo
de gestão, cujo objetivo estava fundamentado nos conceitos da gestão estratégica, por objetivos e
por processos.
Neste interim, o início do desenvolvimento do trabalho foi tomado pela estruturação da
identidade organizacional e elaboração de indicadores de desempenho. Em 2012, a metodologia de
gestão foi implantada e os indicadores de desempenho passaram a ser mensurados e acompanhados.
A partir de 2013 algumas ações foram implementadas, tais como: alinhamento dos
objetivos estratégicos aos indicadores de desempenho, elaboração e monitoramento da Cadeia de
Valor e implantação de uma ferramenta para acompanhamento dos resultados da gestão. Tais
medidas caracterizaram a fase de aprimoramento do modelo de gestão institucional.
Dando continuidade a um processo de constante evolução, o exercício de 2014 foi
marcado pela criação de uma estrutura corporativa de crescimento. Foram elaborados novos
organogramas para as diretorias e as equipes, partindo da identificação da missão organizacional de
cada área, seu papel no contexto organizacional, bem como suas atividades a serem desenvolvidas e
os resultados a serem gerados. Em alguns casos esse trabalho culminou numa reengenharia
funcional.
Neste sentido, as equipes participaram do processo de reformulação da metodologia de
gestão. E, em paralelo, o plano estratégico para o ano de 2014 foi desenvolvido contemplando a
formulação dos objetivos estratégicos, objetivos táticos, ações táticas, indicadores, metas e
periodicidade a serem desenvolvidas e acompanhadas na organização.
No início do exercício, a alta administração reuniu todos os colaboradores para realizar
o lançamento do planejamento estratégico da UJ, mostrando as principais ações estratégicas,
objetivos, metas, programas e projetos institucionais e a importância de todos para a concretização
dos resultados organizacionais. Além disso, apresentou os resultados quanto a execução dos
objetivos estratégicos corporativos, objetivos táticos e indicadores inerentes a cada equipe.
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O Painel de Bordo – ferramenta estratégica norteadora para o gerenciamento das
atividades das equipes – contribuiu para a aferição dos resultados alcançados e reforçar as metas
ainda a serem cumpridas.
Sistematicamente, visitas in loco eram realizadas pela alta direção. Esta iniciativa foi
fundamental, uma vez que facilitou a comunicação entre a direção e o colaborador bem como o
processo decisório, uma vez que permitiu aquela conhecer as reais necessidades deste, analisar,
discutir e propor soluções de melhoria, eliminando pontos críticos.
Dessa forma, pelo já exposto, a Diretoria Regional primou durante o exercício em
priorizar ações que buscaram o desenvolvimento e alinhamento da metodologia de gestão
organizacional e o alcance dos objetivos estratégicos.
Esses aspectos metodológicos, sob o direcionamento eficaz da alta administração
conduziram a instituição a bons resultados. De âmbito financeiro, se comparada à receita realizada
no exercício de 2013 que foi de R$ 67.760.053,00 com a alcançada no mesmo período do exercício
de 2014, R$ 84.654.077, houve um crescimento de 24,93%. Já em termos de despesas, no mesmo
período de 2013 foi realizado R$ 50.382.595,00 e no ano de 2014, R$ 66.869.977,00, crescimento
da ordem de 32,72%. Essa comparação do crescimento da receita versus a despesa mostra o bom
resultado financeiro da instituição, que no exercício de 2013 foi de R$ 17.377.458,00 e em 2014 de
R$ 17.784.100,00, um crescimento de 2,34%.
Em termos de matrículas, das 58.208 previstas para vendas nos CEP foram executadas
68.190, gerando um percentual de 117% de realização.
Não menos importante, reforçou ainda mais seu histórico compromisso social, em vista
da ampliação do Programa Senac de Gratuidade (PSG), realizando das 11.166 matrículas previstas,
um total de 14.683, 131% de realização, utilizando o comprometimento da receita originada pela
contribuição das empresas de comércio e serviços do estado, implantado no ano de 2009 em âmbito
nacional, com o objetivo de atender à qualificação profissional da população de baixa renda.
De forma transparente e eficaz a instituição atuou na execução de importantes projetos
organizacionais voltados para o fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo bem como
para a inclusão social de pessoas de baixa renda. Um dos projetos de destaque foi o PRONATEC,
destinado a formação de mão-de-obra em qualificação técnica, capacitando no exercício das 30.570
matrículas programadas, 35.512, 116% do realizado.
Quanto a realização dos objetivos estratégicos, entre os principais resultados alcançados
podemos citar:
 Objetivo 1 – Fortalecer a sustentabilidade institucional.
o Resultado alcançado: Desenvolvimento de ações de Educação Ambiental.
 Objetivo 2 – Promover a inclusão social e a responsabilidade socioambiental.
o Resultado alcançado: Execução dos Programas Sociais e Educacionais (PSG,
PRONATEC e Senac Móvel) e desenvolvimento de ações do Programa Senac de
Acessibilidade.
 Objetivo 3 – Desenvolver produtos de qualidade que atendam as demandas do
mercado.
o Resultado alcançado: Elaboração e atualização de Produtos e Serviços
Educacionais.
 Objetivo 4 – Promover ações de relacionamento com o mercado.
o Resultado alcançado: Análise e desenvolvimento de estratégias para a implantação
do CRM; Desenvolvimento de estudos mercadológicos.
 Objetivo 5 – Fortalecer a imagem institucional.
o Resultado alcançado: Promoção de campanhas institucionais e gestão da marca.
 Objetivo 6 – Promover a gestão financeira.
o Resultado alcançado: Acompanhamento da execução financeira e orçamentária;
visitas in loco de monitoração da gestão orçamentária das equipes institucionais.
 Objetivo 7 – Garantir a funcionalidade da cadeia de suprimentos.
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o Resultado alcançado: Formulação e validação de um modelo para implantação da
gestão da Cadeia de Suprimentos.
 Objetivo 8 – Expandir, modernizar e padronizar a infraestrutura de acordo com as
diretrizes institucionais.
o Resultado alcançado: Elaboração de projeto de expansão, modernização e
padronização dos CEP e Elaboração de cronograma de obras prioritárias.
 Objetivo 9 – Aperfeiçoar a gestão institucional
o Resultado alcançado: Aprimoramento da metodologia de gestão institucional
alinhada às mudanças na estrutura organizacional.
 Objetivo 10 – Desenvolver a gestão de Pessoas.
o Resultado alcançado: Reestruturação do Organograma institucional; adequação de
processos de trabalho; Desenvolvimento das ações do Programa de Educação
Corporativa; Ampliação das ações do Programa de Qualidade de Vida; Realização
da Pesquisa de Clima organizacional e da Avaliação 360º.
A instituição, em face da projeção dos resultados a serem alcançados quando da
definição do seu planejamento, atestou o atingimento do resultado almejado com o conceito
excelente.
Durante o exercício um conjunto de ações foram desenvolvidas. A instituição buscou
elevar o ritmo da promoção das ações de educação profissional contribuindo para o
desenvolvimento de pessoas e organizações, em sintonia com os valores que a norteiam, como a
busca pela excelência e qualidade em sintonia com os cenários da época.
Antenada às necessidades do mercado, a instituição deu início ao processo de
atualização do portfólio de produtos e serviços educacionais, buscando atender às exigências legais
do governo federal, particularmente quanto à legislação educacional, para as áreas do conhecimento
de atuação da instituição.
Buscando ofertar qualificação profissional com o nível de qualidade adequado à
formação de mão-de-obra especializada, que possa ser absorvida pelo mercado de trabalho, a
instituição otimizou os ambientes educacionais por meio da continuidade do processo de
modernização das estruturas físicas, de mobiliários e equipamentos dos Centros de Educação
Profissional do estado, de forma a promover a padronização dos serviços oferecidos.
Vale ressaltar, a preocupação com o desenvolvimento dos colaboradores, trabalho este
que vem sendo ampliado nos últimos anos e que no exercício em análise teve como objetivo, a
capacitação e o treinamento dos colaboradores para o aprimoramento das técnicas e conhecimentos
de trabalho, bem como a formação e qualificação do corpo de docentes que atuam diretamente
entregando o produto ao cliente, a formação continuada dos líderes da instituição e o benefício aos
colaboradores com o programa de incentivo a graduação, alinhado ao desenvolvimento das
competências dos colaboradores em favor da instituição.
As ações descritas neste relatório demonstram os bons resultados obtidos pelo Regional,
bem como asseguram as bases marcantes da instituição, sua busca constante pela excelência, a
transparência nos relacionamentos e o comprometimento de seus colaboradores no alcance das
metas de modo sustentável e progressivo. Isso tudo é traduzido na qualidade de seus produtos e
serviços, na relação com seus clientes e sociedade.
Dessa forma, diante dos desafios que surgiram durante o exercício de 2014 e da grande
e incessante busca pelo aprimoramento educacional e desenvolvimento institucional, é possível
afirmar que o SENAC RN cumpriu o seu papel e reafirma a sua missão ofertando educação
profissional, tornando-a acessível para todos.
Finalizando, faz-se necessário agradecer o apoio incondicional dos membros do
Conselho Regional, aliado ao comprometimento e dedicação de todos os colaboradores do SENAC
RN, contribuindo decisivamente para o cumprimento da missão institucional.
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE
Este capítulo tem por objetivo apresentar os elementos identificadores da Unidade
Jurisdicionada (UJ) cuja gestão está inserida neste relatório de gestão, tomando-se por base as
classificações especificadas nos documentos orientadores.

1.1. Identificação e constituição da Entidade
Quadro 1.1: Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego

Código Siorg: não
aplicável à natureza da
UJ

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC-AR/RN
Denominação abreviada: Administração Regional – AR/RN
Código Siorg: não aplicável à
natureza da UJ

Código LOA: não aplicável
natureza da UJ

Natureza jurídica: serviço social autônomo

Principal atividade: educação profissional para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Código Siafi: não
à aplicável à natureza da
UJ
CNPJ:
03.640.285/0001-13
Código CNAE: 85.996-99 – outras atividades
de
ensino
não
especificadas
anteriormente

Telefones/fax de contato: (84) 4005-1010
Endereço eletrônico: contato@rn.senac.br
Página na i nternet: www.rn.senac.br
Endereço postal: Rua Jundiaí, 644, Tirol, Natal/RN, CEP 59020-120
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 (criação da UJ)
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e à estrutura da Unidade Jurisdicionada
Decreto nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967 (aprovação do regulamento da UJ)
Decreto nº 5.728, de 16 de março de 2006 (aprova alterações no regulamento da UJ)
Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008 (altera e acresce dispositivos ao regulamento da UJ)
Unidades gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código Siafi
Nome
Não aplicável à natureza jurídica da UJ
Não aplicável à natureza jurídica da UJ
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código Siafi
Nome
Não aplicável à natureza jurídica da UJ
Não aplicável à natureza jurídica da UJ
Relacionamento entre unidades gestoras e gestões
Código Siafi da unidade gestora
Código Siafi da gestão
Não aplicável à natureza jurídica da UJ
Não aplicável à natureza jurídica da UJ
Fonte: Gerência de Contratos e Licitações

1.2. Finalidade e Competências institucionais da Entidade
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De acordo com o Art. 1º do Regimento Interno - O Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial, organizado e administrado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do
Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, tem por objetivo:


Realizar, em escolas ou centros instalados e mantidos pela instituição, ou sob forma
de cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de
categorias econômicas sob a sua jurisdição, nos termos do dispositivo constitucional
e da legislação ordinária;



Orientar, na execução da aprendizagem metódica, as empresas às quais a lei concede
essa prerrogativa;



Organizar e manter cursos práticos ou de qualificação para o comércio adulto;



Promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização, assistindo,
por esse meio, aos empregadores na elaboração e execução de programas de
treinamento de pessoal dos diversos níveis de qualificação;



Assistir, na medida de suas disponibilidades, técnicas e financeiras, às empresas
comerciais, no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal;



Colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e
do ensino superior imediato que com ele se relacionar diretamente.



Em conformidade com o Art. 3º do Regimento Interno - Para a consecução dos seus
fins, incube ao Senac:



Organizar os serviços de aprendizagem comercial e de formação, treinamento e
adestramento para o comerciário adulto, adequados às necessidades e possibilidades
locais, regionais e nacionais, do mercado de trabalho;



Utilizar os recursos educativos e assistenciais existentes tanto públicos, como
particulares;



Estabelecer convênios, contratos e acordos com órgãos públicos, profissionais
particulares e agências de organismos internacionais, especialmente de formação
profissional e de pesquisas de mercado de trabalho;



Promover quaisquer modalidades de cursos e atividades especializadas de
aprendizagem comercial;



Conceder bolsas de estudo, no país e no estrangeiro, ao seu pessoal técnico para
formação e aperfeiçoamento;



Contratar técnicos, dentro e fora do território nacional, quando necessário ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus serviços;



Participar de congressos técnicos relacionados com suas finalidades;



Realizar, direta ou indiretamente no interesse do desenvolvimento econômico-social
do País, estudos e pesquisas sobre as circunstâncias vivenciais dos seus usuários,
10

sobre a eficiência da produção individual e coletiva, sobre aspectos ligados à vida do
comerciário e sobre as condições socioeconômicas da empresa comercial;


Oferecer formação inicial, com mínimo de cento e sessenta horas, em programa de
gratuidade;



Reconhecer e certificar a experiência profissional como formação inicial de
trabalhadores, inserida nos itinerários formativos como condição para a realização
de cursos iniciais de menor duração;



Utilizar a metodologia dos itinerários formativos como princípio da educação
continuada para a oferta de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores
e de educação profissional técnica e de nível médio;



Garantir oferta de vagas gratuitas em aprendizagem, formação inicial e continuada e
em educação profissional técnica de nível médio, a pessoas de baixa renda, na
condição de alunos matriculados, ou egressos da educação básica, e a trabalhadores,
empregados ou desempregados, tendo prioridade no atendimento aqueles que
satisfizerem as condições de alunos e de trabalhador, observado o disposto nas
alíneas “i”, “j” e “l”.



Parágrafo único – O Senac deverá comprometer dois terços de sua Receita de
Contribuição Compulsória Líquida para atender ao disposto na alínea “m”. (NR)

1.3. Identificação dos setores da economia abrangidos pela atuação da Entidade
Com base no Art.2º do Regimento Interno, a ação do Senac abrange:


Em geral, o trabalhador no comércio e atividades semelhantes, e, em especial, o
menor aprendiz;



A empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio;



A preparação para o comércio.



Sem fins lucrativos e com finalidade pública, há mais de 65 anos, o Senac investe
recursos na qualificação e formação de profissionais nas áreas de comércio de bens,
serviços e turismo. Sua atuação atinge os segmentos de beleza e estética, comércio,
comunicação, design, eventos e lazer, gastronomia, gestão, hospedagem, idiomas,
informática, moda, restaurante, saúde, segurança e turismo.
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1.4. Organograma funcional
Fundamentado na finalidade de aprimorar o modelo de gestão institucional, estruturado
para alcançar os objetivos estratégicos delineados para o exercício de 2014, foi desenvolvido o
organograma do SENAC RN, conforme segue:
Figura UJ 1.4.1 – Organograma funcional.

Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão

Diante do exposto, segue, de forma sintetizada, a missão de cada equipe que compõe o
SENAC RN, bem como as principais atividades de cada área em consonância com a missão
organizacional:
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Quadro UJ.1.4.1 – Gerências vinculadas à Diretoria Regional
GERÊNCIA

PRINCIPAIS ÁREAS DE
ATUAÇÃO

MISSÃO

Gerência de Planejamento
e Gestão - GPG

Promover a estruturação organizacional
por meio do alinhamento das ferramentas  Planejamento Estratégico
da administração estratégica, para garantir  Processos Organizacionais
o
desenvolvimento
da
gestão  Desempenho Institucional.
institucional.

Gerência de Inteligência de
Mercado – GIM

Gerir e produzir as pesquisas e estudos
institucionais e mercadológicos, fazendo
uso de ferramentas estratégicas de
monitoramento de clientes, visando
sinalizar as necessidades e atender as
expectativas do mercado.






Gestão comercial
Relacionamento com o cliente
Atendimento Corporativo
Prospecção de Parcerias
Educacionais.








Comunicação Institucional;
Comunicação Interna;
Assessoria de Comunicação;
Mídias Sociais;
Gestão da Marca;
Publicidade e Propaganda
Institucional;
 Eventos.

Gerência de Comunicação
Institucional - GCI

Desenvolver a comunicação corporativa
integrada para garantir valor à imagem e à
marca SENAC, contribuindo com os
resultados de negócios da Instituição no
RN.

Gerência de
Desenvolvimento de
Pessoas - GDP

Promover o desenvolvimento institucional
por meio da gestão estratégica de pessoas,
 Desenvolvimento de pessoas;
com foco nas lideranças e na educação
 Qualidade de vida;
corporativa, proporcionando um ambiente
favorável
ao
atendimento
das  Documentação de pessoal.
necessidades e princípios institucionais.
Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão
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Quadro UJ.1.4.2 – Gerências vinculadas à Diretoria Administrativo Financeira
GERÊNCIA

Gerência Administrativa –
GAD

Gerência de Precificação,
Orçamento e Custo GPOC

MISSÃO

PRINCIPAIS ÁREAS DE
ATUAÇÃO

Promover a gestão da cadeia de
suprimentos
e
acompanhar
o  Gestão Administrativa;
desenvolvimento
das
atividades  Gestão da Cadeia de
administrativas, contribuindo para o
Suprimentos.
controle e a qualidade dos serviços.
 Precificação;
Promover a sustentabilidade financeira do  Orçamento;
Senac/RN planejando e desenvolvendo a  Gestão de custos;
gestão orçamentária, de precificação e de  Estudos e análises de
custos.
rentabilidade financeira e
econômica.

Gerência FinanceiraContábil – GFC

Gerir os recursos financeiros promovendo
 Gestão contábil, financeira e
a execução, o controle e a aplicação
de tesouraria, Patrimônio.
eficaz.

Gerência de Contratos e
Licitação – GCL

Garantir a correta aplicação dos
procedimentos e da legislação que regem
a
organização,
através
do  Processos administrativos,
acompanhamento das atividades jurídicas,
licitatórios e judiciais
além de propor soluções eficazes sob os
princípios da ética e da justiça.

Gerência de Tecnologia da
Informação – GTI

Gerir os recursos tecnológicos da
 Gestão de Tecnologia da
instituição de forma a promover a
Informação;
utilização adequada de hardware e
 Inovação tecnológica;
software, a integridade e segurança da
Sistemas de TI;
informação, a inovação tecnológica e a

Infraestrutura.
governança de TI.

Gerência de Engenharia e
Projetos - GPE

Garantir
o
desenvolvimento
da
 Projetos de Arquitetura e
infraestrutura física do Senac/RN
Engenharia;
possibilitando a oferta de produtos e
 Serviços de Engenharia.
serviços educacionais.

Gerência de Obras e
Manutenção - GOM

 Manutenção corretiva e
preventive;
Gerir e coordenar as obras e serviços de
manutenção assegurando a infraestrutura  Manutenção predial,
adequada.
equipamentos e mobiliário;
 Obras.
Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão
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Quadro UJ.1.4.3 – Gerências vinculadas à Diretoria de Educação Profissional
GERÊNCIA

MISSÃO

PRINCIPAIS ÁREAS DE
ATUAÇÃO
 Desenvolvimento Educacional;
 Elaboração de Produtos e
Serviços Educacionais;
 Infraestrutura para a oferta de
Produtos e Serviços
Educacionais.
 Gestão e inspeção escolar;
 Execução de Projetos e
Programas Educacionais e
Sociais.
 Inovação dos Produtos
Educacionais;
 Gestão da Produção;
 Prospecção de parcerias em
inovação educacional.
 Call Center;
 Atendimento Corporativo;
 Prospecção de parcerias para a
execução dos cursos dos
Programas Sociais e
Educacionais.

Gerência de
Desenvolvimento
Educacional – GDE

Desenvolver ações de supervisão escolar
que promovam a excelência na execução
dos produtos e serviços educacionais.

Gerência de Implantação e
Integração Educacional –
GIIE

Promover a excelência na execução dos
produtos

Gerência de Prospecção e
Inovação Educacional –
GPI

Prospectar e desenvolver projetos
inovadores em produtos e sistemas na
área educacional e controlar a produção.

Gerência de
Relacionamento com o
Cliente – GRC

Promover o relacionamento com o cliente
por meio do atendimento e efetivação de
parcerias.

Centros de Educação
Profissional – CEP

 Gestão escolar com foco nos
resultados;
Educar para o trabalho em atividades do  Atendimento ao cliente;
comércio de bens, serviços e turismo.
 Implementação de ações
administrativas, educacionais e
pedagógicas.

Coordenação de Educação
à Distância - CEAD

Fortalecer
o
posicionamento
da
Instituição perante o segmento da
educação profissional, desenvolvendo,
por meio de recursos e metodologias de
Educação à Distância e em sintonia com  Desenvolvimento das ações do
as expectativas
dos trabalhadores e
Ensino à Distância.
empregadores,
ações
educativas
consistentes e significativas que visem ao
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de
competências laborais.
Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão

O desenvolvimento e acompanhamento dos macroprocessos organizacionais se deram
através da cadeia de valor da instituição – modelo que representa como são desenvolvidos os
processos de negócio, bem como a correlação entre eles e o valor/benefício que cada equipe agrega,
na medida em que o fluxo das atividades vai sendo executado.
Dessa forma, segue abaixo a cadeia de valor institucional:
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Figura UJ 1.4.2 – Cadeia de Valor do Senac RN.

Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão
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2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS
Parte C do Anexo II da DN TCU nº 119/2012 - Descrição sucinta do planejamento
estratégico, contemplando as principais ferramentas utilizadas e o grau de envolvimento das
pessoas na elaboração, informando:
O Planejamento Estratégico institucional, formulado para o horizonte 2012-2015, está
pautado na ferramenta da gestão estratégica denominada Balanced Scorecard, que possibilita
transformar a estratégia corporativa em iniciativas a serem desenvolvidas para o alcance dos
resultados esperados, visando atingir a visão de futuro da organização.
Para implementação das ações planejadas, a instituição possui um modelo de gestão,
fundamentado nos conceitos da gestão estratégica por objetivos e por processos, que vem sendo
aprimorado a cada ano.
A instituição conta com a colaboração integrada e participativa de todos os seus
colaboradores na construção, aprimoramento e desenvolvimento das metas estabelecidas.

2.1. Estrutura do Planejamento Estratégico
2.1.1 Período de abrangência do Planejamento Estratégico
A alta administração da UJ entendo a importância que o planejamento estratégico
representa para a instituição, iniciou no mês de março de 2011 culminando em dezembro desse
mesmo exercício, uma série de discussões, realizadas por meio de fóruns de gestão, com a
participação dos principais gestores da organização, acerca das metodologias, desafios e projetos da
UJ, que foram consolidados no documento técnico “Planejamento Estratégico do Senac”, para o
período de 2012-2015.
A organização realizou uma série de trabalhos a fim de construir uma proposta de
Planejamento Estratégico compartilhado e evolutivo, de maneira que se posicionasse no mercado de
modo cada vez mais sustentável.
Esta iniciativa demonstra que o Senac, sendo uma instituição que possui mais de 65
anos, atua na vanguarda, sempre acompanhando as tendências do mercado norte-rio-grandense,
criando respostas nas áreas educacionais e do ambiente profissional.

2.1.2 Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com suas competências
institucionais, legais ou normativas
De acordo com Art. 3º., nos termos do Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 –
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial tem como um dos principais objetivos, item “i”:
organizar os serviços de aprendizagem comercial e de formação, treinamento e adestramento para o
comerciário adulto, adequados às necessidades e possibilidades locais, regionais e nacionais, do
mercado de trabalho.
Com base nessa diretriz, a organização adotou os conceitos quanto a missão, visão,
princípios e diretrizes estratégicas em consonância com o Planejamento Estratégico do
Departamento Nacional, considerando que as ações da UJ, em âmbito regional, devem estar
vinculadas as competências institucionais, legais e normativas regulamentadoras para todo o país,
diferenciando outros elementos, como os objetivos estratégicos, uma vez que se posicionam em
face dos desafios locais.
Durante o exercício foram realizados fóruns de gestão contando com a participação de
cerca de 700 colaboradores, representantes de todas as áreas, equipes e níveis hierárquicos da
instituição.
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Assim, ao final do processo de elaboração foram oficializados os referenciais da
organização:





Missão: Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo.
Visão: O Senac consolidará, até 2015, a sua posição como referência brasileira em educação
para o trabalho, conciliando ações mercadológicas e de promoção social.
Princípios: Transparência nos Relacionamentos, Comprometimento com a Sociedade,
Inovação em Tecnologia Educacional, Excelência nos Produtos e Serviços.
Diretrizes estratégicas: Promoção Social, Orientação para o Mercado, Inovação e Gestão
do Conhecimento, Gestão Institucional e Imagem Institucional.

2.1.3 Demonstração dos objetivos estratégicos, dos processos e dos produtos relacionados ao
planejamento estratégico do Sistema Senac aos quais se vincula
Alinhados às Diretrizes estratégicas do Departamento Nacional que, por sua vez,
seguem as orientações da Confederação Nacional do Comércio (CNC), os Objetivos Estratégicos
corporativos são elaborados e integrados na metodologia do Balanced Scorecard. No seu processo
de construção, são analisados as necessidades institucionais e o desempenho organizacional.
A seguir são descritos os objetivos estratégicos corporativos:












Objetivo 1 – Fortalecer a sustentabilidade institucional;
o Resultado alcançado: Desenvolvimento de ações de Educação
Ambiental;
Objetivo 2 – Promover a inclusão social e a responsabilidade socioambiental.
o Resultado alcançado: Execução dos Programas Sociais e Educacionais
(PSG, PRONATEC e Senac Móvel) e desenvolvimento de ações do
Programa Senac de Acessibilidade;
Objetivo 3 – Desenvolver produtos de qualidade que atendam as demandas do
mercado;
o Resultado alcançado: Elaboração e atualização de Produtos e Serviços
Educacionais;
Objetivo 4 – Promover ações de relacionamento com o mercado;
o Resultado alcançado: Análise e desenvolvimento de estratégias para a
implantação do CRM; Desenvolvimento de estudos mercadológicos;
Objetivo 5 – Fortalecer a imagem institucional;
o Resultado alcançado: Promoção de campanhas institucionais e gestão da
marca;
Objetivo 6 – Promover a gestão financeira;
o Resultado alcançado: Acompanhamento da execução financeira e
orçamentária; visitas in loco de monitoração da gestão orçamentária das
equipes institucionais;
Objetivo 7 – Garantir a funcionalidade da cadeia de suprimentos;
o Resultado alcançado: Formulação e validação de um modelo para
implantação da gestão da Cadeia de Suprimentos;
Objetivo 8 – Expandir, modernizar e padronizar a infraestrutura de acordo com
as diretrizes institucionais;
o Resultado alcançado: Elaboração de projeto de expansão, modernização 9
e padronização dos CEP e Elaboração de cronograma de obras
prioritárias;
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Objetivo 9 – Aperfeiçoar a gestão institucional;
o Resultado alcançado: Aprimoramento da metodologia de gestão
institucional alinhada às mudanças na estrutura organizacional.
Objetivo 10 – Desenvolver a gestão de Pessoas.

A seguir será apresentada figura do mapa estratégico do SENAC RN, fundamentado no
método de gestão estratégica, Balanced Scorecard – BSC:
Figura 2.1.3.1 – Mapa Estratégico da UJ

Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão
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A UJ apresenta, dentre as suas diretrizes estratégicas, uma voltada para a promoção da
social, com um objetivo estratégico corporativo destinado a promover a inclusão social e a
responsabilidade ambiental.
Dessa forma, o Senac RN, por meio da realização de dois programas, o PSG e o
PRONATEC, vem desenvolvendo inúmeras ações que contribuem com o desenvolvimento social
do país, promovendo a democratização do acesso a qualificação profissional.
Em consonância com a missão de educar para o trabalho em atividades de comércio de
bens, serviços e turismo, no ano de 2009, o Senac formatou o Programa Senac de Gratuidade
(PSG). O objetivo da iniciativa é promover a inclusão social através da oferta de vagas gratuitas
para a população de baixa renda em cursos de Formação Inicial e Nível Técnico.
No exercício de 2014 foram realizadas no estado do RN, 14.683 matrículas gratuitas,
pelo programa do PSG.
Além da qualificação, o Senac RN facilita a inserção do aluno no mercado por meio do
Banco de Oportunidades. Esse serviço, disponibiliza às empresas currículos e informações dos
candidatos, à vaga, de acordo com o perfil desejado. Ações como essas elevam as perspectivas
profissionais do aluno. Os estudantes do PSG possuem mais chances concretas no mundo do
trabalho e, hoje, vislumbram um futuro melhor.
O PRONATEC, é uma iniciativa do Governo Federal, em parceria com os governos
estaduais, municipais, Sistema “S” e institutos federais, a fim de oferecer bolsas de estudos para
cursos de qualificação profissional.
O Senac é um dos parceiros do Pronatec, responsável pela execução dos cursos no
segmento de comércio de bens, serviços e turismo, nos estados brasileiros.
No exercício de 2014 foram realizadas no estado do RN, 35.512 matrículas gratuitas,
pelo programa do PRONATEC.

2.1.4 Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico, destacando
os avanços observados no exercício de referência do relatório de gestão e as perspectivas em
relação aos próximos exercícios com base nas etapas de avaliação e monitoramento do plano
A cada ano, desde a implantação do modelo de gestão institucional, o Senac RN vem
aprimorando e desenvolvendo as iniciativas estabelecidas, definidas para o horizonte 2012-2015.
A figura abaixo representa um conjunto de ações implementadas as quais caracterizam o
processo evolutivo do Planejamento Estratégico institucional, desde as etapas iniciais, no ano de
2011, permeando pelos anos de 2012, 2013 e 2014 até às perspectivas do próximo exercício.
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Figura 2.1.4.1 – Evolução do Planejamento Estratégico

Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão

Ao longo do período, foi possível implementar ações que permitiram a construção da
identidade organizacional, bem como a definição, monitoramento e gestão dos indicadores de
desempenho e dos macroprocessos por meio das ferramentas Painel de Bordo e Cadeia de Valor.
Tudo isso alinhado às mudanças estruturais corporativas.
Tais iniciativas possibilitaram um alinhamento estratégico e integrado de gestão e a
reformulação dos macroprocessos organizacionais.
Para o próximo exercício as perspectivas são de manutenção das potencialidades do
Senac RN e otimização dos recursos institucionais, buscando conciliar ações de qualidade dos
produtos e servidos oferecidos as necessidades mercadológicas de forma sustentável.

2.1.5 Principais objetivos estratégicos traçados para a Entidade para o exercício de referência
do relatório de gestão
O Planejamento Estratégico do Senac RN, traçado para o ciclo 2012-2015, é composto
por 10 (dez) Objetivos Estratégicos estabelecidos para o exercício de 2014. O processo de
elaboração do Planejamento Estratégico institucional está pautado nas orientações da Confederação
Nacional do Comércio (CNC) e em conformidade para os direcionamentos delineados pelo
Departamento Nacional da organização.
A metodologia utilizada, o Balanced Scorecard viabilizou a integração dos Objetivos
Corporativos e o desdobramento deles em iniciativas, acompanhadas de metas e indicadores de
desempenho visando alcançar a visão de futuro institucional.
A seguir são demonstrados os objetivos estratégicos corporativos por Perspectivas do
BSC:
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Figura 2.1.5.1 – Objetivos estratégicos 2014

Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão

22

2.2. Estratégias adotadas
2.2.1 Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos
estratégicos do exercício de referência das contas
A UJ vem desenvolvendo, ao longo dos últimos anos, ações de acompanhamento e
monitoramento dos pontos de impacto da gestão visando eliminar os possíveis riscos que impactem
diretamente o desempenho dos objetivos estratégicos estabelecidos para o exercício.
Para tanto, por meio de uma ferramenta denominada Pontos de Impactos, a organização
identifica os pontos de melhoria que estão impedindo o cumprimento da gestão, encaminha-os para
tratamento e monitora a implementação das soluções, de forma a garantir o alcance dos resultados
esperados pela instituição.
Concomitante a aplicação deste método, outras medidas foram implementadas na
organização, tais como visitas sistemáticas da Diretoria com a finalidade de analisar em conjunto os
resultados alcançados, congratulando e identificando possíveis medidas que poderiam ser adotadas
para a melhoria contínua desses resultados.
É importante ressaltar que as visitas realizadas durante todo o exercício permitiram o
levantamento de 51 pontos críticos e ou riscos organizacionais, que comprometiam a realização dos
objetivos estratégicos, no entanto, a atuação da diretoria permitiu a resolução de 78% dos casos
tratados.

2.2.2 Revisão de macroprocessos internos da entidade, caso tenha sido necessária
No exercício de 2014, por ocasião da reformulação do Planejamento Estratégico, a UJ
implementou algumas modificações em sua estrutura organizacional.
A instituição adotou medidas estratégicas tais como a iniciativa de se aproximar mais do
mercado, traçada para o período em análise, ocasionando algumas adequações no organograma
funcional e na estrutura física da Administração Regional, ampliação do quadro de pessoal para
comportar um aumento na quantidade de demandas a serem atendidas, especialmente, as
necessidades dos órgãos governamentais com o advento do PRONATEC.
O resultado dessa reestruturação foi a renomeação de algumas gerências e a criação de
uma nova, a Gerência de Inteligência de Mercado, e o reposicionamento de algumas gerências, que
passaram a ser subordinadas a diretorias diferentes.
Assim, a identidade organizacional de cada equipe foi revisada, observando-se a
necessidade de readequação de suas respectivas missões, objetivos táticos, ações e processos de
trabalho necessários ao atendimento da missão institucional.
Como consequência disso, algumas gerências foram reposicionadas, passando a serem
subordinadas a diretorias diferentes. Com a modificação no organograma funcional, alguns
macroprocessos foram adaptados ou realocados, de acordo com o posicionamento estratégico da
instituição. O processo de planejamento do portfólio de produtos, por exemplo, teve sua
operacionalização realocada, antes dos Centros de Educação Profissional para a Gerência de
Desenvolvimento Educacional. O processo de aferição da qualidade do produto percebida pelo
cliente foi realocado da antiga Gerência de Comunicação e Marketing para a recém-criada Gerência
de Inteligência de Mercado. O Banco de Oportunidades também passou a ser de responsabilidade
da Gerência de Inteligência de Mercado.
Desta forma, houveram revisões nos macroprocessos mais no sentido de adaptá-los ao
novo organograma funcional e novas responsabilidades de algumas gerências, do que de fato
promover uma modificação significativa nesses processos.
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2.2.3 Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária etc., caso tenham sido
necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos
Conforme exposto nos itens anteriores, a instituição necessitou se reorganizar para
atender às perspectivas de mercado. Assim, redefiniu o organograma bem como a estrutura de
pessoal passou por modificações.
Os colaboradores lotados em gerências que passaram por modificação quanto à
diretoria de reporte, passaram a ser lotados nas respectivas diretorias.
Além disso, com a criação da Gerência de Inteligência de Mercado, colaboradores de
outras áreas foram lotados na nova gerência.
Algumas modificações, no entanto, foram necessárias na estrutura física, em
conformidade com o projeto de expansão, modernização e padronização dos Centros de Educação
Profissional, alinhado às diretrizes educacionais.
As mudanças foram realizadas de maneira a permitir o alcance dos objetivos
estratégicos, táticos e operacionais da instituição.
2.2.3 Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados
A UJ, no exercício em análise, implementou ações planejadas voltadas para impulsionar
o cumprimento dos objetivos estratégicos em consonância com a diretriz estratégica Imagem
Institucional atendendo às orientações norteadoras do objetivo estratégico Fortalecer a Imagem
Institucional.
Neste interim, foram desenvolvidas ações de Comunicação interna, institucional e
mercadológica, visando colaborar com o aprimoramento e desenvolvimento do modelo de gestão
institucional bem como promover o alcance dos objetivos estratégicos corporativos.

2.2.4 Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da entidade para a realização
dos objetivos estratégicos.
No ano de 2014 a UJ participou do Guia VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para
Você Trabalhar. O guia consiste na mais respeitada pesquisa sobre clima organizacional do país,
realizada com base nas respostas fornecidas pelos próprios funcionários, identificando as
companhias que mais se destacam na gestão de pessoas, nas políticas de RH e que possuem o maior
índice de felicidade no trabalho, a partir dos critérios: Cidadania empresarial, Estratégia e gestão,
Carreira, Desenvolvimento, Liderança, Saúde e Remuneração
Realizado pela Revista VOCÊ S/A e a Fundação Instituto de Administração (FIA),
escola de negócios ligada à Universidade de São Paulo (USP), que é referência em educação,
consultoria e pesquisa, o projeto tem uma metodologia crítica e rigorosa, sendo realizado em várias
etapas de entrevistas e avaliações completas do ambiente de trabalho, ouvindo colaboradores das
mais diversas áreas e níveis de responsabilidades.
O Guia também afere o nível das práticas relacionadas à gestão institucional e práticas
de recursos humanos, sua duração, aplicabilidade, sustentabilidade, abrangência e modernidade
O Senac/RN participou pela primeira vez da pesquisa em 2014. O processo durou cerca
de nove meses, desde a inscrição do Senac, em fevereiro, e a divulgação do resultado, no dia 08 de
outubro. Já em sua primeira participação, a instituição foi classificada entre as 150 melhores
empresas do Brasil para se trabalhar, tendo sua marca divulgada numa das maiores publicações do
ramo empresarial do país.
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Com a participação a UJ recebeu da Você S/A e da FIA um Sumário Executivo que
compara o desempenho da instituição com o das demais participantes, funcionando como um
instrumento gerencial para orientar ações e investimentos relacionados à gestão de pessoas.
Segue abaixo a figura que evidencia a percepção dos colaboradores do Senac RN
quanto ao clima organizacional:
Imagem 2.2.4.1 – Estratégia de Gestão: percepção dos colaboradores

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional 2014 realizada pelo SENAC RN
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2.3. Demonstrações da execução física e financeira
Quadro 2.3.1 – Demonstrações da execução física e financeira

Subfunção Programa Ação

Execução Física
Execução Financeira
Meta
Meta Prevista
Meta 2015 Meta Prevista Meta Realizada Meta 2015
Realizada
2
2
2
1.962.000
2.011.965
2.550.000

Especificação

1

1

2001 Gestão Administrativa

1

1

2002 Manutenção do Serviços Administrativos

1

1

1

4.157.994

3.131.912

3.756.000

1

1

2003 Manutenção do Serviços de Transportes

2

2

2

433.300

510.319

384.000

1

1

2006 Manutenção dos Serviços Gráficos

-

-

-

0

0

0

1

1

2007 Ações de Informática

1

1

1

2.283.000

1.572.927

2.043.000

1

1

2008 Manut. Dos Serviços de Doc. E Comunicação

-

-

-

0

0

0

1

1

2010 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

1

1

1

476.999

542.676

608.000

1

1

2013 Modernização e Melhoria da Rede Física

1

1

1

26.375.718

4.883.476

34.083.000

1

1

2019 Coordenação de Planejamento e Orçamento

1

1

1

828.000

685.068

1.038.000

2

2

2004 Serviços de Administração e Controle Financeiro

2

2

2

1.557.000

1.579.236

1.406.000

2

2

2009 Assistência Financeira a Entidades

1

1

1

438.000

455.664

513.000

3

3

2005 Capacitação de Recursos Humanos

650

1144

650

1.515.000

1.730.930

1.662.000

4

4

2011 Divulgação de Ações Institucionais

1.800.000

1.800.000

1.900.000

1.805.997

1.622.145

1.904.000

5

5

2016 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores

1170

612

1.100

1.331.000

1.380.708

1.146.000

6

5

2017 Auxílio-Transporte aos Servidores

216

141

200

177.000

132.894

147.000

6

5

2020 Assistência Social aos Servidores

1108

592

1.300

1.017.000

950.216

1.098.000

7

6

2012 Apoio da Formação Profissional

68

13

13

17.989.086

14.998.413

18.099.000

7

6

2015 Qualifiacação Profissional na Área Com. E Serviços

62.376

57.052

64.500

34.209.906

30.372.840

36.585.000

7

6

2018 Assistência a Educandos

32.258

28.153

35.000

607.000

308.591

714.000

Total

97.164.000

66.869.980

107.736.000

Fonte: Gerência Financeira-Contábil
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2.4. Indicadores de desempenho
A Entidade, conforme já abordado nos itens anteriores de que tratam sobre o
planejamento estratégico, utiliza os indicadores de desempenho como instrumento de gestão, que a
cada ano se torna mais essencial nas atividades de monitoramento e avaliação, acompanhando o
alcance das metas, identificando os avanços, as melhorias de qualidade, correção dos problemas,
necessidades de mudança; trabalhando com a gestão estratégica, por processos e por objetivos,
fundamentada na ferramenta estratégica, Balanced Scorecard – BSC, que permite visualizar a
instituição sobre quatro dimensões.
A instituição definiu 10 objetivos estratégicos com metas a serem alcançadas no
exercício de 2014, partindo da missão e visão de futuro, distribuídas nas perspectivas do Balanced
Scorecard – BSC.
Abaixo é apresentada imagem ilustrativa divulgada às equipes mensalmente. No caso
abaixo, contém os dados computados ao final do exercício. Vale salientar que a UJ finalizou o ano
com 99% do desempenho dos objetivos estratégicos alcançados, atingindo um conceito excelente
(acima de 90%) – resultado esperado pela organização.
Imagem 2.4.1 – Desempenho da UJ quanto aos objetivos estratégicos de 2012

Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão

Dessa forma, as 26 equipes, compostas por gerências e Centros de Educação
Profissional (CEP), implementavam e acompanhavam as ações táticas, metas e resultados obtidos
por meio de ferramentas como planos de ações, projetos e programas.
Sistematicamente, a diretoria realizava visitas de monitoração dos resultados
alcançados, com base na gestão do Painel de Bordo, identificando necessidades de melhoria e
implementando soluções em conjunto com as equipes.
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A seguir, a figura abaixo demonstra o processo de desenvolvimento e integração da
metodologia de gestão por objetivos e por processos:
Imagem 2.4.2 – Desenvolvimento e integração da metodologia por objetivos e processos

Fonte: Gerência de Planejamento e Gestão

Para avaliação dos indicadores de gestão, constam, na tabela a seguir, a tipologia (tipo
de gestão e o tipo de indicador), descrição do indicador (fórmula de cálculo), indicador (parâmetro)
e o índice sugerido (método de medição).
Quadro 2.4.2 – Matriz de indicadores de desempenho institucional
Item

Tipologia

Descrição

Indicador

Índice

1

Eficácia

Nº de matrículas realizadas / Nº
de matrículas previstas

Igual ou
maior que
1

68.190/ 57.832= 1,17

7

Qualidade

Nº de processos normatizados e
implantados / Nº total de
processos

Próximo
de 1

14/16 = 0,87

Nº de pessoas beneficiadas com
programas de inclusão social /
Total previsto

Igual ou
maior que
1

2778/2778 = 1

Nº de programas ou Ações
voltadas para Inclusão Social /
Total previsto

Igual ou
maior que
1

20/3 = 6,66

Despesa com Marketing
Institucional / Despesa Total

Até 2%

1.622.145/66.869.980=
2,43%

12

Investimento em
empregabilidade / Despesas
totais

Igual ou
maior que
60%

45.679.844/66.869.980=
68,31%

13

Valor da Receita de
Contribuição / Valor da Receita
Total

Igual o
menor que
55%

24.474.043/84.654.077=
28,91%

Finalística
8
Social
9
Orçamentáriafinanceira

11

Orçamentáriafinanceira

Orçamentáriafinanceira

14

Orçamento executado /
Orçamento proposto

15

Receita realizada / Receita
orçada

Igual ou
menor que
1
Próximo
ou igual a
1

84.654.077/97.164.000=
0,8712
84.654.077/97.164.000=
0,8712
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Despesa realizada / Despesa
prevista

Menor que
1

66.869.980/97.164.000=
0,6882

Nº de colaboradores que atuam
na área-fim / total de
colaboradores

Igual ou
maior que
50%

633/780 = 81%

Igual ou
maior que
1

115/115 = 1

Igual ou
maior que
1

151/151 = 1

N° de horas dedicadas à
capacitação do quadro de
servidores efetivos / Total
previsto

Igual ou
maior que
1

32.691/32.691 = 1
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Total de horas de
desenvolvimento profissional
dos colaboradores / Carga
horária total de trabalho dos
colaboradores

Igual ou
maior que
5%

32.691/1.372.800 = 23.8%
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Nº de egressos encaminhados
ao mercado de trabalho através
da mediação do Senac / Total
previsto

Igual ou
maior que
1

1.368/1.000= 1,3

Índice de adequação do
empregado à escolaridade e
pré-requisitos exigidos para a
função

Acima de
90%

754 / 780 = 97 %

Índice de turn-over

Até 15%

122/780 = 15,6%

Nº de processos licitatórios por
tipo (dispensa, carta-convite e
concorrência) para compra de
materiais, equipamentos e
mobiliário destinado à
atividade-fim / Nº de processos
licitatórios por tipo (dispensa,
carta-convite e concorrência)
para compra de materiais,
equipamentos e mobiliário no
total previsto

Próximo
de 1

91/363 = 0,26

26

Nº de processos homologados /
Total de processos

Próximo
de 1

547/545 =
0,985586

27

Valor total de aquisição com
processos licitatórios / Valor
total de aquisições

Próximo
de 1

16

Eficiência

17

18
19

Eficácia
20

Pessoas

Social

23

Eficiência

24

Suprimentos e
bens e serviços

Efetividade

25

Economicidade

Nº de treinamentos realizados
para ajustes de perfis
profissionais / Total de
treinamentos previstos
Nº treinamentos para
capacitação dos servidores /
Total de treinamentos previstos
para servidores

R$ 9.238.895,66/R$
13.789.454,76=
0,66133568

29

Orçamentáriafinanceira

28

Total de investimento em infraestrutura / Total de despesas
previstas no orçamento

Igual a 1

5.356.670/29.538.000=
0,1813

Patrimonial
29

Efetividade

Área (m2) do conjunto das
unidades escolares destinadas
ao ensino / Área construída
total (m2)

Entre 0,7 e
12.808,22/14.798,95= 0,86
0,9
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3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE E DA GESTÃO
Este capítulo possui o objetivo de apresentar as informações sobre a estrutura de
governança da Entidade e de autocontrole da gestão da UJ, explicitando a atuação da Auditoria
Interna, e dos controles internos adotados para garantir o alcance dos objetivos planejados, a relação
dos dirigentes e conselheiros e a forma de remuneração dos integrantes dessa estrutura, bem como
as ações relacionadas ao sistema de correição.

3.1 Informações sobre a estrutura de governança da entidade
Parte C do Anexo II da DN TCU nº 127 em comparação com a Parte C do Anexo II da
DN n° 134/2013 - Informações sobre a estrutura de governança da Entidade, tais como unidade de
auditoria interna, comitê de auditoria, conselhos, comitês de avaliações, comitê de controles
internos e compliance, ouvidoria etc., descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as
atribuições e a forma de atuação de cada instancia.
A unidade jurisdicionada não possui estrutura de auditoria interna, comitê de auditoria,
ouvidoria, comitê de controles internos.
3.2 Atuação da Auditoria Interna
Parte C do Anexo II da DN TCU nº 127 em comparação com a Parte C do Anexo II da
DN n° 134/2013 - Demonstração da atuação da unidade de auditoria interna, incluindo
informações sobre a qualidade e suficiência dos controles internos da entidade e demonstrando:
a) posicionamento da unidade de auditoria na estrutura orgânica da entidade e
processo de escolha do chefe da unidade;
b) demonstração da sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos
trabalhos da auditoria interna;
c) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade
de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da Unidade Jurisdicionada,
demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;
d) demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação
comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos
mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela
gestão da unidade jurisdicionada;
e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados
à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a
governança e o desempenho operacional da Unidade Jurisdicionada;
f) síntese das conclusões da auditoria independente sobre a qualidade dos controles
internos da entidade, se houver.
A Unidade jurisdicionada não possui estrutura de Auditoria Interna.

3.3 Demonstração das atividades de correição
Parte C do Anexo II da DN TCU nº 127 em comparação com a Parte C do Anexo II da
DN n° 134/2013 - Demonstração da execução das atividades de correição no âmbito da Unidade
Jurisdicionada, destacando os principais eventos apurados e as providencias adotadas,
notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos
finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho.
A Unidade Jurisdicionada não possui sistema de correição.
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3.4. Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos
Parte C do Anexo II da DN TCU nº 119/2012 – Avaliação, pelos próprios dirigentes da
Instituição, da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos para garantir a
realização dos objetivos estratégicos da Entidade, considerando ainda o quadro específico da
portaria prevista no inciso VI do caput do art. 5º, com o qual devem ser avaliados os seguintes
elementos:
a) Ambiente de controle;
b) Avaliação de risco;
c) Atividades de controle;
d) Informação e Comunicação;
e) Monitoramento.
Quadro 3.4 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
Elementos do Sistema de Controles Internos a serem avaliados

Valores

Ambiente de Controle

1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dá suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X
X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou do código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da
UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.
Avaliação de Risco

X
1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da Unidade Jurisdicionada estão formalizados.

X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil
de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X
X
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18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle

X
1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações de natureza preventiva ou de detecção para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação

1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento

1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Análise crítica:
A UJ necessita criar mecanismos mais eficientes de controle interno, fazendo-se necessária a criação de um
órgão especificamente para este fim. A criação de um código de ética/conduta também se faz necessário. Outro
ponto importante que necessita de sistematização por parte da UJ é a mensuração, classificação e avaliação de
risco das práticas operacionais.
Escala de valores da avaliação:
(1) Totalmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto
da UJ.
(2) Parcialmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da
UJ, porém em sua minoria.
(3) Neutra: significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto
da UJ.
(4) Parcialmente válida: significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da
UJ, porém em sua maioria.
(5) Totalmente válido: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
Fonte: Diretoria Administrativa
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3.5. Relação dos dirigentes e conselheiros
Parte C do Anexo II da DN TCU nº 127 em comparação com a Parte C do Anexo II da
DN n° 134/2013 - Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período
de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que representam.
Quadro 3.5.1 - Membros do Conselho Regional
Conselheiros
Nome

Período de Gestão

Função

Francisco de Assis
Barbosa
José Rossini Araújo
Braulino
Jorge Luiz Soares de
Medeiros
João Antônio de
Oliveira Matias

01.01.2014 –
31.12.2014
05.09.2014 –
14.09.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
27.08.2014
28.08.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
27.08.2014
28.08.2014 –
31.12.2014

Presidente do Conselho
Regional
Presidente do Conselho
Regional
Vice Presidente do
Conselho Regional
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.

Edson Renovato de
Oliveira Júnior

01.01.2014 –
31.12.2014

Membro do Conselho
Regional.

André Paulino Santos de
Azevedo

01.01.2014 –
31.12.2014

Membro do Conselho
Regional.

Kleber Fernandes da
Silva

01.01.2014 –
27.08.2014

Membro do Conselho
Regional.

Daniel Henrique
Bandeira do
Nascimento

01.01.2014 –
27.08.2014

Membro do Conselho
Regional.

Marcelo Fernandes de
Queiroz
Gilberto de Andrade
Costa
Luiz Antônio Bezerra
Lacerda
George Ramalho Vieira
Orlando Ferreira de
Melo de Faria Caldas
Jaciratan das Graças de
Aguiar Ramos Filho
Fernando Antônio
Barreto Paiva
Orismar Carlos de
Almeida
Francisco Denerval de
Sá
Luiz Edílson Gomes
Vicente de Paulo
Avelino Sobrinho
Eraldo Eudes da
Nóbrega Dantas
Itamar Manso Maciel
Júnior
Otávio Oliveira Santos

Segmento, órgão ou
entidade que representa

Representantes dos
empregadores
Representantes dos
empregadores
Representantes dos
empregadores
Representantes dos
empregadores
Representantes dos
empregadores
Representantes dos
empregadores
Representantes dos
empregadores (suplente)
Representantes dos
empregadores (suplente)
Representantes dos
empregadores (suplente)
Representantes dos
empregadores (suplente)
Representantes dos
empregadores (suplente)
Representantes dos
empregadores (suplente)
Representantes dos
empregadores (suplente)
Representantes
das Federações Nacionais
Representantes
das Federações Nacionais
Representantes
das Federações Nacionais
Representantes do instituto
nacional de seguridade
social - INSS
Representantes do instituto
nacional de seguridade
social - INSS (suplente)
Representantes do
ministério do trabalho e
emprego
Representantes do
ministério do trabalho e
emprego

34

Cristiano Cláudio
Darvin

28.08.2014 31.12.2014

Membro do Conselho
Regional.

Ramon Cavalcanti
Asfora alves

01.01.2014 31.12.2014

Membro do Conselho
Regional.

Getúlio Marques
Ferreira

01.01.2014 31.12.2014

Membro do Conselho
Regional.

Sérgio Luiz Alves de
França

01.01.2014 31.12.2014

Membro do Conselho
Regional.

João Maria Pereira dos
Santos

01.01.2014 31.12.2014
01.01.2014 31.12.2014

Membro do Conselho
Regional.
Membro do Conselho
Regional.

Ronaldo Almeida
Bezerra

01.01.2014 31.12.2014

Membro do Conselho
Regional.

Helder Cavalcanti
Vieira
Fernando Virgílio de
Macedo Silva

01.01.2014 16.11.2014
17.11.2014 –
31.12.2014

Olinto Teonácio Neto

Representantes do
ministério do trabalho e
emprego
Representantes do
ministério do trabalho e
emprego (suplente)
Representantes do
ministério da educação
Representantes do
ministério da educação
(Suplente)
Representantes das
centrais sindicais
Representantes das
centrais sindicais
Representantes das
centrais sindicais
(suplente)

Diretor Regional
Diretor Regional
Fonte: Conselho Regional

Quadro 3.5.2 - Dirigentes do Departamento Regional
Dirigentes
Nome

Período de Gestão

Marcelo Fernandes de
Queiroz

01.01.2014 –
31.12.2014

Helder Cavalcanti
Vieira
Fernando Virgílio de
Macedo Silva
Elza Izac de Souza

01.01.2014 –
16.11.2014
17.11.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
23.06.2014
24.06.2014 –
16.11.2014
17.11.2014 –
31.12.2014
01.01.2014 –
31.07.2014
01.08.2014 –
31.07.2014

Fernando Virgilio de
Macedo Silva
Rafaela de Andrade
Sampaio Madruga
Zilca Maria de Macedo
Pascoal
Lucinete Araújo da
Silva França

Função
Presidente Do Conselho
Regional Do Senac
AR/RN
Diretor Regional
Diretor Regional

Diretora Administrativo
Financeiro
Diretora Administrativo
Financeiro
Diretora Administrativo
Financeiro
Diretora De Educação
Profissional
Diretora De Educação
Profissional
Fonte: Conselho Regional

Segmento, órgão ou
entidade que representa
SENAC RN

SENAC RN
SENAC RN
SENAC RN
SENAC RN
SENAC RN
SENAC RN
SENAC RN

3.6. Remuneração dos membros da Diretoria e de Conselhos
Parte C do Anexo II da DN TCU nº 127 em comparação com a Parte C do Anexo II da
DN n° 134/2013 - Remuneração paga aos administradores e membros da diretoria e de conselhos.
Conforme decreto nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967, da Presidência da República, o
qual aprova o Regulamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), no seu
capítulo XI, Das Disposições Gerais e Transitórias, art. 45 cita: “Os Presidentes e os membros do
CN e dos CC.RR., excetuados os Diretores Geral e Regionais, não poderão perceber remuneração
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decorrente de relação de emprego, ou contrato de trabalho de qualquer natureza, que mantenham
com o SENAC, o SESC, ou entidades sindicais e civis do comércio.”

3.6.1 Remuneração mensal paga aos membros da Diretoria em 2014
Durante o exercício de 2014 foi aconteceu à substituição de todas as Diretorias,
Regional e Área, o que nos faz apresentar dois demonstrativos em um exercício.
Quadro 3.6.1.1 – Remuneração da Diretoria anterior
FUNÇÃO

SALÁRIO

Diretor Regional - Diretor Regional

R$ 19.819,37

Diretor de Área - Administrativo Financeiro

R$ 13.897,95

Diretor de Área - Educação Profissional

R$ 13.897,95

Fonte: Gerência Administrativa

Quadro 3.6.1.2 – Remuneração da Diretoria atual
FUNÇÃO

SALÁRIO

Diretor Regional - Diretor Regional

R$ 18.681,66

Diretor de Área - Administrativo Financeiro

R$ 11.988,49

Diretor de Área - Educação Profissional

R$ 12.348,14

Fonte: Gerência Administrativa
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.1. Demonstração da receita
4.1.1. Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho
orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela Entidade
Índice orçamentário:
•

Índice de orçamento:

Orçamento Executado
Orçamento Proposto

=

84.654.076,57 = 87%
97.164.000,00

Índices financeiros:
•

•

Índice de liquidez imediata:
Caixa Equiv. Caixa
=
Passivo Circulante
Índice de liquidez corrente:

Ativo Circulante
Passivo Circulante
Interpretação:

37.432.914,77 = 1,40
26.761.132,87

=

61.420.255,47 =
26.761.132,87

2,30

Na liquidez Imediata, para cada R$ 1,00 de exigibilidades a
Administração Regional do SENAC RN dispõe de 1,40 de recursos
para quitá-lo; enquanto na Liquidez Corrente, dispõe de 2,30 de
recursos realizáveis para cada R$ 1,00 de dívidas a curto e longo
prazos.

Índice liquidez Geral:

Ativos Circulante + Realizável LPzo
Passivos Circulante + Não Circulante

= 75.532.092,97 = 2,78
27.188.948,06

Interpretação: Economicamente, conta a Administração Regional, com 2,78
de recursos para atender cada R$ 1,00 de compromissos.
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido:
Ativo Imobilizado
Patrimônio Líquido

=

28.577.853,68 = 37%
76.920.998,59

Interpretação: O total do Patrimônio Líquido da Administração Regional do
Senac está representado por 37% de ativo imobilizado.
Índice de Grau de Endividamento:
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Passivo Total *100
Ativo Total
Interpretação:

=

27.188.948,06 = 26%
104.109.946,65

Demonstra-se que 26% do Patrimônio Líquido da Administração
Regional do Senac está na dependência de terceiros.

Índice de Reserva Técnica:
Caixa e Equivalente de Caixa
Despesa Média ( 12 meses)
Interpretação:

=

37.432.914,77 = 07 meses
5.126.109,19

Demonstra-se que a reserva é suficiente para cobrir as despesas da
Administração Regional do Senac em 07 meses.

4.2. Desempenho da execução orçamentária e financeira
Quadro 4.2.1 – Execução orçamentária e financeira
Previsto
Código

Executado

Especificação
2014

2013

2014

2013

300000

DESPESAS CORRENTES

67.626.000 53.580.000

61.513.310 45.992.619

310000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

35.355.000 26.850.000

32.112.258 25.347.937

319000

APLICAÇÕES DIRETAS

35.355.000 26.850.000

32.112.258 25.347.937

319011

Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil

24.897.000 19.200.000

22.149.002 18.327.546

319013

Obrigações Patronais

319016

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

319094

Indenizações Trabalhistas

330000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

335000

TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES
PRIVADAS

8.781.000

6.870.000

8.158.028

6.443.953

606.000

390.000

329.219

317.668

1.071.000

390.000

1.476.009

258.769

32.271.000 26.730.000

29.401.052 20.644.682

438.000

420.000

455.664

387.514

438.000

420.000

455.664

387.514

335041

Contribuições

339000

APLICAÇÕES DIRETAS

339014

Diárias - Pessoal Civil

1.179.000

600.000

1.332.090

508.064

339030

Material de Consumo

6.711.000

7.500.000

5.717.503

4.261.626

339033

Passagens e Despesas com Locomoção

741.000

600.000

583.724

395.235

339036

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

7.677.000

7.830.000

8.866.835

4.998.396

339039

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15.417.000

9.600.000

12.352.171

9.954.803

339047

Obrigações Tributárias e Contributivas

108.000

180.000

93.065

139.043

31.833.000 26.310.000

28.945.388 20.257.167

400000

DESPESAS DE CAPITAL

28.266.000 18.381.000

4.086.670

4.389.974

440000

INVESTIMENTOS

28.266.000 18.381.000

4.086.670

4.389.974

449000

APLICAÇÕES DIRETAS

28.266.000 18.381.000

4.086.670

4.389.974

449051

Obras e Instalações

8.292.000

2.275.483

2.605.516

449052

Equipamentos e Material Permanente

20.226.000 10.089.000

1.811.187

1.784.458

1.270.000

-

450000

INVERSÕES FINANCEIRAS

8.040.000

1.272.000

-
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459000

APLICAÇÕES DIRETAS

1.272.000

459061

Aquisição de Imóveis

1.272.000

459066

Concessão de Empréstimos
Total

-

97.164.000 71.961.000

1.270.000

-

1.270.000

66.869.980 50.382.593

Fonte: Gerência Financeira-Contábil
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4.3. Informações sobre principais contratos
Quadro 4.3.1 – Os dez principais contratos

Modalidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Concorrência com
Registro de Preço
Pregão com Registro de
Preço
Pregão com Registro de
Preço
Concorrência com
Registro de Preço
Concorrência com
Registro de Preço
Concorrência sem
Registro de Preço
Concorrência com
Registro de Preço
Concorrência sem
Registro de Preço
Concorrência com
Registro de Preço
Concorrência com
Registro de Preço

Natureza

Nº do
Elemento
Contrato da Despesa

Empresa Contratada

CNPJ

Valor do
Contrato

2-Serviço

63

3.3.90.39

Praiamar Empreendimentos Turisticos Ltda

24367732000182

R$ 801.000,00

3-Compra

70

3.3.90.30

Comércio de Móveis Eletrodomésticos e Informática
Malheiro Ltda EPP

40761843000125

R$ 532.929,85

2-Serviço

75

3.3.90.39

PJ Refeições Coletivas Ltda

01611866000100

R$ 470.000,00

3-Compra

49

3.3.90.30

WS Distribuidora Ltda ME

13484901000148

R$ 469.814,87

3-Compra

20

3.3.90.30

HML Comercial Ltda ME

05393059000100

R$ 457.988,00

2-Serviço

34

3.3.90.39

AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática
Ltda EPP

04999366000177

R$ 389.400,00

3-Compra

62

3.3.90.30

WT Comércio e Representações Ltda

35291038000145

R$ 373.447,00

2-Serviço

50

3.3.90.39

Harabello Passagens Turismo e Eventos Ltda ME

12747465000190

R$ 372.000,00

3-Compra

44

3.3.90.30

3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda EPP

07766048000154

R$ 311.790,00

3-Compra

48

3.3.90.30

Lojas Santa Lucia Higiene e Beleza Ltda

02847209000544

R$ 294.009,11

Fonte: Gerência de Contratos e Licitação
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Quadro 4.3.1 – Os dez contratos com maiores despesas líquidas no exercício
Empresa Contratada

CNPJ

Valor Pago

1 Jag Empreendimentos Ltda.

08.878.019/0001-47

R$ 1.543.390,80

2 Dois A Publicidade e Propaganda Ltda.

35.644.418/0001-16

R$ 815.827,43

3 EFC Investimentos e Participações Ltda.

03.697.840/0001-43

R$ 569.563,04

4 ALS Engenharia e Saúde Ltda

10.812.336/0001-02

R$ 523.174,06

5 Campos Equipamentos e Refigeração Ltda.

08.238.974/0001-10

R$ 422.695,78

6 Harabello Passagens Turismo e Eventos Ltda ME

12.747.465/0001-90

R$ 393.957,42

7 3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda EPP

07.766.048/0001-54

R$ 280.547,00

8 Interfort Segurança de Valores Ltda.

04.008.185/0001-31

R$ 268.974,31

9 Geraldo Inajá de Oliveira Nascimento

003.671.414-34

R$ 232.030,62

05.393.059/0001-00

R$ 226.536,50

10 HML Comercial Ltda ME

Fonte: Gerência de Contratos e Licitação

4.4 Contratos para execução de obras de engenharia
Quadro 4.4.1 – Contratos para execução de obras de engenharia
Modalidade
Concorrência
1 sem Registro
de Preço
Concorrência
2 sem Registro
de Preço
Concorrência
3 sem Registro
de Preço

Natureza

Critério de
Julgamento

Nº do
Contrato

Elemento
Despesa

Empresa
Contratara

CNPJ

Valor do
Contrato

2-Serviço

1-Menor
Preço

41

3.3.90.39

ALS Engenharia
e Saúde Ltda

10812336000102

R$ 250.000,00

1-Obra

1-Menor
Preço

64

4.4.90.51

Marccary
Engenharia Ltda
ME

24537805000137

R$ 198.733,31

2-Serviço

1-Menor
Preço

33

3.3.90.39

ALS Engenharia
e Saúde Ltda

10812336000102

R$ 197.824,74

Fonte: Gerência de Contratos e Licitação

4.5. Transferências regulamentares
Quadro 4.5.1 – Pactuação, Produção e Receita com PRONATEC nos últimos 3 anos
Pactuada

Produzida

Exercício

2012

13.732

Carga
Horária
2.727.096

2013

30.388

5.989.096

Matrículas

Repasse
Contabilizado

8.688

Carga
Horária
1.279.649

11.184.517,50

27.517

4.096.893

28.184.684,00

Valor R$

Matrículas

21.816.768,00
47.912.768,00

Valor R$

30.570
5.723.532
45.788.256,00
35.512
5.861.539
61.339.966,00
2014
Fonte: Sistema SISTEC-MEC/Sistema de Produção SENAC Nacional/Sistema ERP MXM da UJ
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5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
5.1. Estrutura de pessoal da entidade
Quadro 5.1.1 - Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela
Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos no
exercício

Egressos no
exercício

Celetistas

-

-

234

122

Pessoal cedido sem ônus

-

-

-

-

234

122

Regime de contratação

Total

Fonte: Gerência Administrativa/CAGED

O Departamento Regional do RN no ano de 2014 obteve o ingresso de 234 (duzentos e
trinta e quatro) colaboradores do seu quadro efetivo com atuação nas áreas FIM e MEIO da
Instituição, em sua grande maioria para atender a necessidade do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Em relação aos egressos, obtivemos a totalidade de 122
(cento e vinte dois) colaboradores, mediante a solicitação de desligamento por parte do gestor e
colaborador.
Tabela 5 . 1 . 2 – Situações que reduzem a força de trabalho
Tipologias dos afastamentos

Quantidade de pessoas na
situação em 30 de junho

Cedidos

08

Com ônus

-

Sem ônus

08

Afastamentos

54

Aposentadoria por invalidez

03

Licença-maternidade

23

Licença remunerada

01

Complementação salarial para empregado afastado por doença/acidente

-

Licença não remunerada

06

Empregado afastado por doença/acidente

21

Total de empregados afastados/cedidos
Fonte: Gerência Administrativa

62

Diante das informações que reduzem a força de trabalho no SENAC RN, obtivemos a
totalidade de 62 (sessenta e duas) situações, divididas entre alguns colaboradores cedidos e os
demais por tipos de afastamentos.
Absenteísmo: Relacionados aos atestados médicos e de comparecimento. Em média
foram entregues 07 (sete) atestados por mês ao Setor de Pessoal, totalizando 82 (oitenta e dois) ao
ano.
Acidente de Trabalho: 01 (uma) ocorrência.
Doenças Ocupacionais: 01 (uma).
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Tabela 5.1.3 – Quantidade de empregados por faixa etária
Tipologias do cargo

Até 30

Celetistas

283

De 31 a 40

Faixas etárias
De 41 a 50
De 51 a 60

280
156
Fonte: Gerência Administrativa

Acima de 60

60

01

A distribuição de colaboradores do quadro efetivo no SENAC RN em 2014 foi
especificamente preenchida por profissionais que possuem a faixa etária entre 30 a 40 anos, obtendo
um total de 563 (quinhentos e sessenta e três) colaboradores, correspondente a 72% (setenta e dois
por cento) entre as faixas etárias sinalizadas.
Tabela 5.1.4 – Quantidade de empregados por nível de escolaridade
Classificação do nível de escolaridade
Tipologias do cargo
1
2
3
4
5
6
7
Celetistas (curso completo)
01
10
10
53
204
255
26
Celetistas (curso incompleto)
10
108
100
Total
01
10
10
63
312
355
26
Classificação do nível de escolaridade:
1 - Analfabeto;
2 - Alfabetizado sem cursos regulares;
3 - Primeiro grau;
4 - Segundo grau ou técnico;
5 - Superior;
6 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-graduação;
7 - Mestrado;
8 - Doutorado/Pós-doutorado/PhD/Livre docência;
9 - Não classificada.
Fonte: Gerência Administrativa/Gerência de Desenvolvimento de Pessoas

8
02
01
03

9
-

O quadro de colaboradores da Instituição em relação a classificação do nível de
escolaridade, possui a sua maior evidência entre os níveis Superiores e de
Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-Graduação. Esse resultado torna-se bastante expressivo para o
SENAC RN, pois apresenta a totalidade de 667 (seiscentos e sessenta e sete), correspondente ao
percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) dos colaboradores.
Tabela 5.1.5 – Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2012/2014
Celetistas
Exercícios

2012
2013
2014
Análise crítica:

Indenizações/Deci
Benefícios
Demais despesas
sões
assistenciais e
variáveis
judiciais
previdenciários
R$)
(R$)
(R$)
18.494.206,15
266.322,71
1.663.917,54
283.426,05
24.771.499,56
258.769,29
2.082.776,40
289.848,75
30.307.285,14
1.476.009,31
2.619.444,40
329.219,38

Vencimentos e
vantagens fixas
(R$)

Total
(R$)
20.707.872,45
27.402.84,00
34.731.958,23
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Categorização dos itens:
Vencimentos e vantagens fixas
Adicional de férias 1/3 (art. 7º inciso XVII da Constituição Federal)/Adicional de insalubridade/Adicional de
periculosidade/Adicional de tempo de serviço/Adicional noturno/Auxílio para diferença de caixa/Aviso prévio
cumprido (trabalhado)/Gratificação de função (não eventual)/13º salário/Férias/Salário (ajustado de acordo com o
cargo efetivo ou constante do contrato)/Salário de cargo em comissão.
Indenizações e decisões judiciais
Indenizações por tempo de serviço como não optante/Aviso prévio indenizado/Férias indenizadas/13º indenizado
/Multa rescisória/Decisões judiciais – outras indenizações trabalhistas
Benefícios assistenciais e previdenciários
Assistência médica/Previdência privada/Seguro de vida/Auxílio-funeral/Auxílio-creche/Alimentação/Outras
assistências
Demais despesas variáveis
Abono pecuniário (opcional)/Ajudas de custo/Horas extraordinárias/Substituição/Gratificação de função
(eventual)/Outras vantagens pagas a pessoal
Fonte: Gerência Financeira-Contábil

O valor com pessoal por categoria de despesa no Triênio 2012/2014, vem sendo uma
constante no Regional, em virtude de seus inúmeros fatores. Podemos citar os aumentos salariais da
data base que tiveram influências significativas, o percentual da Avaliação de Desempenho 360
graus, as contratações de profissionais para o desenvolvimento da execução do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
Tabela 5.1.6 – Composição do quadro de regime de aposentadoria
De empregados
aposentados até 31/12/2014

Tipo
Complementação de aposentadoria

Fonte: Gerência Financeira-Contábil

De
aposentadorias
iniciadas
no exercício de referência
02

A composição do quadro de regime de aposentadoria em 2014 apresenta 02 (dois)
colaboradores que iniciaram os procedimentos por idade, em virtude de já terem contribuído o
tempo necessário de sua carreira profissional.

Tabela 5.1.7 - Valor com pessoal por categoria de despesa ( t riênio 2011 / 2013) (em R$)
Celetistas
Exercícios

Vencimentos e
vantagens fixas

15.493.956,61
2011
2012
18.494.206,15
2013
24.771.499,56
Análise crítica: Sem comentários.

Indenizações/decisões
judiciais
388.582,22
266.322,71
258.769,29

Benefícios
assistenciais e
previdenciários
801.054,85
1.663.917,54
2.082.776,40

Demais
despesas
variáveis
418.130,38
283.426,05
289.848,75

Total

17.101.724,0
6
20.707.872,4
5
27.402.894,0
0

Fonte: Gerencia de Desenvolvimento de Pessoas
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5.2. Terceirização de mão de obra e quadro de estagiário
Tabela 5.2.1 – Terceirização de mão de obra
Informações sobre os contratos

Ano do
contrato

Área

Natureza

Identificação
do contrato

028/2011

Empresa contratada (CNPJ)

Período contratual
de execução das
atividades
contratadas

Nível de escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados
F

M

S

Sit.

Início

Fim

P

C

P

C

P

C

Industrial Elevadores Ltda.
06.056.622/0001-18

10/01/2011

09/01/2016

0

0

5

5

1

1

P

Transvert Elevadores Ltda.
11.771.040/0001-53

20/06/2012

19/06/2015

0

0

2

2

1

1

P

2011

8

O

2012

8

O

2013

8

O

013/2013

Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda.
15.204.206/0001-00

06/03/2013

05/03/2015

0

0

2

2

1

1

P

2013

8

O

014/2013

Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda.
15.204.206/0001-00

06/03/2013

05/03/2015

0

0

2

2

1

1

P

2013

8

O

011/2013

Campos Service Ltda. - EPP
01.006.533/0001-43

06/03/2013

05/03/2015

4

4

4

4

1

1

P

2013

8

O

011/2013

Campos Service Ltda. - EPP
01.006.533/0001-43

06/03/2013

05/03/2015

2

2

2

2

1

1

P

2013

8

O

012/2013

BHG Madeiro ME.
08.020.991/0001-86

06/03/2013

05/03/2015

0

0

0

1

0

1

P

2014

6

O

020/2014

C & N Comércio e Serviços Ltda. ME
05.992.017/0001-96

28/03/2014

27/03/2015

0

0

1

1

1

1

A

2011

6

O

008/2011

Xismac Comércio e Serviços Ltda.
12.648.754/0001-31

01/04/2011

31/03/2015

0

0

2

2

0

0

P
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2014

8

O

016/2014

Módulo Engenharia, Consultoria e Gerência
Empresarial Ltda.
05.926.726/0001-73

18/06/2014

17/06/2015

0

0

3

3

1

1

A

2013

8

O

040/2013

Módulo Engenharia, Consultoria e Gerência
Empresarial Ltda.
05.926.726/0001-73

12/07/2013

11/07/2014

0

0

3

3

1

1

P

2013

8

O

049/2013

Módulo Engenharia, Consultoria e Gerência
Empresarial Ltda.
05.926.726/0001-73

18/11/2013

17/11/2015

0

0

3

3

1

1

P

2012

8

O

043/2012

Samtal Ltda.
04.827.603/0001-12

27/08/2012

26/08/2015

1

1

8

8

1

1

P

2012

8

O

042/2012

José Availton da Cunha ME.
06.248.164/0001-19

27/08/2012

26/08/2015

2

2

0

0

0

0

P

2013

8

O

Otis Elevadores Ltda.
29.739.737/0038-02

02/01/2013

02/01/2016

0

0

2

2

1

1

P

Observações:
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Legenda:
Ano do contrato: ano em que foi celebrado o contrato
Área: indicar o número correspondente à área do contrato, conforme legenda abaixo.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Identificação do contrato: número de identificação do contrato
Empresa contratada: número do CNPJ
Período contratual de execução das atividades contratadas: datas de início e fim do contrato
Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior – distinguindo-se, para cada nível, o número de contratações previstas no
contrato (P) e a quantidade efetiva de empregados contratados (C).
Situação do contrato: (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado.
Áreas do contrato:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio administrativo – menores aprendizes
12. Outras
Fonte: Gerência de Contratos e Licitação

No exercício de 2014, não ocorreram divergências e oscilações significativas em relação a Terceirização de Mão de Obra.
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Tabela 5.2.2 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Informações sobre os Contratos
Identificação do
Natureza
contrato

Ano

Área

2010

V

O

002/2010

2012

V

O

007/2012

2012

V

O

044/2012

2012

V

O

083/2012

2014

V

O

084/2014

2014

V

O

015/2014

2014

V

E

031/2014

2014

V

O

085/2014

Empresa contratada
(CNPJ)
Flash Vigilância Ltda.
08.692.312/0001-15
ADS Segurança Privada Ltda.
05.937.839/0001-74
Interfort Segurança de Valores Ltda.
04.008.185/0001-31
Interfort Segurança de Valores Ltda.
04.008.185/0001-31
Interfort Segurança de Valores Ltda.
04.008.185/0001-31
Empresserv Empresa de Serviços de Vigilância Ltda.
10.639.977/0001-07
Empresserv Empresa de Serviços de Vigilância Ltda.
10.639.977/0001-07
Empresserv Empresa de Serviços de Vigilância Ltda.
10.639.977/0001-07

Período contratual de
execução das atividades
contratadas
Início
Fim

Nível de escolaridade exigido dos
trabalhadores contratados
F
M
S
P
C
P
C
P
C

26/03/2010 25/03/2015

0

0

2

2

0

0

P

14/03/2012 13/03/2015

2

2

0

0

0

0

P

27/08/2012 26/08/2015

0

0

2

2

0

0

P

26/11/2012 25/11/2015

0

0

8

8

0

0

P

15/12/2014 14/02/2015

0

0

8

8

0

0

P

28/02/2014 06/03/2014

0

0

12

12

0

0

E

16/05/2014 14/12/2014

0

0

6

8

0

0

E

23/12/2014 07/01/2015

0

0

14

14

0

0

E

Sit.

Observações:

Legenda:
Ano do contrato: ano em que foi celebrado o contrato
Área: área do contrato – “Limpeza e Higiene” (L) ou Vigilância Ostensiva (V)
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial
Identificação do contrato: número de identificação do contrato
Empresa contratada: número do CNPJ
Período contratual de execução das atividades contratadas: datas de início e fim do contrato
Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior – distinguindo-se, para cada nível, o número de contratações previstas no contrato (P) e a
quantidade efetiva de empregados contratados (C).
Situação do contrato: (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: Gerência de Contratos e Licitação
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No exercício de 2014, não ocorreram divergências e oscilações significativas em relação
aos Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva.
Tabela 5.2.3 – Composição do quadro de estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Custos no exercício
(valores em R$)
1º trimestre 2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
25
27
31
33
R$ 243.849,13
10
11
12
12
R$ 93.613,09
15
16
19
21
R$ 150.236,04
25
27
31
33
R$ 243.849,13
Fonte: Gerência de Desenvolvimento de Pessoas/Gerência Financeira-Contábil

Nível de escolaridade
1. Nível superior
1.1. Área-fim
1.2. Área-meio
2. Nível Médio
2.1. Área-fim
2.2. Área-meio
3. Total (1+2)

A Composição do quadro de estagiários em 2014 nas áreas MEIO e FIM, foram bem
significativas devido ao crescimento das atividades estruturais, administrativas e pedagógicas. Os
estagiários apresentaram relevantes contribuições para a Instituição, assim como o Senac/RN tem a
oportunidade de contribuir para a formação desses estudantes, colaborando para o desenvolvimento
do perfil profissional para o mercado de trabalho.

5.3. Medidas administrativas adotadas em relação à desoneração da folha de pagamento.
O Departamento Regional do RN na Gestão 2014, em relação à desoneração da folha de
pagamento propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto 7.828.2012, informa
que não realizou contrato com empresas, cuja atividade tenha sido contemplada pelo dispositivo
citado na Lei.
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6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
6.1. Gestão da frota de veículos
No exercício em análise, a UJ desenvolveu além das turmas nas modalidades:
Comercial (Balcão e In Company), Programa Senac de Gratuidade – PSG e no Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, foram qualificados 57.213 (cinquenta e
sete mil, duzentos e treze) alunos distribuídos em 128 (cento e vinte e oito) Municípios distintos.
Para atender esta demanda distribuída pelo estado com um nível de qualidade
padronizado, O Senac implementa sistematicamente um conjunto de ações que vai desde a captação
de insumos junto a sociedade para elaboração do produto, passando por diversas fases, até chegar a
execução do produto e ou serviço, contribuindo para a inserção do aluno no mercado de trabalho.
Para esta operação logística acontecer, a área administrativa coloca a disposição um
conjunto de elementos, e entre eles está o serviço da área de transportes, que permite o
deslocamento de colaboradores (pedagogos, docentes e profissionais de âmbito administrativo),
materiais, equipamentos, mobiliário e demais necessidades que precisam ser atendidas em tempo
hábil e em muitas ocasiões simultaneamente, visando não impactar na qualidade dos cursos
ofertados.
É importante mencionar, que a frota própria permite um ganho de desempenho
operacional mais eficaz, maior disponibilidade e menor custo, além da flexibilidade no caso de
mudanças de percurso.

Quadro 6.1.1: Frota de veículos automotores de propriedade da Unidade Jurisdicionada
Planilha de Veículos – Próprios
Item
1
2

3

4
5
6

7

8

9

Veículo
NISSAN
SENTRA 2.0
JUMPER
MINIBUS 2.8 CITROEN
FORD
RANGER
XLS 3.0 13P 4X4 BRANCO
CELTA 4P
LIFE - GM
SPACE FOX
GII - 1.6
SPACE FOX
GII - 1.6
FORD
TRANSIT
MODIFICAR
TP
FURGÃO
SPRINTER
CARGA
515CDI MB BRANCA
FRONTIER Z
4X4 -

Placa

Cor

Ano

Combust
ível

Renavam

Chassi

Média
anual
(km)

MZG-1745

Prata

2008/2008

Gasolina

974422649

3N1AB61D18L704051

42.350

MXM-9845

Branca

2005/2006

Diesel

884515915

935ZBPMMB62003570

9.388

MZJ-8995

Branca

2008/2008

Diesel

976586509

8AFER13P18J172546

17.147

MZC-6924

Branca

2009/2010

Alcool/G
asolina

149759118

9BGRZ4810AG132229

31.597

NNX-9158

Branca

2010/2011

Alcool/G
asolina

257422471

8AWPB05Z27BA507404

52.900

NOH-9929

Branca

2011/2012

Alcool/G
asolina

414975138

8AWPB05Z0CA509576

53.163

NNZ-3681

Branca

2011/2011

Diesel

974422649

WFODXXTBFBTS88462

41.307

OWD-4688

Branca

2013/2014

Diesel

589328042

8AC906655EE084526

40.388

OVZ-4560

Branca

2013/2014

Diesel

597135274

94DVCUD40EJ819395

64.447
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NISSAN

10
11

12

HONDA
CIVIC LXR
FIAT PALIO
WK TREKK
1.6
FIAT PALIO
WK TREKK
1.6

OJR-7522

Prata

2013/2014

Alcool/G
asolina

619015330

93HFB9640EZ160364

21.295

OJX-9873

Branca

2014/2014

Alcool/G
asolina

1004249729

9BD373154E5059325

37.507

OJX-9973

Branca

2014/2014

Alcool/G
asolina

1004255079

9BD373154E5059343

38.760

Fonte: Gerência Administrativa

Quadro 6.1.2: Despesas com a área de transporte – veículos próprios
Despesa
Manutenção de peças e serviços
Combustíveis e lubrificantes
Seguro de 12 veículos
Seguro obrigatório e licenciamento de 9 carros e 3 carretas

Valor
R$ 126.719,47
R$ 176.745,45
R$ 26.676,64
R$ 1.968,58

Despesas com pessoal e encargos
Total
Fonte: Gerência Administrativa

R$ 181.044,75
R$ 513.154,89

6.2. Gestão do patrimônio imobiliário e imóveis locados de terceiros
Tabela 6.2.1 - Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade da UJ
Localização geográfica

Brasil

Exterior

Rio Grande do Norte
NATAL
MOSSORÓ
SÃO GONÇALO

Quantidade de imóveis de propriedade da UJ
Exercício 2014
Exercício 2013
5
1
1

4
1
1

Subtotal Brasil

7

6

PAÍS 1
cidade
PAÍS 2
cidade

-

-

Subtotal exterior

0

0

Total (Brasil + exterior)

7

6

Fonte: Gerência Financeiro-Contábil do Senac/RN
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Quadro 6.2.2 - Discriminação dos bens imóveis de propriedade
UG

RIP

Regime

Estado de
conservação

10
12
12

3
8
6

Valor do imóvel
Valor
Data da
Valor
histórico
avaliação reavaliado
13.698.628,09
4.182.266,83
1.270.000,00

Despesa no exercício
Com
Com
reformas manutenção
272.986,43
315.193,80
588.180,23

Total
Fonte:
Legenda:
UG: Senac
RIP: Registro Imobiliário Patrimonial – é o código do imóvel, gerado de acordo com a lei de formação estabelecida
pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU).
Regime: é o regime de utilização do imóvel e a situação em que se encontra o processo de regularização do imóvel.
Deverá ser informado conforme a seguinte codificação:
1 – Cessão
2 – Comodato
3 – Em regularização – cessão
4 – Em regularização – entrega
5 – Em regularização – outros
6 – Irregular – cessão
7 – Irregular – entrega
8 – Irregular – outros
9 – Locação para terceiros
10 – Uso em serviço da UJ
11 – Uso em serviço da UJ – sede
12 – Vago para uso
Estado de conservação:
1 – Novo
5 – Reparos importantes
2 – Muito bom
6 – Ruim
3 – Bom
7 – Muito ruim (valor residual)
4 – Regular
8 – Sem valor

Valor do imóvel:
Valor histórico: valor patrimonial do imóvel registrado no sistema, equivalente ao valor de aquisição expresso em
reais.
Data de avaliação: data da última avaliação do imóvel, no formato dd/mm/aaaa.
Valor reavaliado: novo valor apurado do imóvel, expresso em reais, que visa estabelecer o valor mais provável de
mercado de um determinado bem, considerando suas características físicas e econômicas, a partir de exames, vistorias e
pesquisas.
Despesas no exercício:
Com reformas: valor total expresso em reais das despesa com reforma do imóvel no exercício de referência do
Relatório de Gestão. Consideram-se despesas com reforma os gastos com modificações ou incrementos na estrutura do
imóvel que passarão a integrar o imóvel e que têm o potencial de afetar seu valor de mercado. Instalação de ar
condicionado central deve ser considerada reforma.
Com manutenção: valor expresso em reais das despesas com manutenção das instalações no exercício de referência do
relatório de gestão. Consideram-se despesas com manutenção das instalações os gastos incorridos para conservação ou
pequenas melhorias das instalações existentes para evitar que se deteriorem, tais como reparos de telhado, correção de
infiltração, substituição dos sistemas elétrico e hidráulico danificados, instalação e remanejamento de divisórias etc.
Não devem ser consideradas as despesas com limpeza e vigilância.
Total: totalização dos valores das colunas de despesas “Com reformas” e “Com manutenção” do exercício.
Fonte: Gerência Financeiro-Contábil

Quadro 6.2.3 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UJ locados de terceiros
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Brasil

Localização geográfica
Rio Grande do Norte
Natal
Assu
Caicó
Macaíba
Parnamirim

7
1
2
1
1

9
1
1
1
1

12

13

-

-

Subtotal Exterior

0

0

Total (Brasil + Exterior)

12

13

Subtotal Brasil

Exterior

Quantidade de imóveis locados de terceiros pela UJ
Exercício 2014
Exercício 2013

PAÍS 1
cidade
PAÍS 2
cidade 1

Fonte: Gerência de Contratos e Licitação
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7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7.1. Informações sobre sistemas computacionais
Quadro 7.1 – Contratos na área de Tecnologia da Informação
Nº do
Contrato

Objeto

142/2010

Licenciamento de uso e
instalação
do
Sistema
Integrado na Gestão ERP
MXM Manager, implantação
e treinamento de usuários.

02/05/2015

Suporte ASP

À
partir
18/07/2013

Manutenção e suporte técnico
de licenças de software
(CDU), portal e tecnologia de
conectividade software para
Gestão de Capital Humano,
abrangendo RM Vitae, RM
Chronus e RM Portal

29/04/2015

Fornecedores

Vigência
CNPJ

Circular DN
2158

134/2014

242/2014

Total

Fornecimento de 200
(duzentas)
licenças
software TOTVS CDU
22/08/2015
LGT
GCH
ON
DEMAND 1000 TRA
EDUCACIONAL

de

Custo

Valores
desembolsados
2014

Denominação

39.847.728/0001-99

MXM
Sistemas
e
Serviços de Informática
Ltda.

144.600,00

54.978,72

39.847.728/0001-99

MXM
Sistemas
e
Serviços de Informática
Ltda.

14.485,68*

14.485,68

53.113.791/0001-22

TOTVS S.A

25.739,64

25.739,64

53.113.791/0001-22

TOTVS S.A

5.642,00**

190.467,32

5.642,00

103.846,04
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Legenda:
Nº do contrato: número do contrato firmado com terceiros na área de Tecnologia da Informação. Caso exista um número representativo de
contratos, só devem ser consignados no quadro os mais representativos em termos de valor e, adicionalmente, aqueles mais estratégicos para a
unidade, considerando a sua contribuição para o desenvolvimento dos macroprocessos finalísticos.
Objeto: descrição sucinta do objeto do contrato.
Vigência: período de início e termino do contrato, com mês e ano.
Fornecedores:
CNPJ: número do CNPJ
Denominação: nome ou razão social da empresa contratada
Custo: valor total do contrato.
Valores desembolsados 2014: valores pagos em 2014, em razão da execução do contrato.
Observações:
* Circular DN 2158 compreende o rateio do objeto supra citado juntamente com os demais Departamentos Regionais e com o Departamento
Nacional;
** Contrato 242/2014 consistiu em pagamento único
Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação - GTI
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8. GESTÃO DO USO DE RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
A sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade. A incorporação desse conceito
requer o entendimento da abrangência e da complexidade dessa questão, sendo assim um desafio da
atualidade para a mudança de paradigma.
A questão ambiental no mundo empresarial está se tornando um fator de sobrevivência
organizacional e de competitividade da empresa. Quando se trata de estratégias pró-ativas, o meio
ambiente é encarado como elemento de competitividade extra custos (PRAHALAD;
RANGASWAMI, 2009).
Tendo em vista a importância que a sustentabilidade representa para as empresas do
comércio, fundamentado no princípio da utilização racional dos seus recursos materiais e
financeiros o SENAC RN assumiu o desafio de implantar as Boas Práticas em Resíduos Sólidos. A
missão do Programa é estimular a utilização de forma eficaz dos recursos naturais disponíveis
visando causar o mínimo possível de impacto para o meio ambiente. Em consonância com a Lei
12.305/2010 o programa tem como objetivo Implementar as BPRS no Regional, tendo como sua
principal ação a implantação da coleta seletiva em todos os Centros de Educacional conforme
Decreto 5.940/2006.
O programa de Boas Práticas em Resíduos Sólidos está em processo de implantação e
como resultados podemos citar:
 Mobilização e conscientização dos colaboradores, alunos e prestadores de
serviços;
 Coleta do óleo vegetal usado nos Laboratórios de Gastronomia;
 Coleta Seletiva consolidada no Centro de Educação Profissional – CEP Centro;
 Início do processo de implantação do Programa no CEP Alecrim e CEP
Mossoró.
Paralelamente a implantação ao Projeto de implantação de Boas Práticas em Resíduos
Sólidos o SENAC RN tem adotado paulatinamente em seus processos licitatórios para aquisição de
bens e serviços, critérios de sustentabilidade ambiental, tais como:
 Produtos fabricados com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade
de conteúdo reciclável;
 Materiais Biodegradáveis (produtos de limpeza);
 Empresas e produtos com certificação ambiental;
 Equipamentos que colaboram para o menor consumo de energia.

8.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental
A Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, prevê para a Administração Pública a
obrigatoriedade de licitar. Esse artigo foi regulamentado pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública
convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas
interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços.
Atualmente, as Licitações do Senac/RN destinam-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração,
bem assim a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Por esta razão, foram inseridos
nos Editais de Licitação a obrigatoriedade de apresentação de Declaração de Sustentabilidade, com
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critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços e
execução de obras.
Para fins de participação no processo licitatório a Empresa declara sob as penas da lei,
que: (a) atende a legislação ambiental - em face da política governamental do desenvolvimento
nacional sustentável - naquilo que aplicável a prestação dos serviços contratados por do respectivo
certame licitatório, bem como que atenderá as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo
com a legislação específica que vier a ser estabelecida pelo Governo Federal; (b) promoverá nas
suas dependências, de acordo com a natureza dos serviços internos, a aplicação da Instrução
Normativa nº 01/2010 (práticas de sustentabilidade ambiental), no tocante, em especial, ao disposto
no Art. 6º desta referida instrução; (c) atenderá, sem reservas, os princípios relativos ao direito
ambiental: Princípio do Desenvolvimento Sustentável (art. 170, VI cc. art 225, V, da CF e arts. 4º e
5º da Lei 6.938/81), Princípio do Poluidor Pagador (art. 225, § 3º da CF e arts. 4º, VII e 14, § 1º da
Lei 6.938/81) e Princípio da Prevenção/Precaução (art. 225, IV, e art. 9º, I, III, V da Lei 6.938/81).
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9. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
9.1. Tratamento das deliberações em acórdãos do TCU
A última auditoria realizada pelo TCU nesta UJ foi realizada no ano de 2013. Portanto
não houve, no ano de 2014, nenhuma deliberação exarada pelo TCU à UJ. A próxima auditoria está
programada para 2015.

9.2. Tratamento das deliberações do órgão de controle interno
A UJ não possui um órgão de controle interno. Desta forma, não houve nenhuma
recomendação específica de controle interno, advinda de um órgão específico. O controle interno é
realizado pelas próprias áreas funcionais da UJ, de acordo com as suas respectivas competências.

9.3. Adoção das medidas administrativas por ocorrência de dano ao erário
Por não possuir uma estrutura de controle interno, a UJ não determinou medidas
administrativas para apuração de responsabilidade em ocorrências de dano ao erário. Além disso,
não foram identificadas, pelos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da UJ,
nenhuma ocorrência de dano ao erário, nem ações que demandassem uma Tomada de Contas
Especial.
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10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
10.1. Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos em NBCs
As Demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, aprovado
pela resolução Senac 989/2014, em consonância com as Portarias da Secretaria do Tesouro
Nacional – STN no. 184/08, 751/09 e Resolução Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº
1.128/2008 que trata da convergência da contabilidade pública aos padrões internacionais.
Principais práticas contábeis adotadas pelo Senac para elaboração das demonstrações:
 Aplicações Financeiras: São registradas pelo valor de aplicação, acrescido os
rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2014;
 Créditos a Curto Prazo: Se refere a apropriação da quota de arrecadação do
Instituto Nacional de Seguridade Nacional – INSS repassada mensalmente pelo
Senac/Nacional, bem como a matrículas parceladas de alunos;
 Estoques: Estão registrados pelo custo médio de aquisição, sem que excedam
valores de realização ou reposição. As provisões para estoques de baixa
rotatividade ou obsoletos são constituídos quando consideradas necessárias;
 Imobilizado: Está avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, líquido de
depreciação que é calculada pelo método linear sem valor residual, com exceção
dos terrenos, e de acordo com as seguintes taxas:
o Edificações
2%
o Benfeitorias
4%
o Equipamentos
10%
o Computadores e Periféricos
20%
o Mobiliários
10%
o Veículos
20%
o Outros Bens Móveis
10%
Receitas e Despesas: São apropriadas em conformidade com o regime contábil de
competência dos exercícios.

10.2. Demonstrações contábeis conforme Lei nº4.320/64 e Resolução CFC nº 1.133/2008
10.2.1. BALANÇO PATRIMONIAL
A Gestão Econômico-financeira do Departamento Regional do RN apresentou em seu
Ativo, de forma comparativa, os seguintes valores:
Quadro 10.2.1.1 – Balanço Patrimonial
ATIVO

2014

2013

VARIAÇÃO R$

VAR. %

Caixa e Equivalente.de Caixa

37.432.914,77

18.468.960,23

18.963.954,54

102,68

Créditos a Curto Pzo

14.859.459,31

14.700.683,09

158.776,22

1,08

8.090.555,45

13.134.712,04

-5.044.156,59

-38,40

Estoques

742.827,26

613.266,59

129.560,67

21,13

VPD – Pagas Antecipadamente

294.498,68

89.293,68

205.205,00

229,81

Ativo Realizável a Longo Pzo

14.111.837,50

7.627.818,40

6.484.019,10

85,00

Imobilizado

28.577.853,68

25.154.623,64

3.423.230,04

13,61

104.109.946,65
79.789.357,67
Fonte: Gerência Financeira-Contábil

24.320.588,98

30,48

Demais Créditos e Val.Curto Pzo

TOTAL
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Caixa e Equivalentes de Caixas: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários
á vista e aplicações financeiras. Essas aplicações possuem liquidez imediata e estão demonstradas
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço.
Créditos a Curto Prazo: Estão apresentados a valores de custo, foi constituída a Provisão
para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), definidos os critérios e prazos em virtude da
probabilidade de não recebimentos de créditos no exercício seguinte. Foi concedido empréstimo
financeiro ao Serviço Social do Comércio – Sesc/RN, conforme autorização do Conselho Regional,
com prazo de liquidação de 90 dias.
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo: Estão representados pelos valores
concedidos a funcionários a título de adiantamentos para Férias, Fundos Rotativos, débitos
eventuais de terceiros, além da apropriação dos recursos financeiros repassados pela Administração
Nacional do Programa Nacional de Acesso ao ensino Técnico e Emprego – Pronatec.
VPD – Pagas Antecipadamente: Se refere aos registros das despesas pagas antecipadas
relativas ao pagamento de apólices de seguros, assinaturas de publicações e de benefícios a
empregados, tais como, vale transporte, assistência médica e vale refeição.
Realizável a Longo Prazo: Os valores apresentados como Demais Créditos e Valores a
Longo Prazo são basicamente Depósitos Judiciais recolhidos pela Administração Regional
referentes a processos judiciais.
Imobilizado: Os Terrenos nos quais se encontram os prédios e outras estruturas
possuem vida útil indefinida e, portanto, não são depreciados.
Quadro 10.2.1.2 – Imobilizado
IMOBILIZADO
Terrenos
Const. em Curso
Edificações
Benfeitorias
Equip. em Geral
Computadores/Periféricos
Mobiliários/Utensílios
Veiculos
Outros Bens Móveis
TOTAL

VALOR BRUTO
DEPRECIAÇÃO
9.893.266,83
0
4.139.289,60
0
10.257.628,09
1.083.178,21
806.479,19
523.510,90
3.232.948,59
1.771.943,57
3.659.343,39
2.475.102,62
3.587.086,36
1.676.502,71
1.774.345,02
1.367.957,17
153.798,55
28.136,76
37.504.185,62
8.926.331,94
Fonte: Gerência Financeira-Contábil

VALOR LÍQUIDO
9.893.266,83
4.139.289,60
9.174.449,88
282.968,29
1.461.004,72
1.184.240,77
1.910.583,65
406.387,85
125.661,79
28.577.853,68

Em contrapartida, o Passivo constituiu-se da forma abaixo:
Quadro 10.2.1.2 – Passivo
PASSIVO
Obrig.Trab/Assist a Pagar C.Pzo

2014
15.622.698,57

2013
9.773.607,34

VARIAÇÃO R$
5.849.091,23

VAR%
59,85

319.662,17

535.788,61

-216.126,44

-40,34

Obrigações Fiscais a C.Prazo

1.857.580,35

951.408,91

906.171,44

95,25

Demais Obrig. a Curto Prazo

8.961.191,78

10.914.075,46

-1.952.883,68

-17,89

360.873,61

421.993,21

-61.119,60

-14,48

66.941,58

63.335,33

3.606,25

5,69

76.920.998,59

57.129.148,81

19.791.849,78

34,64

104.109.946,65
79.789.357,67
Fonte: Gerência Financeira-Contábil

24.320.588,98

30,48

Fornecedores Contas Pagar C.Pzo

Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a L. Prazo
Resultados Acumulados
Total

Obrigações.Trab. Prev/Assist..a Pagar Curto Prazo: São representados pelos valores de
registro de créditos por retenções na fonte, de previdência social, fundo de garantia, PIS, imposto de
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renda retido na fonte, contribuição sindical e outras, Provisão de Férias de empregados, bem como
as obrigações patronais.
Fornecedores Contas a Pagar Curto Prazo: Refere-se ao registro das obrigações junto a
fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.
Bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais
como de energia elétrica, água, telefone, propaganda e todas as outras contas a pagar com
vencimento até o termino do exercício seguinte.
Obrigações Fiscais a Curto Prazo: São representados pelos valores das obrigações da
entidade relativas a impostos, taxas e contribuições.
Demais Obrigações a Curto Prazo: São representados, principalmente, pelos valores das
Receitas de Matrículas a Executar conforme contratos de prestação de serviços, sendo reduzidos
pelas apropriações mensais segundo o princípio de competência
Provisões a Longo Prazo: Refere-se a provisões para riscos trabalhistas. A
Administração Regional apoiada na opinião/parecer e nas estimativas de seus advogados e
consultores legais acredita que as provisões são suficientes para cobrir as eventuais perdas de ações
trabalhistas movidas por ex-colaboradores e terceiros, cujos pedidos se constituem em pagamentos
de verbas rescisórias, adicionais salariais, horas extras e verbas devidas em razão da
responsabilidade subsidiária.
Demais Obrigações a Longo Prazo: Refere-se aos valores de eventuais recebimentos de
outras receitas, por antecipação ou carentes de formalidades e elementos essenciais à sua
contabilização definitiva.

10.2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Considerando os saldos das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas em 31 de
dezembro de 2014, a Administração Regional apresentou um superávit patrimonial de R$
20.983.241,30 (Vinte milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e um reais e
trinta centavos), crescendo em 27,28% o Patrimônio Líquido do SENAC/RN, que passou para R$
76.920.998,59 (Setenta e seis milhões, novecentos e vinte mil, novecentos e noventa e oito reais e
cinquenta e nove centavos).
O principal impacto entre os superávits orçamentário e patrimonial é a movimentação
do Ativo Imobilizado, com a depreciação, amortização, adições, doações e baixas de bens
patrimoniais, no montante de R$ 3.199.145,08.
Quadro 10.2.2.1 – Variações Patrimoniais
AUMENTATIVAS
Contribuições Sociais
Vendas Bens e Serviços
VPA Financeiras
Valorização Ganhos com Ativos
Outras VPAs

TOTAL

R$
24.474.041,88
56.287.999,28
3.790.400,75
0,00
582.849,52

DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Uso BensServ.ConsCapital
VPD Financeiras
Transf. Concedidas
Desval. Perdas de Ativos
Tributárias
Outras VPD

85.135.291,43
TOTAL
Fonte: Gerência Financeira-Contábil

R$
34.731.958,23
27.575.836,14
520.763,45
455.664,15
448.922,36
101.362,99
317.542,81
64.152.050,13

10.3. Relatório de auditoria independente
Não houve a participação de auditoria independente no que se refere à UJ.
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11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
11.1. Medidas adotadas relativas à acessibilidade
A Educação Inclusiva é um princípio necessário que deve ser desenvolvido em todos os
programas e ações educativas partindo da premissa da não discriminação, da plena e efetiva
participação, da inclusão na sociedade, do respeito pela diferença, da igualdade de oportunidades, e
pela visão de acessibilidade em todas as suas dimensões.
Relativo a acessibilidade, o art. 8º do Decreto n 5296/2004 considera: “I acessibilidade:
condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida.”.
Nesse sentido e baseado no conceito de educação inclusiva, o SENAC criou em 2002,
em nível nacional, o Programa Deficiência e Competência que tinha como objetivo ampliar o
acesso e a inclusão das pessoas com deficiências nas ações educacionais. No entanto, considerado
estratégico para instituição, em 2011 o referido programa, passou a se chamar Programa SENAC de
Acessibilidade que passa a privilegiar ações que disseminam ideias de acessibilidade e educação
inclusiva entre os técnicos e docentes, incentivem o uso e produção de tecnologias assistivas e
implementem um programa de adaptações arquitetônicas.
O Projeto Senac de Acessibilidade prevê três importantes ações que são, a saber:
Eliminação de barreiras arquitetônicas e atitudinais, aquisição de tecnologias assistivas para
estabelecer a interação do aluno com deficiência no contexto de educação profissional e a formação
continuada de colaboradores para a promoção de conceitos e práticas de Inclusão Social.
Como empresa Socialmente Responsável, o SENAC investe na execução desse
programa, pois compreende que assegurar o acesso e a permanência das pessoas com deficiência na
instituição, significa afirmar um compromisso com a sociedade em geral, sobretudo com aqueles
que ao longo dos anos encontraram tantos entraves e barreiras para garantir a conquista de uma
oportunidade, sobretudo no mundo do trabalho. É nesse contexto, que se destacam as ações de
Inclusão Social que vem sendo desenvolvidas no SENAC/RN:
a) Acessibilidade/Eliminação de Barreiras Arquitetônicas e Atitudinais;
b) Capacitação do Público Interno;
c) Contratação de Profissionais com Deficiência;
d) Desenvolvimento de Programas de Qualificação para os Profissionais com
Deficiência;
e) Contratação de Profissionais com Expertise em Inclusão Social;
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Quadro 11.1.1 – Ações de Acessibilidade em 2014
Objetivo

Ação

Ofertar novo produto e possibilidade de expansão
de cursos na área social

Ampliação do portfólio com a criação de Curso
Libras Intermediário

Incluir pessoas com deficiência visual nos Cursos
do Eixo de Informação e Comunicação

Implantação do software NVDA tecnologia
assistiva voltada para a leitura de sistema para
pessoas com deficiência visual nos laboratórios de
informática.

Viabilizar a inclusão das pessoas com deficiência
auditiva e visual na realização de ações na central
de atendimento.

Funcionamento do terminal de chamada eletrônico
da Central de Atendimento com itens destinados ao
Atendimento de pessoas com deficiência auditiva e
visual utilizando chamada de voz, legenda com
tamanho aumentado.

Possibilitar acesso educacional para pessoas com
deficiência, eliminando barreiras e obstáculos que
dificulte seu acesso à educação profissional.

Aquisição de equipamentos, mobiliários inclusivos
e softwares de acessibilidade (cadeiras para obesos,
cadeiras escolares, placas em braile, impressora
braile, bebedouros, cadeiras de rodas, para inclusão
e eliminação de qualquer entrave ou obstáculo que
limite ou impeça o acesso, a liberdade de
movimento, circulação com segurança e a
possibilidade das pessoas se comunicarem ou terem
acesso à informação. (Decreto 5296/2004)

Expandir as ações de inclusão social para os
CEP’s a partir de discussões e reflexões a respeito
das metodologias didáticos-pedagógicas para
promoção da acessibilidade no contexto da
Educação Profissional.

Acessibilidade Itinerante – encontros com as
equipes pedagógicas dos CEP’s (Alecrim, Mossoró,
Assú, Caicó).

Palestras e Oficinas – participação e expansão das
ações de acessibilidade do SENAC em eventos
estaduais como: Cientec (UFRN) e Feira do
Empreendedor (SEBRAE) com participação de
intérpretes de LIBRAS.
Fonte: Gerência de Desenvolvimento Educacional

Inovar e Divulgar as ações de acessibilidade
possibilitando conhecimento do grande público
interno e externo.

Por meio dessas ações, o SENAC/RN entende que fortalecer uma cultura de inclusão no
ambiente organizacional ajuda a ampliar as condições para encontrar soluções que promovam o
acesso e a permanência da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, o que atesta o
compromisso da instituição no Rio Grande do Norte, com um de seus objetivos estratégicos que é o
de Promover a Inclusão Social.
É nesse contexto que o Senac/RN, comprometido com a Inclusão Social de
colaboradores e alunos com deficiência, tem viabilizado o acesso e a permanência desse público,
com o objetivo de promover o reconhecimento, o potencial e a autonomia de cada indivíduo,
“prevendo a adoção de metodologias e práticas que facilitem sua participação no processo de ensino
aprendizagem, pelo atendimento do seu público alvo em espaços de aprendizagem” [...]. Para tanto,
não mede esforços para adotar uma Cultura Inclusiva possibilitando a socialização de conceitos e
práticas a respeito do tema.
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12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
12.1. Outras informações relevantes
No ano de 2014 a UJ participou do Guia VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para
Você Trabalhar. O guia consiste na mais respeitada pesquisa sobre clima organizacional do país,
realizada com base nas respostas fornecidas pelos próprios funcionários, identificando as
companhias que mais se destacam na gestão de pessoas, nas políticas de RH e que possuem o maior
índice de felicidade no trabalho. Através de uma metodologia exclusiva, a publicação traz os
resultados das pesquisas realizadas pela FIA (Fundação Instituto de Administração) e por jornalistas
da Revista Você S/A, da Editora Abril, com o objetivo de conhecer a fundo o universo das
empresas e eleger as 150 melhores empresas do Brasil. O Senac/RN participou pela primeira vez da
pesquisa em 2014, e já em sua primeira participação foi classificada entre as 150 melhores empresas
para se trabalhar, tendo sua marca divulgada numa das maiores publicações do ramo empresarial do
país. Com a participação a UJ recebeu da Você S/A e da FIA um Sumário Executivo, que compara
o desempenho da instituição com o das demais participantes, funcionando como um instrumento
gerencial para orientar ações e investimentos relacionados à gestão de pessoas.
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