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1. APRESENTAÇÃO  

 

O Relatório de Gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT 

contempla as informações e resultados obtidos por esta Unidade Jurisdicionada, em 

referência às atividades desenvolvidas no exercício de 2016.  

 

Ao longo de 2016, mesmo diante de uma das mais graves crises econômicas por que passa 

o país, a Entidade procurou intensificar os investimentos em formação e qualificação, 

sempre com a preocupação constante para que os trabalhadores estejam aptos a um mercado 

que, mais do que nunca, demanda profissionais qualificados para atuar nas diversas funções 

da atividade transportadora, seja de cargas seja de passageiros.  

 

Um exemplo disso foi o lançamento do Simulador Híbrido de Direção, projeto de vanguarda 

que utiliza tecnologia de ponta na capacitação de motoristas de caminhão e de ônibus. 

Também o aumento significativo da oferta de cursos na modalidade a distância de nove, em 

2015, para 72, em 2016, abrindo novas fronteiras de aprendizagem e a criação de importantes 

núcleos de discussão e construção coletiva de ações educacionais para o transporte. Além 

disso, foi iniciado o processo de ampliação da capacidade de atendimento, com a construção 

de novas Unidades.  

 

Isto posto, apresentamos a seguir o Relatório de Gestão do SENAT, um documento que 

sintetiza as realizações da Entidade no exercício de 2016 e que revela os esforços e o 

continuado compromisso em ter garantido maior eficiência e produtividade a esse setor tão 

vital ao Brasil, como é o transporte. 

 

As informações deste documento estão dispostas de acordo com a Instrução Normativa TCU 

nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 154/2016 e da Portaria TCU nº 59/16. Ele foi 

composto, além desta, pelas seções de Visão Geral da Unidade; Planejamento 

Organizacional e Resultados; Governança; Relacionamento com a Sociedade; Desempenho 

Financeiro e Informações Contábeis; Áreas Especiais da Gestão; Conformidade da Gestão e 

Demandas dos Órgãos de Controle; Relatórios, Pareceres e Declarações e Parecer de 

Colegiado.  
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

2.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, entidade civil sem fins 

lucrativos, regido pelas disposições legais pertinentes, em especial a de sua criação - Lei 

8.706, de 14 de setembro de 1993 -, organizada e dirigida pela Confederação Nacional do 

Transporte (CNT), tem por objetivos fundamentais, atuando em estreita cooperação com os 

órgãos do poder público e com a iniciativa privada, gerenciar, desenvolver, executar, direta 

ou indiretamente, e apoiar programas voltados à aprendizagem do trabalhador do transporte 

e do transportador autônomo, notadamente nos seguintes campos:  

 

I. qualificação e formação profissional;  

II. treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem;  

III. promoção de cursos de extensão, pós-graduação, mestrado, doutorado e bolsas 

de estudo notadamente para jovens executivos;  

IV. segurança no trabalho e no trânsito;  

V. ações voltadas à responsabilidade socioambiental visando à qualidade de vida 

e à saúde do trabalhador do transporte e da sociedade em geral;  

VI. apoio ao Instituto de Transporte e Logística – ITL e ao Núcleo de Inteligência 

e Estratégia do Transporte.   

 

Com uma estrutura de atendimento em todo o território nacional, o trabalho desenvolvido 

pelas 145 Unidades Operacionais do SEST SENAT, no exercício de 2016, seguiu as 

diretrizes da instituição, reforçando as ações de qualificação com foco no aumento da 

empregabilidade dos trabalhadores do setor de transporte, por meio de ações voltadas ao 

desenvolvimento de aptidões profissionais, com espaços, ferramentas e tecnologias 

dedicados ao atendimento com excelência. 

 

O SENAT, atua, conforme norma estatutária, indistintamente, nos níveis operacional, de 

gerência intermediária e de direção superior, mas prioriza a formação de profissionais de 

nível médio, bem como de monitores e de operadores de veículos e equipamentos utilizados 

no transporte, de modo que os efeitos positivos do treinamento e do aperfeiçoamento 

profissional se multiplicam e produzem resultados concretos. 
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2.2 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT é regido pela sua lei de 

criação - Lei 8.706, de 14 de setembro de 1993, e pelo seu Estatuto Social, alterado pela 

Resolução Normativa nº 82, de 06 de setembro de 2016, do Conselho de Representantes da 

Confederação Nacional do Transporte - CNT. 

 

 

2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

 

O SENAT, conjuntamente com o SEST, tem como missão institucional promover 

desenvolvimento profissional e a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do setor 

de transporte e de seus dependentes, com responsabilidade socioambiental. 

 

 

2.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura organizacional e administrativa do SENAT compreende os seguintes órgãos: 

 

I. Conselho Nacional – órgão deliberativo; 

II. Departamento Executivo – órgão executivo; 

III. Conselhos Regionais - órgãos deliberativos. 

 

O Conselho Nacional é o órgão deliberativo da estrutura organizacional e tem suas 

competências estabelecidas no artigo 10 do Estatuto Social, aprovado pela Resolução 

Normativa nº 082/2016. É composto pelo presidente da Confederação Nacional do 

Transporte - CNT, que também o preside, por um representante de cada uma das federações 

e dos sindicatos nacionais filiados ou que venham a se filiar, bem como das entidades 

nacionais vinculadas ou que venham a se vincular à Confederação Nacional do Transporte - 

CNT; por um representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social e por um 

representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres - 

CNTTT. 

 

O Departamento Executivo, que tem suas competências estabelecidas no artigo 18 do 

Estatuto Social é o órgão administrativo do SEST responsável por dar cumprimento aos 

objetivos legais e estatutários, observadas as diretrizes do Conselho Nacional e as 

determinações do seu Presidente. Entre suas atribuições está a execução do orçamento anual 

e o plano de atividades aprovados pelo Conselho Nacional; elaboração da prestação de 

contas e o relatório anual de atividades a serem submetidos, por meio do Presidente, à 

apreciação do Conselho Nacional e o apoio, orientação e direcionamento das Unidades 
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Operacionais. Com sede em Brasília, sua estrutura física é composta pela Diretoria 

Executiva Nacional, Diretoria Adjunta, Coordenações e Assessorias. 

 

Os Conselhos Regionais, que tem suas competências estabelecidas no artigo 23 do Estatuto 

Social, são colegiados compostos pelos presidentes das Federações de Transporte filiadas ou 

que vierem a se filiar à Confederação Nacional do Transporte - CNT, cujas bases territoriais 

abranjam, no todo ou em parte, a área de atuação do respectivo Conselho regional; pelos 

Presidentes das Federações de Transportadores autônomos filiadas ou que vierem a se filiar 

à Confederação Nacional do Transporte - CNT, cuja base territorial abranja, no todo ou em 

parte, a área de atuação do Conselho Regional; por um representante de cada um dos 

sindicatos de empresas de transporte e de transportadores autônomos filiados, ou que vierem 

a se filiar às federações componentes do quadro social da Confederação Nacional do 

Transporte - CNT, cuja base territorial esteja compreendida pela área de atuação do Conselho 

Regional; e por até dois representantes dos trabalhadores do transporte, indicados pelas 

entidades mais representativas existentes na área de atuação do Conselho Regional. 

 

Em setembro de 2016 o SENAT, após atualização de seu Estatuto Social, aprovado pela 

Resolução Normativa nº 082/2016, passou a contar com 17 Conselhos Regionais.  

 

O SENAT iniciou o exercício de 2016 com 149 Unidades Operacionais e encerrou o 

exercício com um total de 145. Tendo sido encerradas as atividades das Unidades 

Operacionais de Porto Velho/RO, Boa Esperança/MG, Juatuba/MG e Aguas 

Vermelhas/MG. 

 

As Unidades Operacionais estão localizadas nos grandes centros urbanos e em postos de 

abastecimento das principais rodovias do país, estando o SENAT, conjuntamente com o 

SEST, presente em todos os estados brasileiros. 

 

A estrutura física das Unidades Operacionais é composta por: 

 

Unidades de tipologias “A”, “B” e “C” (grandes centros urbanos) -  na área de promoção 

social: a) saúde e qualidade de vida (assistências: fisioterapêutica, psicológica, nutricional e 

odontológica, sala de raios-x); e b) esporte, lazer e cultura (quadras poliesportivas, ginásio 

coberto, campos de futebol, parque aquático, churrasqueiras, restaurante, parque infantil, 

espaço para eventos, área de ginástica, auditório, sala polivalente e sala de TV/vídeo). Para 

o desenvolvimento profissional, a instituição dispõe de salas de aula, laboratório de 

informática, biblioteca, oficina pedagógica e auditório. Ao final do exercício de 2016 o SEST 

SENAT contava com 97 Unidades com essa estrutura. 

 

Unidades de tipologia “D” (nas rodovias) - na área de promoção social:  a) saúde e 

qualidade de vida (assistências: fisioterapêutica, odontológica e sala de raios-x); e b) esporte 
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e lazer (sala de jogos). Para o desenvolvimento profissional, a instituição dispõe de salas de 

aula. Ao final do exercício de 2016 o SEST SENAT contava com 48 Unidades com essa 

estrutura. 

 

Ilustração 1 - Organograma SEST SENAT 
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2.4.1 Descrição das Competências das Áreas  

 

a) Conselho Nacional  

 

Órgão deliberativo da administração nacional. Tem suas competências estabelecidas no art. 10 do Estatuto Social, aprovado pela Resolução 

Normativa nº 81, de 06 de setembro de 2016, tendo como principais atribuições planejar, normatizar e fiscalizar a administração do SEST, 

fixando-lhe as diretrizes gerais e prioridades, com estrita observância da Lei e daquele Estatuto Social. 

 

Quadro 1 – Conselho Nacional 

 

Titular 
Função  

Gerencial 

Federação/ 

Entidade 

Período  

De Gestão 

André Luis Costa Membro do Conselho Nacional FECAM RS 01/01/2016 - 31/12/2016 

Antônio da Costa Rodrigues Jr. Membro do Conselho Nacional FETRAMAZ 01/01/2016 - 31/12/2016 

Antonio Vander Silva Reis Membro do Conselho Nacional FETAC/MG 01/01/2016 - 31/12/2016 

Antônio Vitaliano de Oliveira Membro do Conselho Nacional FECAM/RJ 01/01/2016 - 31/12/2016 

Ari Rabaiolli Membro do Conselho Nacional FETRANCESC 08/07/2016 - 31/12/2016 

Cesar Augusto Rabello Borges Membro do Conselho Nacional ABCR 16/09/2016 - 31/12/2016 

Claudinei Brogliato Membro do Conselho Nacional FRESP 01/01/2016 - 01/11/2016 

Claudinei Natal Pelegrini Membro do Conselho Nacional FECAM/SP 01/01/2016 - 31/12/2016 

Clésio Soares de Andrade Presidente do Conselho Nacional CONELHO NACIONAL 01/01/2016 - 31/12/2016 

Décio Sampaio Barros Membro do Conselho Nacional FETRABASE 01/01/2016 - 31/12/2016 

Edgar Ferreira de Sousa Membro do Conselho Nacional FENCAVIR 01/01/2016 - 31/12/2016 

Eduardo de Pereira Vaz Membro do Conselho Nacional SNETA 01/01/2016 - 31/12/2016 

Eduardo Ferreira Rebuzzi Membro do Conselho Nacional FETRANSCARGA 01/01/2016 - 31/12/2016 

Eduardo Sanovicz Membro do Conselho Nacional ABEAR 01/01/2016 - 31/12/2016 
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Eduardo Tude de Melo Membro do Conselho Nacional ABRATI 03/08/2016 - 31/12/2016 

Eudo Laranjeiras Costa Membro do Conselho Nacional FETRONOR 01/01/2016 - 31/12/2016 

Eurico Divon Galhardi Membro do Conselho Nacional NTU 01/01/2016 - 31/12/2016 

Felipe Busnardo Gulin Membro do Conselho Nacional FEPASC 01/01/2016 - 10/08/2016 

Flávio Benatti Membro do Conselho Nacional FETCESP 01/01/2016 - 31/12/2016 

Flávio Viana de Freitas Membro do Conselho Nacional SINCROD 03/06/2016 - 31/12/2016 

Francisco Biazotto Membro do Conselho Nacional FECAM/SC 01/01/2016 - 31/12/2016 

Francisco Carlos G. Cardoso Membro do Conselho Nacional ABTI 01/01/2016 - 31/12/2016 

Francisco Feitosa de Albuquerque Lima Membro do Conselho Nacional FETRANS 01/01/2016 - 31/12/2016 

Francisco Saldanha Bezerra Membro do Conselho Nacional FETRANORTE 01/01/2016 - 31/12/2016 

Gennaro Oddone Membro do Conselho Nacional ABOL 01/01/2016 - 01/07/2016 

Gerson Oger Fonseca Membro do Conselho Nacional FETPESP 01/01/2016 - 31/12/2016 

Irani Bertolini Membro do Conselho Nacional ABTC 22/08/2016 - 21/09/2016 

Jerson Antonio Pícoli Membro do Conselho Nacional FETRANSPORTES 01/01/2016 - 31/12/2016 

João Resende Filho Membro do Conselho Nacional FETRAMAR 01/01/2016 - 31/12/2016 

José Araujo da Silva Membro do Conselho Nacional FORTE 01/01/2016 - 31/12/2016 

José Carlos Cassaniga Membro do Conselho Nacional ABCR 31/03/2016 - 15/09/2016 

José Carlos Reis Lavouras Membro do Conselho Nacional FETRANSPOR 01/01/2016 - 31/12/2016 

José da Fonseca Lopes Membro do Conselho Nacional ABCAM 01/01/2016 - 31/12/2016 

José Eduardo de Lima Vargas Membro do Conselho Nacional MPS 01/01/2016 - 31/12/2016 

José Fioravanti Membro do Conselho Nacional FETACESP 01/01/2016 - 10/10/2016 

José Hélio Fernandes Membro do Conselho Nacional FENATAC 01/01/2016 - 31/12/2016 

José Hélio Fernandes Membro do Conselho Nacional NTC & LOGÍSTICA 01/01/2016 - 31/12/2016 

Joubert Fortes Flores Filho Membro do Conselho Nacional ANPTrilhos 01/01/2016 - 31/12/2016 

Julian Thomas Membro do Conselho Nacional CNNT 01/01/2016 - 31/12/2016 
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Luis Antonio da Silva Membro do Conselho Nacional FETACESP 10/10/2016 - 31/12/2016 

Luiz Gustavo Bambini de Assis Membro do Conselho Nacional ANTF 01/01/2016 - 31/12/2016 

Luiz Gustavo Bambini de Assis Membro do Conselho Nacional SNTF 01/01/2016 - 31/12/2016 

Luiz Maldonado Marthos Membro do Conselho Nacional FECAVREP 01/01/2016 - 31/12/2016 

Martinho Ferreira de Moura Membro do Conselho Nacional ANTTUR 01/01/2016 - 31/12/2016 

Moacir da Silva Membro do Conselho Nacional FECAVERGS 01/01/2016 - 31/12/2016 

Moysés Leão Ohana Membro do Conselho Nacional FECANORTE 01/01/2016 - 31/12/2016 

Murillo de Moraes Rego Corrêa Barbosa Membro do Conselho Nacional ATP 01/01/2016 - 31/12/2016 

Neri Leobet Membro do Conselho Nacional FETAC/PR 01/01/2016 - 31/12/2016 

Newton Jerônimo Gibson Duarte Rodrigues Membro do Conselho Nacional FETRACAN 01/01/2016 - 07/06/2016 

Newton Jerônimo Gibson Duarte Rodrigues Membro do Conselho Nacional ABTC 01/01/2016 - 22/08/2016 

Nilson Alfredo Gibson D. Rodrigues Sobrinho Membro do Conselho Nacional FETRACAN 08/06/2016 - 31/12/2016 

Odilon Cesar Nogueira Junqueira Membro do Conselho Nacional SNEA 01/01/2016 - 25/08/2016 

Odilon Walter dos Santos Membro do Conselho Nacional FETRASUL 01/01/2016 - 31/12/2016 

Omar José Gomes Membro do Conselho Nacional CNTTT 01/01/2016 - 31/12/2016 

Oswaldo Dias de Castro Junior Membro do Conselho Nacional ABOL 01/07/2016 - 31/12/2016 

Paulo Alencar Porto Lima Membro do Conselho Nacional ABRATI 01/01/2016 - 03/08/2016 

Paulo Gaba Junior Membro do Conselho Nacional FENALOC 01/01/2016 - 31/12/2016 

Paulo Roberto do Val Nemer Membro do Conselho Nacional ABLA 01/01/2016 - 31/12/2016 

Paulo Vicente Caleffi Membro do Conselho Nacional CIT 01/01/2016 - 31/12/2016 

Paulo Vicente Caleffi Membro do Conselho Nacional FETRANSUL 01/01/2016 - 31/12/2016 

Pedro Antônio Teixeira Membro do Conselho Nacional FETERGS 01/01/2016 - 31/12/2016 

Pedro Francisco Moreira Membro do Conselho Nacional ABRALOG 01/01/2016 - 31/12/2016 

Pedro Gilson Azambuja Membro do Conselho Nacional SINEAA 01/01/2016 - 31/12/2016 

Pedro José de Oliveira Lopes Membro do Conselho Nacional FETRANCESC 01/01/20216 - 13/06/2016 
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Pedro José de Oliveira Lopes Membro do Conselho Nacional ABTC 21/09/2016 - 31/12/2016 

Raimundo Holanda Cavalcante Filho Membro do Conselho Nacional FENAVEGA 01/01/2016 - 31/12/2016 

Ricardo Pinto Pinheiro Membro do Conselho Nacional SINCROD 01/01/2016 - 03/06/2016 

Ricardo Pinto Pinheiro Membro do Conselho Nacional ABCR 01/01/2016 - 31/03/2016 

Ronaldo Bento Trad Membro do Conselho Nacional SNEA 14/10/2016 - 31/12/2016 

Ronaldo Jenkins de Lemos Membro do Conselho Nacional SNEA 25/08/2016 - 05/10/2016 

Sérgio Luiz Malucelli Membro do Conselho Nacional FETRANSPAR 01/01/2016 - 31/12/2016 

Silvio Valdemar Tamelini Membro do Conselho Nacional FRESP 01/11/2016 - 31/12/2016 

Silvio Vasco Campos Jorge Membro do Conselho Nacional CBC 01/01/2016 - 31/12/2016 

Thadeu Castello Branco e Silva Membro do Conselho Nacional FEPASC 11/08/2016 - 31/12/2016 

Vander Francisco Costa Membro do Conselho Nacional FETCEMG 01/01/2016 - 31/12/2016 

Waldemar Araújo Membro do Conselho Nacional FETRAM 01/01/2016 - 31/12/2016 

Waldemar Rocha Junior Membro do Conselho Nacional FENAMAR 01/01/2016 - 31/12/2016 

Wilen Manteli Membro do Conselho Nacional ABTP 01/01/2016 - 31/12/2016 
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b) Presidência do Conselho Nacional 

 

As competências do Presidente do Conselho Nacional são as estabelecidas no artigo 14 do 

Estatuto Social, aprovado pela Resolução Normativa nº 82, de 06 de setembro de 2016. O 

principal macroprocesso é o de gestão em nível estratégico, com a expedição de diretrizes e 

orientações gerais. 

 

Nome Cargo Mandato 

Clésio Soares de Andrade Presidente  21/03/2015 21/03/2019 

 

c) Diretoria Executiva Nacional  

 

As competências da Diretoria Executiva Nacional são as estabelecidas no artigo 19 do 

Estatuto Social, aprovado pela Resolução Normativa nº 82, de 06 de setembro de 2016. Tem 

como principais atribuições a administração geral do SEST SENAT, com o apoio das 

Coordenações e Assessorias, incluindo as atividades de normatização e o gerenciamento das 

atividades realizadas pela entidade, a fim de garantir o fiel cumprimento das diretrizes e 

metas estabelecidas pelos Conselhos Nacionais e pela Presidência. O principal 

macroprocesso é o de gestão, resultando no atendimento às instâncias deliberativas e na 

autorização de demandas das instâncias subordinadas. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Nicole Carvalho Goulart 
Diretora Executiva 

Nacional 
20/04/2015 - 

 

d) Diretoria Adjunta  

 

As competências da Diretoria Adjunta são as estabelecidas no artigo 20 do Estatuto Social, 

aprovado pela Resolução Normativa nº 82, de 06 de setembro de 2016. Tem como principais 

atribuições as atividades de planejar e coordenar as políticas de comunicação institucional, 

e auxiliar a administração técnica, financeira e patrimonial da Entidade, em conjunto com a 

Diretoria Executiva Nacional. O principal macroprocesso é a gestão da comunicação 

institucional e financeira, com a entrega de diretrizes e políticas institucionais. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Aloisio Carlos Nogueira de 

Carvalho 
Diretor Adjunto 31/12/2014 - 
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e) Supervidores de Conselhos Regionais 

 

As competências dos Supervisores de Conselhos Regionais estão estabelecidas no anexo II do ATO PRE-CN/SEST/SENAT Nº 193/15, tendo 

como atribuições, entre outras: Supervisionar e acompanhar as atividades das Unidades Operacionais pertencentes aos Conselhos Regionais, 

fazendo cumprir com eficiência as normas, atribuições, deliberações e delegações do Departamento Executivo; Participar das reuniões e 

eventos técnicos realizados pelo Departamento Executivo; Propor projetos, parcerias e a constante melhoria dos serviços das Unidades 

Operacionais; Intermediar as relações políticas entre o Conselho Regional e o Departamento Executivo; Realizar visitar mensais nas Unidades 

do Conselho Regional, para fins de equalização das informações e ações.  

 

Quadro 2 – Supervidores de Conselhos Regionais 

Nome do Supervisor Conselho Regional Nomeação Exoneração 

Andréia Castanheira  
Conselho Regional do Mato Grosso e 

Conselho Regional do Mato Grosso do Sul 

20/01/2016 - 

Demétrios Vianna da Silva Conselho Regional Norte I 01/08/2015 - 

Edélcio Ludovice Conselho Regional do Rio de Janeiro 01/02/2016 - 

Eliana Costa Conselho Regional de Minas Gerais 01/08/2015 - 

Fernanda Barreiras  Conselho Regional Nordeste I 02/09/2015 - 

Ivan Mazzini Conselho Regional do Rio Grande do Sul 11/11/2015 - 

Leonardo Fernandes Barbosa de Carvalho Conselho Regional de Santa Catarina 01/08/2015 13/07/2016 

Marcelo Barros Conselho Regional Nordeste II 01/10/2015 - 

Mauricio Pantiga Neto Conselho Regional Norte II 15/03/2017 - 

Maurus Fiedler Conselho Regional de Santa Catarina 12/07/2016 - 

Naiane Inez da Costa Fernandes Conselho Regional Centro-Oeste 02/09/2015 - 

Roberto Freitas Conselho Regional do Paraná 01/10/2015 - 
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Roberto José Melgaço Knittel Júnior 
Conselho Regional da Bahia e Conselho 

Regional Nordeste III 

01/08/2015 - 

Sandra Caravieri Conselho Regional de São Paulo 01/08/2015 - 

Sandro Marcolano Perovano Conselho Regional do Espírito Santo 01/08/2015 - 

Wagner Maciel Conselho Regional de Pernambuco 03/11/2015 - 

 

 

f) Unidades SEST SENAT  

 

As competências das Unidades Operacionais do SEST SENAT são as estabelecidas no artigo 25 do Estatuto Social, aprovado pela Resolução 

Normativa nº 81, de 06 de setembro de 2016. Tem como objetivo gerir o atendimento aos trabalhadores do transporte, seus dependentes e a 

comunidade, com a oferta de serviços de educação profissional inicial e continuada, promoção de saúde, lazer e cultura, bem como praticar 

todos os demais atos típicos de gestão administrativa ou de representação.  O principal macroprocesso é a capacitação profissional e a melhoria 

da qualidade de vida dos trabalhadores e usuários dos serviços. 

 

Quadro 3 – Gestores Operacionais  

 

Nome do Gestor Operacional Função Local (Cidade da Unidade/UF) Nomeação Exoneração 

Adalgisa Vilela Serio Miranda Diretor de Unidade TRES PONTAS/MG 01/09/2011  

Ademir Aguiar Campos Diretor de Unidade CUIABA/MT 01/09/1994  

Adriana Kely de Medeiros Rocha Diretor de Unidade NATAL/RN 14/11/2016  

Alessandra Melo de Souza Biccas Gerente de Unidade CARATINGA/MG 01/12/2016  

Alexandre de Campos Diretor de Unidade PIRACICABA/SP 02/10/1995  

Alexandre Moura Alves de Paula Diretor de Unidade RECIFE/PE 02/06/2016  

Alexandre Padilha Cavalcante   Diretor de Unidade IMPERATRIZ/MA 09/09/2013 12/05/2015 

Aloisio Goncalves Dias Gergen  Diretor de Unidade DIVINOPOLIS/MG 01/03/2015 30/05/2016 

Ana Paula Machado              Gerente de Unidade SETE LAGOAS/MG 15/09/2008  
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Ana Quadros Silva Diretor de Unidade MACAPA/AP 01/02/2006  

Andrea Campos Amaral           Gerente de Unidade ANAPOLIS/GO 01/03/2010  

Andreia Zani Castanheira Irigaray Diretor de Unidade CAMPO GRANDE/MS 02/05/2005 19/01/2016 

Antonio Fernando Costa Cardozo Diretor de Unidade BRASILIA/DF 07/02/2002 07/12/2016 

Blaird Pinho Cardoso           Diretor de Unidade JACAREI/SP 22/01/2003 28/03/2016 

Bolivar Lopes Brambila         Diretor de Unidade PRESIDENTE PRUDENTE/SP 05/05/1998  

Campolim Torres Neto           Diretor de Unidade LONDRINA/PR 07/08/2000  

Carlos Alberto de Souza        Gerente de Unidade ITAQUERA/SP 17/09/2012  

Carlos Alberto Pelucio         Diretor de Unidade GUARULHOS/SP 07/12/2009  

Carlos Almir Dortzbacher       Gerente de Unidade IJUI/RS 11/01/2010  

Carlos Becker Berwanger        Diretor de Unidade PORTO ALEGRE/RS 20/03/2003 14/12/2016 

Carlos Bonamigo Junior         Gerente de Unidade CASCAVEL/PR 21/02/2013  

Celso Vicente Pereira          Diretor de Unidade TRES LAGOAS/MS 29/07/2010  

Claudete Marques               Diretor de Unidade BELO HORIZONTE/MG 01/11/2016  

Claudete Marques               Diretor de Unidade VARGINHA/MG 20/03/2012 01/11/2016 

Claudia da Silva Matos Diniz   Diretor de Unidade DIVINOPOLIS/MG 01/06/2016  

Claudia Maria Tedesco          Diretor de Unidade RONDONOPOLIS/MT 17/10/2011  

Claudio Roberto Vieira         Gerente de Unidade MARINGA/PR 10/07/2012  

Cleide Maria Soares Barros Cruz Gerente de Unidade CONCEICAO DO JACUIPE/BA 01/11/2001  

Clenira Aparecida Ribeiro Alves Diretor de Unidade CRICIUMA/SC 22/12/2015  

Cristiane Amaral Fonseca       Gerente de Unidade REGENTE FEIJO/SP 01/12/2003  

Cristiane Panegassi Gobesso    Diretor de Unidade RIO CLARO/SP 22/12/2014  

Dagoberto Eder Dal Lago        Diretor de Unidade CAXIAS DO SUL/RS 20/08/2003  

Daniel Dias Sales              Diretor de Unidade GOVERNADOR VALADARES/MG 01/07/2016  

Daniel Dias Sales              Gerente de Unidade JOAO MONLEVADE/MG 07/01/2015 01/07/2016 

Daniella Dantas Fracassi Barros Diretor de Unidade SIMOES FILHO/BA 16/04/2001  

Danielle Rodrigues Queiroz     Diretor de Unidade ARACAJU/SE 13/04/2005  

Daniely Vale de Souza          Gerente de Unidade VILHENA/RO 16/12/2016  

Davi Angelo Bernardi           Gerente de Unidade VILHENA/RO 20/05/2015 16/12/2016 

Deborah Matheus das Neves Fiussen Gerente de Unidade RIO GRANDE/RS 10/12/2013  

Deiler Knappmann               Gerente de Unidade CONCORDIA/SC 09/04/1998  

Denise Xavier Barbosa          Diretor de Unidade FORTALEZA/CE 18/02/2013  
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Diniz Eugenio Reis Cavalcanti  Diretor de Unidade CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE 01/02/2008  

Dora Aparecida Dias Machado    Diretor de Unidade BELO HORIZONTE/MG 01/12/2011  

Duglacy Antunes da Silveira    Diretor de Unidade SAO PAULO/SP 01/11/1996 24/06/2016 

Edelcio Tirado Luduvice        Diretor de Unidade RIO DE JANEIRO/RJ 12/06/2003 31/01/2016 

Eder Dalberto                  Diretor de Unidade URUGUAIANA/RS 05/11/2012  

Edilene Perovano            Gerente de Unidade SERRA/ES 17/01/2011  

Eduardo Antonio Orefice de Brito Gerente de Unidade NOVA FRIBURGO/RJ 19/10/2005  

Eduardo Guindani Caleffi       Diretor de Unidade BENTO GONCALVES/RS 15/07/1996  

Eduardo Machado Marin          Gerente de Unidade ITAJAI/SC 21/06/2006  

Eduardo Machado Marin          Gerente de Unidade ITAJAI/SC 26/06/2006 01/12/2016 

Elania Cristina Ferreira       Diretor de Unidade SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 20/01/2014  

Eldenir Salvador Quaresma      Gerente de Unidade FORMIGA/MG 04/10/2012  

Eleusa Garcia Pagotto Fioravanti Diretor de Unidade SOROCABA/SP 01/02/2002  

Eliana Soares Araujo           Diretor de Unidade TEOTONIO VILELA/AL 02/01/2007  

Elias Ferreira Campos          Diretor de Unidade BOA VISTA/RR 16/12/2016  

Elias Ferreira Campos          Diretor de Unidade SANTAREM/PA 02/09/2013 16/12/2016 

Eliomar Rossari Diretor de Unidade CARIACICA/ES 01/05/2007  

Emerson Nunes de Castro        Diretor de Unidade PALMAS/TO 01/12/1994 02/12/2016 

Eraldo Maciel de Oliveira      Diretor de Unidade FOZ DO IGUACU/PR 19/01/2010  

Fabiola Coelho Barreto da Silva Diretor de Unidade BELEM/PA 11/11/2015  

Francisca de Oliveira Biagioni Diretor de Unidade SAO PAULO/SP 04/04/1994  

Francisco Siqueira Goncalves   Diretor de Unidade BARRA MANSA/RJ 03/08/2016  

Francisco Valerio Junior       Diretor de Unidade PONTA GROSSA/PR 29/09/2008  

Frederico Barbosa Gambogi      Diretor de Unidade BOA ESPERANCA/MG 02/06/2014 01/11/2016 

Gabriel Martins das Neves Costa Gerente de Unidade CARIRI/TO 04/08/2014  

Geila Maria da Silva Lemos Beck Diretor de Unidade CHAPECO/SC 26/11/2008  

Geraldo Magela Goncalves Malta Diretor de Unidade CONTAGEM/MG 05/10/1999  

Germana Mapurunga Araujo       Diretor de Unidade TERESINA/PI 22/06/2015  

Gilberto Luiz Storgatto        Diretor de Unidade SANTA MARIA/RS 28/03/1996  

Gladis Bosse Pereira           Gerente de Unidade RIO NEGRINHO/SC 17/12/2014  

Glisia Pinto                   Diretor de Unidade PATOS DE MINAS/MG 29/06/2005  

Grece Lana da Silva Melo       Diretor de Unidade MANAUS/AM 02/01/2008  
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Gustavo Henrique Alves de Andrade Gerente de Unidade POCOS DE CALDAS/MG 14/11/2016  

Gustavo Henrique Alves de Andrade Gerente de Unidade ITUIUTABA/MG 01/07/2016 01/11/2016 

Gustavo Moreira                Gerente de Unidade SANTA CRUZ DO RIO PARDO/S 01/04/2008  

Hello Kalaman Alencar Liberal  Diretor de Unidade CRATO/CE 01/12/2011  

Heloisa Maria Costa Lemos      Diretor de Unidade ARAXA/MG 13/08/2014  

Humberto do Carmo Solano       Gerente de Unidade ITUIUTABA/MG 01/12/2016  

Iara Benezolli Sossai          Gerente de Unidade EUNAPOLIS/BA 13/10/2005  

Iracilda Moro                  Gerente de Unidade VIDEIRA/SC 01/04/2013  

Ismael Seixas Fraga            Diretor de Unidade TEOFILO OTONI/MG 01/11/2016  

Ismael Seixas Fraga            Gerente de Unidade SAO GONCALO DO ABAETE/MG 01/06/2011 01/11/2016 

Jailza Nascimento Tomaz Andrade Diretor de Unidade IMPERATRIZ/MA 22/06/2015  

Jair Vedoia da Silva           Gerente de Unidade SANTO ANTONIO DA PLATINA/P 28/10/2013  

Jefferson Teixeira Dantas      Diretor de Unidade NATAL/RN 01/12/2011 04/10/2016 

Joabete Xavier de Souza Costa  Diretor de Unidade GOIANIA/GO 20/05/1998  

Joao Carlos Roberto Campaneli  Diretor de Unidade CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 01/10/2009  

Jorge Washington Junior        Gerente de Unidade SAO GONCALO DO ABAETE/MG 01/12/2016  

Jose Antonio de Souza Leao Filho Diretor de Unidade CARUARU/PE 11/02/2016  

Jose Carlos Alves Diretor de Unidade SOBRAL/CE 06/06/2011  

José Carlos Alves         Diretor de Unidade SOBRAL/CE 07/06/2011  

Jose Hairton da Silva          Diretor de Unidade LAVRAS/MG 01/10/2016  

Jose Hairton da Silva          Diretor de Unidade TEOFILO OTONI/MG 06/01/2015 01/10/2016 

Jose Luiz Rachid               Diretor de Unidade CAMPO GRANDE/MS 01/01/2016  

Jose Paulo Biagioni            Gerente de Unidade FERNAO DIAS/SP 28/01/2008  

Jose Roberto Conde             Gerente de Unidade MATAO/SP 16/03/1998  

Jose Valdecir Capille          Diretor de Unidade TAUBATE/SP 01/11/2004  

Jose Vicente Goncalves Pinto Junior Diretor de Unidade BELO HORIZONTE/MG 01/07/2015 01/11/2016 

Josefa Conceicao da Silva Menezes Diretor de Unidade RECIFE/PE 04/05/1998 01/06/2016 

Juarez Giusti                  Gerente de Unidade LIMEIRA/SP 02/10/1995  

Jucara Marques de Negreiros    Diretor de Unidade CURITIBA/PR 22/05/2007  

Julia Maria Saura Bettoni Argondizio Diretor de Unidade PIRACICABA/SP 01/11/2014  

Juliana Maria Schmitz          Gerente de Unidade CARAZINHO/RS 01/12/2011  

Katia de Fatima Lopes Lacerda  Gerente de Unidade BARRA MANSA/RJ 01/03/1996  
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Lucas Benatti Lima             Diretor de Unidade GUARUJA/SP 01/11/2012  

Luciana Ferreira M. Figueiredo Diretor de Unidade SANTANA DO PARAISO/MG 01/10/2016  

Luciana Ferreira M. Figueiredo Diretor de Unidade POUSO ALEGRE/MG 09/06/2014 01/10/2016 

Luciana Maria de Azevedo Dantas Gerente de Unidade ARAPIRACA/AL 15/02/2016  

Luciano de Sa Arrais           Diretor de Unidade BRASILIA/DF 07/12/2016  

Lucilio Torres de Vasconcelos  Gerente de Unidade DOURADOS/MS 01/07/2001  

Lucimar Mota de Sa             Gerente de Unidade PIRAPORA/MG 01/11/1998  

Luis Rafael Cardieri Marchesi  Diretor de Unidade SANTO ANDRE/SP 23/08/1995  

Luiz Alberto Henriques Amaral  Diretor de Unidade SAO GONCALO/RJ 17/12/2014  

Marcelo Borges Pereira da Silva Gerente de Unidade RESENDE/RJ 08/10/2014  

Marcelo Jacober de Moraes      Diretor de Unidade CAMPINAS/SP 01/08/2006  

Marcia Valeria Goncalves Vaz Diretor de Unidade RIO DE JANEIRO/RJ 01/08/2016  

Marcilio Rodrigues Cavalcanti  Diretor de Unidade PETROLINA/PE 01/04/1997 14/12/2016 

Marcus Vinicius de Oliveira Pimenta Diretor de Unidade SANTANA DO PARAISO/MG 21/09/2009 03/10/2016 

Maria Abadia Matheus de Sa     Diretor de Unidade RIBEIRAO PRETO/SP 0606/1994  

Maria da Soledade Pontes de Azevedo Diretor de Unidade JOAO PESSOA/PB 20/04/2006  

Maria das Dores Silva Neves Fakih Gerente de Unidade AGUDOS/SP 01/10/2006  

Maria das Graças Silveira L. Xavier  Diretor de Unidade SALVADOR/BA 01/11/1995  

Maria de Fatima Flores Mendes  Gerente de Unidade VITORIA DA CONQUISTA/BA 03/04/2000 05/02/2016 

Maria do Socorro Vale da Cunha Diretor de Unidade RIO BRANCO/AC 27/04/2005  

Maria Elenilda dos Santos      Diretor de Unidade MARABA/PA 04/10/2011  

Maria Gertrudes Salvajoli Albibiero Diretor de Unidade ARARAQUARA/SP 07/03/1998  

Maria Sheila Figueira Costa    Diretor de Unidade BOA VISTA/RR 13/05/2013 12/12/2016 

Mariangela Melgaco de Oliveira Gerente de Unidade JOAO MONLEVADE/MG 01/07/2016  

Mariangela Melgaco de Oliveira Gerente de Unidade ITUIUTABA/MG 04/02/2015 01/07/2016 

Mario Inacio de Moura          Gerente de Unidade CUBATAO/SP 11/04/2001  

Maristela Spinelis Costa Braz  Gerente de Unidade TRES RIOS/RJ 05/08/2015  

Marli Cristina Jurado Piay     Diretor de Unidade RIO DE JANEIRO/RJ 12/02/2016  

Mauricio Dalpiaz          Diretor de Unidade BLUMENAU/SC 02/05/2012  

Mauricio Dalpiaz               Diretor de Unidade BLUMENAU/SC 07/11/2007 15/12/2016 

Mauro Carvalho Galvao Diretor de Unidade PALMAS/TO 08/12/2016  

Milton Yugi Yamada             Diretor de Unidade BAURU/SP 03/01/2000  
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Moacyr Ortiz de Menezes Junior Gerente de Unidade PAULINIA/SP 01/06/1998 05/05/2016 

Nacia Christina M Campos Martins Diretor de Unidade ITABUNA/BA 24/01/2011  

Nadiesca Cleia de Azeredo Souza Gerente de Unidade CATANDUVAS/SC 16/02/2016  

Nelson Hespanha Borges Filho   Diretor de Unidade SAO MATEUS/ES 01/07/2006  

Nicola Vasili Kumov            Gerente de Unidade NOVA ALEXANDRIA/SP 22/11/2004  

Osnei Adriano de Oliveira      Gerente de Unidade TRES BARRAS/SC 14/07/2014  

Otavio de Faria Barbosa        Diretor de Unidade POUSO ALEGRE/MG 01/10/2016  

Otavio de Faria Barbosa        Diretor de Unidade LAVRAS/MG 01/07/2011 01/10/2016 

Patricia Brenga                Gerente de Unidade REGISTRO/SP 07/12/2009 01/07/2016 

Patricia Costa Ferreira        Diretor de Unidade FLORIANOPOLIS/SC 17/12/2014  

Patricia Rodrigues de Souza    Gerente de Unidade ITABAIANA/SE 13/12/2007  

Paulo Afonso Ferreira Silveira Gerente de Unidade GUARAPUAVA/PR 10/08/1998  

Paulo Francisco Faccio         Diretor de Unidade PASSO FUNDO/RS 02/03/2009  

Paulo Ivan Schutz Beux         Diretor de Unidade SANTA ROSA/RS 05/11/2012  

Pedro Barboza Ramos            Diretor de Unidade MACEIO/AL 01/03/1998  

Pedro Guilherme P. Fabbrin     Diretor de Unidade PORTO ALEGRE/RS 16/12/2016  

Pedro Henrique Alves de Andrade Diretor de Unidade VARGINHA/MG 01/11/2016  

Pedro Manoel Neves             Diretor de Unidade ARACATUBA/SP 05/05/1998  

Petruska Barreto Ferraz        Gerente de Unidade VITORIA DA CONQUISTA/BA 02/05/2011  

Raquel Mendes                  Gerente de Unidade LAJEADO/RS 05/11/2012  

Renato Inda Macedo             Gerente de Unidade LAGES/SC 02/09/2014  

Ricardo Alves Rocha Diretor de Unidade SAO PAULO/SP 02/05/2016  

Risa Marcia Lopes Negri Hespanha Diretor de Unidade CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES 23/08/2000  

Roberto Coelho Caribe          Diretor de Unidade SERRA TALHADA/PE 12/08/2015  

Rodrigo Albuquerque Lima Saburido Diretor de Unidade PICOS/PI 08/03/2006  

Rodrigo Battiston   Gerente de Unidade VITORINO/PR 02/05/2008  

Rodrigo Guerra de Castro       Diretor de Unidade RIO VERDE/GO 09/05/2007  

Roger Lima Lange               Diretor de Unidade PELOTAS/RS 01/06/1999  

Ronaldo Russeff Prado          Diretor de Unidade MONTES CLAROS/MG 16/09/2008 01/11/2016 

Rosania Divina de Medeiros     Diretor de Unidade UBERLANDIA/MG 01/06/2011  

Roseanne Nina de Araujo Costa  Diretor de Unidade SAO LUIS/MA 19/03/2012  

Rosmeire Regina de Oliveira    Diretor de Unidade SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15/06/1999  
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Ruitter Ricardo Pinto          Diretor de Unidade LUZIANIA/GO 01/09/1997  

Ruy Jose de Albuquerque Cardoso Diretor de Unidade CARUARU/PE 01/02/2008 12/02/2016 

Sandra Pereira Prado           Diretor de Unidade GOVERNADOR VALADARES/MG 27/08/2013 30/06/2016 

Saul Vieira Filho     Diretor de Unidade UBERABA/MG 02/05/1995  

Sergio Luis Goncalves Pereira  Diretor de Unidade SAO VICENTE/SP 01/02/2002  

Sérgio Moulin Diretor de Unidade COLATINA/ES 01/04/2005  

Simao Amorim Durando Filho Diretor de Unidade PETROLINA/PE 16/12/2016  

Teresa Cristina Mendonca Fernandes Diretor de Unidade MONTES CLAROS/MG 01/11/2016  

Teresa Cristina Mendonca Fernandes Diretor de Unidade CARATINGA/MG 26/12/2014 01/11/2016 

Vitoria Luiza Gabriel de Freitas Diretor de Unidade MARILIA/SP 29/01/2002  

Wanderl Whashington de Paula Diretor de Unidade JUIZ DE FORA/MG 02/12/2014  

Wanderlea Aparecida de Sousa   Diretor de Unidade CAMPINA GRANDE/PB 01/10/2015  

Wilma de Barros                Diretor de Unidade RIO DE JANEIRO/RJ 01/11/2011 01/08/2016 

Zoroastro Gomes de Souza Junior Gerente de Unidade REGISTRO/SP 01/07/2016  
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g) Auditoria Interna Permanente 

 

Tem como principais atribuições a realização de auditorias nos processos do Departamento 

Executivo, o assessoramento à entidade quanto à observância dos dispositivos legais e 

normativos internos, o acompanhamento do trabalho realizado pela Coordenação de 

Auditoria das Unidades Operacionais e a mitigação de riscos. O principal macroprocesso é 

o de auditoria interna, resultando na entrega do relatório de auditoria interna. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Michele Amaral Santana Auditora Chefe 11/11/2014 - 

 

h) Coordenação de Auditoria de Unidades Operacionais 

 

Tem como principais atribuições a realização de auditorias nas Unidades Operacionais e o 

assessoramento à entidade quanto à observância dos dispositivos legais e  normativos 

internos bem como a implementação dos controles internos necessários à regular gestão. O 

principal macroprocesso é o de auditoria interna, resultando na entrega do relatório de 

auditoria. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Vanessa Peixoto Rodrigues Auditora Chefe 01/10/2014 - 

 

i) Governança Corporativa e Compliance  

 

Tem como principais atribuições garantir transparência em todas as ações das instituições; 

estabelecer e observar o cumprimento do Código de Ética do SEST SENAT, a fim de 

assegurar a conformidade dos procedimentos internos com os padrões e as boas práticas; 

monitorar a idoneidade e conformidade de fornecedores e prestadores de serviço com o 

Código de Ética do SEST SENAT, e recomendar à Direção do SEST e do SENAT, em casos 

comprovados de descumprimento do Código de Ética ou de práticas ilegais, a aplicação de 

punições conforme o referido Código ou o encaminhamento do caso às autoridades 

competentes. O principal macroprocesso é o de governança corporativa com emissão de 

recomendações à Diretoria Executiva em caso de comprovado descumprimento de 

normativos. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

João Luiz Varga Chefe de Compliance 11/07/2016 - 
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j) Assessoria de Conformidade Legal 

 

Tem como principais atribuições a representação jurídica do SEST SENAT, por meio da 

atuação em ações trabalhistas, cíveis e tributárias, incluindo a gestão dos escritórios 

terceirizados, e a prestação de assessoria jurídica à Diretoria Executiva Nacional, além de 

analisar e expedir instrumentos jurídicos e pareceres quanto à regularidade dos processos de 

compras. O principal macroprocesso é o de análise jurídica, com a entrega de instrumentos 

e pareceres jurídicos, e a representação jurídica, com a entrega de petições, peças e pareceres 

jurídicos, incluindo a defesa e representação em juízo. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Walter Viana Assessor Jurídico 01/06/2015 01/08/2016 

Peter Alexander Lange Assessor Jurídico 01/08/2016 - 

 

k) Assessoria Especial  

 

Tem como principais atribuições a prestação de assessoria técnica à Diretoria Executiva 

Nacional em todas as etapas do trabalho de gestão, emissão de pareceres, acompanhamento 

de processos e elaboração dos relatórios de gestão, além de outras atividades que visam 

garantir o cumprimento dos  objetivos institucionais. O principal macroprocesso é o 

assessoramento, resultando na emissão de pareceres e documentos técnicos. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Adriana Giuntini Assessora Especial 03/11/2015 05/08/2016 

Cicera Rodrigues Duarte Assessora Especial 13/10/2016 - 

Daniela Fraga Maier Assessora Especial 01/12/2014 - 

Fernando Bueno Fernandes Assessor Especial 01/07/2015 - 

Luciana Malamin Correia Assessora Especial 02/02/2015 - 

Nilson Sousa Assessor Especial 26/01/2011 - 

 

l) Coordenação de Arrecadação 

 

Tem como principais atribuições o estímulo, a promoção e o acompanhamento do processo 

de arrecadação realizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, adotando medidas de 

estímulo ao aumento da arrecadação. O principal macroprocesso é a gestão da arrecadação, 

resultando em ações de acompanhamento e estímulo ao aumento da arrecadação. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Juliana de Oliveira Rosalino Coordenadora 01/09/2015 - 

 



 

 
 

 

____________________________________________________________________________________    27 
 

SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício Confederação Nacional do Transporte - Brasília/DF - CEP:70070-944 
Telefone: (61) 3315.7000 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br 

 

m) Coordenação de Administração 
 

Tem como principais atribuições a coordenação e realização de atividades administrativas, 

incluindo o departamento de pessoal, e a massa documental produzida e recebida pela 

entindade, garantindo guarda, acesso e controle dos documentos. O principal macroprocesso 

é a gestão administrativa, resultando na execução das receitas e despesas institucionais, além 

da administração de pessoal, dos materiais de consumo e da gestão de documentos. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Daniele Eugenio da Silva Sousa Coordenadora 16/01/2015 - 

 

n) Coordenação de Desenvolvimento Profissional 
 

Tem como principais atribuições a realização de estudos e o desenvolvimento de projetos 

destinados à melhoria do nível de qualificação dos trabalhadores do transporte e dos demais 

usuários dos serviços ofertados pela entidade. O principal  macroprocesso é o de 

desenvolvimento profissional, resultando na realização de ações de melhoria do nível de 

qualificação dos trabalhadores do transporte e a inserção de novos trabalhadores no setor. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Katiane Almeida Batista Coordenadora 16/01/2015 - 

 

o) Coordenação de Promoção Social  
 

Tem como principais atribuições o desenvolvimento e a implementação de ações de 

promoção social para o trabalhador do transporte e seus dependentes assim como para as 

comunidades atendidas pelas Unidades. O principal macroprocesso é o de promoção social, 

resultando na realização de ações de melhoria do nível de qualidade de vida dos 

trabalhadores, de seus dependentes e da comunidade atendida. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Jamile de Sales Branco Antunes Coordenadora 01/06/2013 - 

 

p) Coordenação de Patrimônio 
 

Tem como principal atribuição a gestão do material permanente de toda a estrutura do SEST 

e do SENAT no Departamento Executivo e nas Unidades Operacionais. O principal 

macroprocesso é a administração patrimonial, resultando no registro, controle, inventário, 

orientação e suporte ao sistema. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Jean Michel Correia Brault Coordenador 01/09/2015 - 
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q) Coordenação de Projetos Especiais  

 

Tem como objetivo o planejamento e a gestão de novos programas e projetos especiais que 

colaborem com a consolidação do SEST SENAT como instituição difusora de trabalho 

educativo e social no segmento de transporte. O principal macroprocesso é a gestão dos 

projetos especiais da instituição, voltados para a qualificação dos trabalhadores de 

transporte, de seus dependentes e da comunidade atendida.  

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Gabriela Torres Vieira Rizza Coordenadora 09/10/2014 - 

 

r) Coordenação de Recursos Humanos 

 

Tem como principais atribuições a realização dos processos de recrutamento e seleção de 

profissionais, a promoção de ações de capacitação profissional, a implementação de políticas 

de recursos humanos e a coordenação do Plano Estratégico. O principal macroprocesso é o 

de recrutamento, a seleção e a capacitação, resultando na contratação e qualificação dos 

profissionais. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Camila Medeiros Queiroz Coordenadora 01/10/2014 09/09/2016 

Daniele Martos Mangualde Coordenadora 16/01/2017 - 

 

s) Coordenação de Desempenho Operacional 

 

Tem como principais atribuições o acompanhamento, o auxílio e a mensuração do 

desempenho das Unidades, buscando a melhoria dos resultados e o atendimento das 

demandas das Unidades e dos Conselhos Regionais. O principal macroprocesso é a de gestão 

das Unidades, resultando na entrega de relatórios à Diretoria Executiva Nacional e no 

atendimento de demandas das Unidades. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Cicera Rodrigues Duarte Coordenadora 17/12/2012 13/10/2016 

Felipe Lopes de C. Albuquerque Coordenador 13/10/2016 - 

 

t) Coordenação de Orçamento e Contabilidade  

 

Tem como principais atribuições o planejamento, o acompanhamento, a execução e a 

demonstração dos resultados das peças orçamentárias; a realização dos registros; e as 

escriturações contábeis da instituição, incluindo as Unidades. O principal macroprocesso é 
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a gestão orçamentária e contábil, resultando na entrega das peças orçamentárias e 

demonstrações contábeis. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Tatiana Bento da Silva Coordenadora 01/10/2014 - 

 

u) Coordenação de Licitação e Compras  

 

Tem como principais atribuições a realização das compras de materiais e a condução dos 

processos licitatórios, incluindo a realização de pregões e a emissão de pareceres em 

processos de dispensa e inexigibilidade. O principal macroprocesso é o licitatório, resultando 

na aquisição de bens e serviços para a instituição. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Daniella Lemes Corado Coordenadora 30/03/2015 - 

 

v) Coordenação de Finanças 

 

Tem como principais atribuições a coordenação e o controle do fluxo financeiro do 

Departamento Executivo, e a efetivação de pagamentos, recebimentos e aplicações. O 

principal macroprocesso é a gestão dos recursos financeiros da entidade, no âmbito do 

Departamento Executivo.  

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Helio Ricardo Lima de Sousa Coordenador 01/10/2014 - 

 

w) Coordenação de Engenharia e Reformas  

 

Tem como principais atribuições a realização das atividades de preparação de estudos e 

projetos, obtenção de licenças e alvarás e o acompanhamento e a supervisão das obras de 

construção de novas unidades e obras de reformas das unidades existentes. O principal 

macroprocesso é o suporte às obras de construção de Unidades Operacionais, resultando na 

entrega de novas Unidades de atendimento ao trabalhador do transporte. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Frederico Guilherme Almeida Lara Coordenador 01/02/2015 - 
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x) Coordenação de Informática e Tecnologia  

 

Tem como principais atribuições a oferta de serviços de tecnologia da informação, incluindo 

a gestão dos recursos físicos e lógicos, o armazenamento de dados e o desenvolvimento de 

sistemas, além das atividades de suporte aos usuários internos. O principal macroprocesso é 

o de gestão dos recursos informacionais – infraestrutura física e lógica, resultando na entrega 

de infraestrutura física e lógica, sistemas desenvolvidos sob demanda e na oferta de serviços 

de dados. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Marcos Davi dos Santos Meira Coordenador 01/09/2015 - 

 

y) Coordenação de Marketing e Mídias Sociais 

 

Tem como principais atribuições as atividades de promoção e a inserção de novos produtos 

ou serviços ao mercado, além da divulgação e do fortalecimento das marcas institucionais, 

de campanhas publicitárias e de materiais de padronização visual, produção e o 

gerenciamento do conteúdo, a estrutura dos sítios na internet e redes sociais. Além disso, 

gerencia a central de atendimento dos trabalhadores do setor de transporte e demais 

interessados nos serviços da Entidade. O principal macroprocesso é o de marketing e 

publicidade, com a entrega de peças e campanhas publicitárias e a gestão dos portais e das 

plataformas institucionais na web e de atendimento ao transportador e a demais clientes, 

resultando em encaminhamentos para as demais áreas. Durante o exercício de 2016 houve a 

fusão das coordenações de Marketing e Publicidade e a Coordenação de Internet e Mídias 

Sociais. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Gabriela Dionísio Vivaldi Coordenadora 14/12/2009 15/07/2016 

Myriam Concebida da C. Caetano Coordenadora 01/10/2014 - 

 

z) Coordenação de Imprensa  

 

Tem como principais atribuições as atividades de imprensa e jornalísticas, incluindo 

produções audiovisuais e a elaboração e a divulgação de matérias, além da cobertura de 

eventos de interesse das entidades e do público vinculado. O principal macroprocesso é a 

produção de conteúdo jornalístico, com a entrega de matérias e conteúdo de imprensa. 

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

José Américo Ventura Coordenador 01/04/2010 20/07/2016 

Helenise Brant Coordenadora 04/08/2016 - 
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aa) Coordenação de Cursos Avançados à Disposição ITL  

 

Tem como principais atribuições a proposta de novos programas que colaborem com a 

consolidação da entidade, o apoio ao desenvolvimento de pesquisas e estudos científicos 

direcionados ao setor do transporte, e a promoção de cursos de formação superior para 

especialização de GERENTE DE UNIDADEs de frota e GERENTE DE 

UNIDADEs/diretores de empresas de transporte. O principal macroprocesso é a capacitação 

e produção científica, resultando ganhos de produtividade para os trabalhadores do 

transporte e ampliando as condições sociais e de empregabilidade  

 

Nome Cargo Nomeação Exoneração 

Jurandi da Silva Arruda Junior Coordenador 03/03/2014 - 
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2.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS  

 

O SEST, conjuntamente com o SENAT, no exercício de 2016, atuou em sete grandes programas finalísticos, todos diretamente relacionados 

com os objetivos estratégicos da instituição e com a geração de produtos/serviços voltados aos trabalhadores do setor de transporte, a seus 

dependentes e à comunidade em geral atendida pelas Unidades Operacionais. 

 

Quadro 4 – Macroprocessos finalísticos - Programas 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 

Infraestrutura e 

Crescimento 

Agrupa os projetos relacionados à 

infraestrutura física das Unidades 

Operacionais, à modernização e à 

manutenção do parque tecnológico e à 

ampliação da arrecadação compulsória. 

 Ampliação do número de Unidades 

Operacionais. 

 Melhoria e reforma em Unidades 

Operacionais. 

 Manutenção e modernização do parque 

tecnológico. 

 Trabalhadores do 

setor de transporte, 

dependentes e 

comunidade em 

geral. 

 Unidades 

Operacionais. 

 Departamento 

Executivo. 

Gestão e 

Desenvolvimento 

Organizacional 

Concebido com o propósito de melhorar o 

nível de desempenho institucional, por 

meio de projetos e ações que cooperem 

para o desenvolvimento e a valorização 

dos funcionários, por meio de Políticas de 

Recursos Humanos. Inclui também os 

projetos relacionados à operação e gestão, 

com ênfase na integração, geração e no 

compartilhamento de recursos e 

informações entre as áreas e Unidades 

Operacionais. Projetos relacionados às 

áreas meio. 

 Políticas de Recursos Humanos. 

 Desenvolvimento profissional. 

 Desenvolvimento de equipes. 

 Clima organizacional. 

 Encontro de líderes. 

 Planejamento Estratégico. 

 Unidades 

Operacionais. 

 Departamento 

Executivo. 
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Esporte e Lazer 

Reúne os projetos que contribuem para a 

manutenção da forma física e do bem-estar 

do corpo e da mente e utilização do tempo 

livre, colaborando com a educação e a 

diminuição das desigualdades sociais, 

promovendo a melhoria da saúde e da 

qualidade de vida. Oferece ações que 

envolvem esforço físico ou uso de 

habilidades motoras desenvolvidas por 

meio de modalidades físico-desportivas, de 

participação e de desenvolvimento bem 

como realização de atividades lúdicas, 

recreativas e de entretenimento. 

 Melhoria da qualidade de vida 

 Desenvolvimento físico-esportivo. 

 Recreação. 

 Copa SEST SENAT de Futebol 7 

Society. 

 Circuito SEST SENAT de Caminhada e 

Corrida de Rua. 

 Polos Olímpicos. 

 Campanhas e eventos. 

 

 

Trabalhadores do setor 

de transporte, 

dependentes e 

comunidade em geral. 

 

Sociocultural 

Trata da promoção do acesso, da 

integração e da propagação do 

conhecimento sociocultural e ambiental 

bem como a memória e a reflexão sobre a 

cultura brasileira e o aproveitamento do 

tempo livre. 

 Desenvolvimento artístico cultural. 

 Oficinas de arte e renda. 

 Eventos 

 

Trabalhadores do setor 

de transporte, 

dependentes e 

comunidade em geral. 

 

Saúde e Qualidade 

de Vida 

Aqui estão os projetos que visam 

contribuir para a promoção e proteção da 

saúde dos trabalhadores do transporte, 

incentivando a adoção de hábitos saudáveis 

para melhoria da qualidade de vida. 

 Atendimento odontológico. 

 Atendimento fisioterápico. 

 Atendimento psicológico. 

 Atendimento nutricional. 

 Palestras. 

 Educação para Saúde. 

 Comandos de Saúde nas Rodovias e nos 

Portos. 

 Campanhas e eventos. 

Trabalhadores do setor 

de transporte, 

dependentes e 

comunidade em geral. 
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 Projeto de redução das emissões de 

poluentes pelos veículos do setor de 

transporte rodoviário. 

Educação 

Profissional 

Projetos que objetivam a formação dos 

trabalhadores do setor de transporte e 

demais públicos, a partir da oferta de 

cursos e ações educacionais, visando ao 

crescimento e à produtividade do setor, 

levando em consideração as demandas dos 

indivíduos e das empresas assim como 

aspectos do mundo do trabalho, dos 

avanços tecnológicos, de educação para o 

trânsito e do meio ambiente. 

 Formação Inicial e Continuada 

presencial e a distância. 

 Programa de Aprendizagem. 

 Adequação e ampliação dos cursos a 

distância. 

 Ampliação dos recursos tecnológicos 

para o desenvolvimento profissional 

(simuladores de direção). 

 Aperfeiçoamento da estrutura 

pedagógica. 

 Projetos de inserção de novos 

profissionais no setor:  Primeira 

Habilitação para o Transporte - inserção 

profissional de jovens de baixa renda e 

Habilitação Profissional para o 

Transporte - inserção de novos 

motoristas. 

Trabalhadores do setor 

de transporte, 

dependentes e 

comunidade em geral. 

 

Programa 

Avançado de 

Capacitação do 

Transporte 

Objetiva financiar projetos de pesquisa do 

transporte que visem contribuir para a 

formação de recursos humanos e o 

desenvolvimento científico do setor de 

transporte e do País. 

 Formação para profissionais de 

transporte e logística. 

Trabalhadores do setor 

de transporte 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

 

3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL  

 

O conjunto de metas e projetos estabelecidos para o exercício de 2016 no SEST SENAT foi 

definido pelas prioridades e objetivos que orientaram a gestão das Entidades, traduzidos pelos 

desafios firmados em seu Mapa Estratégico (vide ilustração a seguir).  

 

Com relação ao processo de Planejamento Estratégico, faz-se necessário destacar que este se 

mantem alinhado à missão institucional e às diretrizes dos programas nacionais estabelecidos 

pelas Entidades, idealizados de maneira a facilitar a compreensão e a internalização de todos os 

envolvidos, quer sejam as equipes técnicas e de gestão. Esta prática tem viabilizado a execução 

de um modelo de gestão orientado para a estratégia organizacional, mantendo íntegros a 

essência e os investimentos realizados. 

 

No exercício, os programas e projetos executados estiveram relacionados aos objetivos 

estratégicos traçados, uma vez que o planejamento foi orientado à expansão institucional, 

especialmente por meio do aumento do número de atendimentos aos trabalhadores do setor de 

transporte e aos seus dependentes, da melhoria da infraestrutura de atendimento, da implantação 

de novas Unidades Operacionais, além obviamente da melhoria do serviço prestado de 

formação profissional e do avanço na qualidade de vida desses trabalhadores. 

 

Administrativamente é importante ressaltar que, para garantir a transparência em todos os 

processos das Entidades, foi instituída durante o exercício de 2016 a área de Governança 

Corporativa e Compliance. A criação da área demonstra a preocupação do SEST SENAT com 

a ética, seja na conduta dos funcionários ou fornecedores e impõe maior controle sobre as ações 

executadas pelo Departamento Executivo e Unidades Operacionais - o tema será tratado de 

forma mais detalhada no item Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos). Foi ainda 

aprovada a fusão das Coordenações de Marketing e Publicidade com a Coordenação de Internet 

e Mídias Sociais, visando adequar procedimentos internos e otimizar processos. 
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Ilustração 2 – Mapa Estratégico do SEST SENAT – 2014-2018 
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3.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício 

 

Embora o Mapa Estratégico preveja os objetivos e perspectivas para o SEST e para o SENAT, 

conforme determinação do próprio órgão de controle, os programas específicos do Serviço 

Social do Transporte - SEST serão apresentados em relatório próprio a ser encaminhado 

separadamente ao Tribunal de Contas da União.  

 

O conjunto de ações desenvolvidas pelo SENAT visa contribuir para o aumento da 

empregabilidade no setor de transporte por meio de ações voltadas ao desenvolvimento de 

aptidões profissionais. Para tanto, foram estabelecidas três grandes linhas de atuação para seu 

Programa de Desenvolvimento Profissional: Cursos Presenciais, Cursos a Distância e 

Campanhas e Palestras. 

 

O Programa objetiva viabilizar a formação inicial e continuada e técnica de nível médio dos 

trabalhadores do setor de transporte e demais públicos, a partir da realização de projetos e ações 

educacionais que valorizem os reais interesses dos indivíduos, as necessidades das empresas, 

o crescimento e a produtividade do setor de transporte.  

 

Em números globais o SENAT registrou 1.134.114 capacitações no exercício de 2016, 

conforme demonstrado abaixo. 

 

Quadro 5 – Resultado Desenvolvimento Profissional  

 

Ação Educativa Resultado 2016 

Cursos Presenciais 610.561 

Cursos a Distancia 104.048 

Campanhas e Palestras 419.505 

TOTAL 1.134.114 

 

Juntos, os programas contribuíram para garantir formação, qualificação, atualização e 

aperfeiçoamento de trabalhadores para desempenhar diferentes ocupações no mercado de 

trabalho, alcançando um total de 34.491.293 horas de capacitação. 

 

3.1.1.1. Cursos Presenciais  

 

Os cursos presenciais são realizados nas Unidades Operacionais, com o acompanhamento do 

Departamento Executivo. A metodologia adotada pela Entidade está baseada na construção de 

componentes curriculares que contemplem as exigências dos perfis profissionais previstos em 

cada curso, considerando os problemas, as demandas e as perspectivas atuais da sociedade, do 

mercado de trabalho e da legislação vigente. 
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O portfólio de cursos presenciais do SENAT passou a contemplar 308 cursos, um aumento de 

175 títulos em relação aos existentes em 2015. As matrículas somaram 610.561 capacitações e 

29.218.730 horas de treinamento – quantitativos expressivos em tempos de crise, que sinalizam 

a constante preocupação da Entidade quanto ao desenvolvimento profissional e a preocupação 

dos trabalhadores com os estudos e o aumento da empregabilidade. 

 

Cabe notar que 55% dos alunos são trabalhadores do setor de transporte, enquanto que os 

demais 45% são de profissionais interessados em se vincular ao setor. 

 

3.1.1.2. Cursos a Distância 

 

Com o objetivo de ampliar o nível de empregabilidade dos profissionais do setor do transporte 

e seus dependentes, o SEST SENAT incrementou consideravelmente, em 2016, o seu Portfólio 

de Cursos a Distância, passando de sete cursos e duas provas eletrônicas existentes para 72 

cursos e duas provas. Por conta disso, foi registrado um aumento de 129% no número de 

matrículas nos cursos quando comparado ao exercício anterior, totalizando 4.418.253 horas de 

treinamento.  

 

Os cursos são categorizados por séries para facilitar a busca do público interessado e 

contemplam desde conteúdo específico do transporte, até assuntos relacionados à saúde e à 

educação.  

 

São oferecidos por meio de dois formatos: mídia impressa e via internet (dentro da categoria de 

cursos de formação inicial e continuada). Com a mediação de recursos didáticos 

sistematicamente organizados, os cursos buscam flexibilizar a aprendizagem dos alunos, 

facilitando o acesso à informação e colaborando para a capacitação profissional dos 

trabalhadores interessados. Os cursos oferecidos por mídia impressa possibilitam a qualificação 

dos trabalhadores do transporte que não possuem disponibilidade para realizar cursos 

tradicionais e não possuem acesso facilitado à internet.  

 

Com os  cursos via internet os alunos podem desenvolver suas competências profissionais e 

pessoais a qualquer tempo, em qualquer lugar, de acordo com seu próprio cronograma e hábitos 

de estudo. As inscrições são realizadas via web e as avaliações de aprendizagem ocorrem virtual 

ou presencialmente – a depender da metodologia de cada curso.  

 

3.1.1.3. Campanhas e Palestras 

 

As campanhas e palestras visam informar e sensibilizar os trabalhadores do setor e a 

comunidade sobre diferentes temas relacionados ao transporte e ao mundo do trabalho, 

possibilitando a reflexão, o despertar da consciência crítica e participativa, a aquisição de novos 

conhecimentos e o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores.  A execução se 
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dá por meio de ações presenciais realizadas nas Unidades Operacionais ou em empresas do 

setor do transporte, com a utilização de recursos audiovisuais – cartilhas, vídeos e slides.  

 

3.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico 

 

O período definido para vigência dos objetivos firmados no Mapa Estratégico do SEST SENAT 

foi 2014 a 2018. O referido mapa foi objeto de apreciação ao longo do exercício, haja vista sua 

criação por equipe de gestão diversa da atual. Contudo, os objetivos foram mantidos e 

determinado que os ajustes necessários, face as alterações ocorridas no ambiente externo e, 

ainda, das naturais atualizações de estratégias organizacionais serão empreendidos pela direção, 

em conjunto com o Grupo de Desenvolvimento Estratégico, firmado em 2015, conforme ATO 

PRE-CN/SEST/SENAT/Nº 242/2015, nos próximos exercícios. 

 

3.1.3. Vinculação dos planos da Unidade com as competências institucionais e outros 

planos 

 

Todo o processo de planejamento do SEST SENAT para o exercício de 2016 foi norteado pelo 

Mapa Estratégico e traçadas diretrizes em conformidade com as normas, orientações e 

direcionamentos estratégicos institucionais, em âmbito nacional, visando ao cumprimento da 

missão institucional de “Promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento 

profissional dos trabalhadores do setor de transporte e seus dependentes, com 

responsabilidade socioambiental”. 

 

É válido destacar que as informações, indicadores e resultados de desempenho da atuação da 

Entidade no referido exercício estão descritos nos demais itens deste Relatório. 

 

 

3.2. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO DOS 

RESULTADOS DOS PLANOS 

 

O SEST SENAT monitora as atividades de gestão operacional e financeira dos programas e 

projetos diariamente, emitindo relatórios gerenciais com periodicidade semanal, mensal ou a 

qualquer tempo quando solicitado pela alta direção da Entidade. As informações são 

consolidadas em nível nacional, por Conselhos Regionais e, ainda, por Unidades Operacionais, 

extraídas por meio de sistemas informatizados. 

 

Cumpre ressaltar que durante o exercício, além das devidas áreas responsáveis pelo 

acompanhamento e monitoramento dos resultados, os processos foram acompanhados e 

avaliados pela Auditoria Interna Permanente. 
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3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 

3.3.1 Informações sobre a realização das receitas 

 

Quadro 6 – Demonstração da Receita – Prevista “x” Arrecadada 

Receitas 

Especificação 
R$ % 

Prevista Arrecadada Realização 

Receitas Correntes   474.354.606,71    421.471.632,25  88,9 

Receitas de Contribuições   317.995.362,34    310.916.517,91  97,8 

Receita Patrimonial     57.725.341,28      52.710.102,34  91,3 

Receita de Serviço     98.358.430,24      57.606.340,45  58,6 

Outras Receitas Correntes          275.472,85           238.671,55  86,6 

Receitas de Capital                         -                 8.005,71  0,0 

Receitas de Capital                        -                 8.005,71  0,0 

Saldo de Exercício Anterior   113.570.745,28     

Total   587.925.351,99    421.479.637,96  71,7 

Fonte: Demonstrações Contábeis 

 

De acordo com o Estatuto Social, a origem dos recursos do SENAT é classificada como:  

 

Receita de Contribuição: oriunda das contribuições mensais compulsórias das empresas de 

transporte rodoviário, transporte de valores, locação de veículos e distribuição de petróleo, bem 

como de transportadores rodoviários autônomos. Foi previsto para o exercício de 2016 o total 

de R$ 317.995.362,34 (trezentos e dezessete milhões, novecentos e noventa e cinco mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), e arrecadado um total de R$ 

310.916.517,91 (trezentos e dez milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e dezessete 

reais e noventa e um centavos), correspondendo a 97,8% do valor previsto. 

 

Receita Patrimonial: resulta da aplicação no mercado financeiro das eventuais 

disponibilidades financeiras existentes no exercício, estas estão sujeitas às variações de 

mercado. Além das receitas de aplicação no mercado financeiro de baixo risco, as receitas de 

alugueis das instalações das Unidades Operacionais são classificadas nessa matéria. Dessa 

forma, foi apurado um rendimento que correspondeu a 91,3% do valor previsto. 

 

Receita de Serviço: constituem as taxas oriundas dos serviços prestados pelas Unidades 

Operacionais relativas aos cursos que promovem a qualificação profissional da comunidade 

atendida. Foi previsto para o exercício de 2016 o total de R$ 98.358.430,24 (noventa e oito 

milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), 

e arrecadado um total de R$ 57.606.340,45 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e seis mil, 

trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), correspondendo a 58,6% do valor 

previsto. 
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Outras Receitas: recursos oriundos de multas e juros, indenizações e restituições assim como 

eventuais doações recebidas. Foi previsto para o exercício de 2016 o total de R$ 275.472,85 

(duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e 

arrecadado um total de R$ 238.671,55 (duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e um 

reais, cinquenta e cinco centavos), correspondendo a 86,6% do valor previsto. 

 

Receitas de Capital: referem-se à alienação de bens imóveis e outras receitas. Para o exercício 

de 2016 não foi feita nenhuma previsão, porém, foi arrecadado o total de R$ 8.005,71 (oito mil, 

cinco reais, setenta e um centavos).  

 

O valor de R$ 113.570.745,28 (cento e treze milhões, quinhentos e setenta mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais, vinte e oito centavos) refere-se a saldo de exercícios anteriores não 

devendo ser, portanto, considerado como item de receita orçamentária, ou seja, não existe 

previsão de arrecadação, conforme Lei n. º 4.320/1964.  

  

Quadro 7 – Comparação da Receita de 2016 com ano anterior 

Receitas 

Especificação 
R$ 

% 
2016 2015 

Receitas Correntes   421.471.632,25    460.792.821,65  -8,5 

Receitas de Contribuições   310.916.517,91    307.637.300,65  1,1 

Receita Patrimonial     52.710.102,34      42.449.643,62  24,2 

Receita de Serviço     57.606.340,45    108.501.286,02  -46,9 

Outras Receitas Correntes          238.671,55        2.204.591,36  -89,2 

Receitas de Capital              8.005,71             76.617,76  -89,6 

Receitas de Capital              8.005,71             76.617,76  -89,6 

Total   421.479.637,96    460.869.439,41  -8,5 

Fonte: Demonstrações Contábeis 

 

Análise: A receita arrecadada global do SENAT em 2016 se comparada ao exercício 2015, 

apresentou uma diminuição de 8,5% conforme demonstrado no quadro acima. 
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3.3.2 Informações sobre a execução das despesas  

 
 

3.3.2.1 Demonstração da Despesa Fixada “x” Realizada 

 

Quadro 8 – Demonstração da Despesa - Fixada “x” Realizada 

Natureza da Despesa 

 Especificação  
R$ % 

Fixada Realizada Realização 

Despesas Correntes   464.782.640,85    361.308.446,20  77,7 

Pessoal e Encargos   182.333.483,91    166.232.326,58  91,2 

Juros e Encargos da Dívida                        -                           -     

Outras Despesas Correntes   282.449.156,94    195.076.119,62  69,1 

Despesas de Capital   123.142.711,14      86.386.839,96  70,2 

Investimentos   123.142.711,14      86.386.839,96  70,2 

Inversões Financeiras                        -                           -     

Amortização da Dívida                        -                           -     

 Total    587.925.351,99    447.695.286,16  76,1 

Fonte: Demonstrações Contábeis 
 

Análise: A despesa total realizada alcançou 76,1% da despesa fixada, sendo que a despesa de 

capital consolidada alcançou o percentual de 70,2% de execução, em decorrência de melhoria 

e ampliação da rede física das Unidades Operacionais e aquisição de equipamentos e material 

permanente. 
 

 

3.3.2.2 Comparação das despesas entre os dois últimos exercícios  

  

Quadro 9 - Comparação da despesa de 2016 com o exercício anterior 

Natureza da Despesa 

 Especificação  
R$ 

% 
2016 2015 

Despesas Correntes   361.308.446,20    333.749.614,96  8,3 

Pessoal e Encargos   166.232.326,58    150.684.563,99  10,3 

Juros e Encargos da Dívida                        -                           -    - 

Outras Despesas Correntes   195.076.119,62    183.065.050,97  6,6 

Despesas de Capital     86.386.839,96      13.549.079,17  537,6 

Investimentos     86.386.839,96      13.549.079,17  537,6 

Inversões Financeiras                        -                           -    - 

Amortização da Dívida                        -                           -    - 

 Total    447.695.286,16    347.298.694,13  28,9 

Fonte: Demonstrações Contábeis 
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Análise: De um modo geral, a despesa executada pelo SENAT em 2016 registrou um aumento 

de 28,9% em comparação ao ano anterior, principalmente, em virtude dos investimentos na 

melhoria da rede física das Unidades Operacionais. 

 

 

 3.3.2.3 Programação Orçamentária das Despesas: Correntes, de Capital e da Reserva de 

Contingência  

 

Quadro 10 – Programação de Despesas Correntes 

Valores em R$ 1,00  

Origem dos 

Créditos 

Orçamentários 

1 - Pessoal e Encargos 
2 - Juros e Encargos 

da Dívida 
3 - Outras Despesas Correntes 

 Exercícios   2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Dotação Proposta 125.124.773,56 168.113.360,05 0,00 0,00 277.743.181,57 325.986.336,57 

Orçamento 

Aprovado 
125.124.773,56 168.113.360,05 0,00 0,00 277.743.181,57 325.986.336,57 

Orçamento 

Reformulado 
182.333.483,91 159.063.605,88 0,00 0,00 282.449.156,94 365.671.779,83 

 Total  182.333.483,91  159.063.605,88  
                   

-    

                      

-    
282.449.156,94   365.671.779,83  

Fonte: Demonstrações Contábeis 
 

Análise: Quando comparadas ao ano anterior houve uma diminuição de aproximadamente 13% 

na programação total das despesas, em decorrência das necessidades identificadas para 

execução das ações da instituição. 

 

Quadro 11 – Programação de Despesas de Capital 

Valores em R$ 1,00   

Origem dos Créditos 

Orçamentários 
1 - Investimentos 

2 - Inversões 

Financeiras  

3 - Outras 

Despesas de 

Capital 

 Exercícios   2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Dotação Proposta 179.775.012,87 152.565.132,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Orçamento Aprovado 179.775.012,87 152.565.132,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Orçamento Reformulado 123.142.711,14 85.399.066,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total  123.142.711,14 85.399.066,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Demonstrações Contábeis 

 

Análise: Quando comparadas ao ano anterior houve um aumento de aproximadamente 30% na 

programação total das despesas de capital, em decorrência do planejamento dos investimentos 

na melhoria da rede física das Unidades Operacionais. 
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Quadro 12 – Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 

Valores em R$ 1,00  

Origem dos Créditos 

Orçamentários 
1 - Despesas Correntes 2 - Despesas de Capital  

 Exercícios   2016 2015 2016 2015 

Dotação Proposta 36.624.359,56 44.918.154,24 16.343.182,99 13.869.557,47 

Orçamento Aprovado 36.624.359,56 44.918.154,24 16.343.182,99 13.869.557,47 

Orçamento Reformulado 42.252.967,35 47.703.216,88 11.194.791,92 7.763.551,50 

 Total  42.252.967,35 47.703.216,88 11.194.791,92 7.763.551,50 

 Fonte: Demonstrações Contábeis 

 

Análise: Visando suprir eventuais aquisições, contratações e pagamentos não previstos no 

planejamento orçamentário, foi adotado como medida preventiva de garantia de continuidade 

de nossas atividades, o acréscimo de 10% sobre os valores orçados para o exercício. 

 

A previsão de Reserva de Contingência para o exercício foi de R$ 53.447.759,27 (cinquenta e 

três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e 

sete centavos). 

 

 

3.3.3 Aplicação dos Recursos  

 

3.3.3.1 Despesa por Modalidade de Contratação 

 

Quadro 13 – Despesa comprometida e paga 
Valores em R$ 1,00  

Modalidade de Contratação 
Despesa Comprometida Despesa Paga 

2015 2016 2015 2016 

1 - Modalidade de Licitação 
31.196.956.70 188.686.327,32 - - 

(a+b+c+d+e+f+g) 

h)  Convite 1.233.831,70 501.186,76 0,00 0,00 

i)   Tomada de Preços     - - 

j)   Concorrência 4.974.025,05 95.870.819,87 - - 

k)  Pregão 24.989.099,95 92.314.320,69 0,00 0,00 

l)   Concurso     0,00 0,00 

m) Consulta      0,00 0,00 

n)  Regime Dif.de Cont. Públicas     - - 

2 - Contratações Diretas (h+i) 20.452.896,62 34.342.611,24 - - 

h) Dispensa 3.553.688,96 5.306.943,62 - - 

i) Inexigibilidade 16.899.207,66 29.035.667,62 0,00 0,00 

3 - Regime de Exe. Especial  (j) - -  0,00 0,00 

j) Suprimento de Fundos     - - 
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4 - Pagamento de Pessoal (k + l) 130.812.381,44 193.429.043,14 118.223.090,85 173.895.577,07 

k) Pagamento em Folha* 117.611.630,19 182.333.483,91 111.416.303,82 166.232.326,58 

l) Diárias 13.200.751,25 11.095.559,23 6.806.787,03 7.663.250,49 

5 - Outros - -  - - 

TOTAL 182.462.234,76 416.457.981,70 140.409.028,68 173.895.577,07 

Fonte – CCOM / SICON 

* despesas com pessoal e encargos sociais 

 

Análise: Despesa Paga - o controle de execução das despesas por modalidade de aquisição de 

bens e serviços é realizado por meio dos grupos e dos elementos de despesas, conforme 

estrutura de planejamento das contas orçamentárias demonstradas no presente relatório. 

 

 

3.3.3.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 

 

Quadro 14 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 
Valores em R$ 1,00  

Grupos de Despesa 
Valores Pagos 

2015 2016 

1 - Despesas de Pessoal 150.684.563,99 166.232.326,58 

1° Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 111.416.303,82 122.016.130,28 

2° Obrigações Patronais 37.649.912,45 42.122.936,34 

3° Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 572.721,29 522.869,28 

Demais Elementos do Grupo 1.045.626,43 1.570.390,68 

2 - Juros e Encargos da Dívida - - 

1° Juros sobre a Dívida por Contrato - - 

2° Elemento de despesa - - 

3° Elemento de despesa - - 

Demais Elementos do Grupo - - 

3 – Outras Despesas Correntes 183.065.050,97 195.076.119,62 

1° Diárias 6.806.787,03 7.663.250,49 

2° Material de Consumo 18.309.070,60 13.684.717,39 

3° Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 152.556.257,49 169.234.962,26 

Demais Elementos do Grupo 5.392.935,85 4.493.189,48 

 Total  333.749.614,96 361.308.446,20 

Fonte - SICON 

 

Análise: De modo geral, a despesa executada em 2016 registrou um aumento de apenas 8% 

quando comparada ao exercício de 2015, em decorrência de ações/atividades serem 

semelhantes em ambos os exercícios. 
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3.3.3.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

 

Quadro 15 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 
Valores em R$ 1,00  

Grupos de Despesa 
Valores Pago em R$ 

2015 2016 

4 - Investimentos 13.549.079,17 86.386.839,96 

1° Obras e Instalações 29.929,54 39.662.746,27 

2° Aquisição de Imóveis 3.658.500,00 - 

3° Equipamentos e Material Permanente 9.860.649,63 46.724.093,69 

Demais Elementos do Grupo - - 

5 - Inversões Financeiras - - 

1° elemento de despesa - - 

2° elemento de despesa - - 

3° elemento de despesa - - 

Demais Elementos do Grupo - - 

6 – Outras Despesas de Capital - - 

1° elemento de despesa - - 

2° elemento de despesa - - 

3° elemento de despesa - - 

Demais Elementos do Grupo - - 

 Total      13.549.079,17      86.386.839,96  

Fonte – SICON 

 

Análise: Os investimentos realizados no exercício de 2016 sofreram um aumento de 637% 

quando comparado ao exercício de 2015, em decorrência dos investimentos de ampliação e na 

melhoria da estrutura física das Unidades Operacionais que contam com mais de dez anos de 

construção e de aquisição de equipamentos e bens permanentes, visando o cumprimento dos 

objetivos institucionais da entidade.
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3.3.3.4 Execução física e financeira das ações realizadas  

 

Para o exercício de 2016, foram propostas e executadas as metas especificadas pelo SENAT, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 16 – Execução Física e Financeira das Ações Realizadas 

Função 

Descrição 

da 

Função 

Subfunção 
Descrição 

Subfunção 
Programa Ação 

Tipo da 

Ação 

Execução Física Execução Financeira 

Unidade de 

Medida 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 

Meta a ser 

Realizada 

em 2017 

Unidade 

de 

Medida 

Meta  

Prevista 

Meta 

Realizada 

Meta a ser 

Realizada em 

2017 

11 Trabalho 122 
Administração 

Geral  

0750 – Apoio 

Administrativo 
8501 

Manut. Serv. 

Adm. 

Unid. Adm. 

Mantida 
150 145 146 R$ 154.638.789,66 115.356.538,41 186.260.319,51 

11 Trabalho 122 
Administração 

Geral  
0750 – Apoio 

Administrativo 
8502 

Pagto. 
Pessoal, 

Encargos 

Social e 

Trabalhistas 

Pessoa 
Remunerada 

1.828 1.890 1.828 R$ 75.716.351,57 70.416.859,33 96.250.971,49 

11 Trabalho 306 
Alimentação e 

Nutrição 

0100 – Auxílio 

ao Trabalhador 
8505 

Auxílio 

Transporte 

Servidor 

Beneficiado 
2.668 2.681 2.668 R$ 16.595.664,00 16.856.783,96 20.896.390,08 

11 Trabalho 331 
Proteção e 

Benefícios ao 

Trabalhador 

101 – Auxílio 

ao Trabalhador 
8506 

Auxílio 

Alimentação 

Servidor 

Beneficiado 
604 600 604 R$ 1.380.514,68 1.355.239,14 3.309.646,50 

11 Trabalho 331 

Proteção e 

Benefícios ao 

Trabalhador 

0101 – Qualific 

Profissional do 

Trabalhador 

8526 

Qualific. 

Profisional 
na Área do 

Transporte 

Homem/Hora/ 
Participantes 

32.422.624 34.491.293 40.800.000 R$ 285.425.547,87 204.039.044,05 584.868.598,13 

11 Trabalho 331 

Proteção e 

Benefícios ao 

Trabalhador 

0101 – Qualific 

Profissional do 

Trabalhador 

7502 

Ampliação e 

Melhoria da 

Rede Física 

Unid. Atend. 

Ampl./Melhoria 
107 86 107 R$ 54.168.484,21 39.670.821,27 211.728.528,00 

Fonte - Demonstrações Contábeis e Planejamento Orçamentário do SENAT 

 

Análise: Conforme estrutura de planejamento das contas orçamentárias demonstradas no presente relatório, a Entidade efetua o controle 

financeiro e orçamentário por meio dos grupos e dos elementos de despesas, o que dificulta a elaboração das metas de execução física em 

detrimento das metas de execução financeira. Para sanar tais inconsistências, esclarecemos que a Entidade está implantando um sistema integrado 

de gestão, o que facilitará o acompanhamento das metas por centro de custo, tipo de ação, programa e grupo de despesa, tornando-o mais eficiente. 
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3.4.DESEMPENHO OPERACIONAL  

 

 

O Mapa Estratégico concentra trinta objetivos, distribuídos em cinco perspectivas interligadas 

em relações de causa e efeito aos Programas de Promoção Social (SEST) e Desenvolvimento 

Profissional (SENAT). Assim, as entidades vêm buscando melhores resultados, os quais devem 

ocorrer com as melhorias dos processos internos, proporcionados pelo desenvolvimento de 

competências voltadas para o negócio da entidade, pela inovação e pelo investimento em 

estrutura física e em tecnologia.  

 

A seguir, apresentamos os desdobramentos do Planejamento Estratégico do SEST SENAT, suas 

perspectivas e seus objetivos estratégicos relacionados, além das principais ações e projetos 

executados no exercício de 2016. 

 

 

Perspectiva de Infraestrutura 

Objetivos estratégicos relacionados:  

 

 Adequar e otimizar a infraestrutura física das Unidades 

Descrição: Reformar as instalações e adequar os equipamentos das Unidades Operacionais a 

fim de garantir a segurança e a integridade do usuário nas instalações físicas, oferecendo um 

atendimento de qualidade e que atenda às expectativas de seus usuários. 

 

a) Projeto de Manutenção e Melhoria das Unidades (verba cooperada) – Buscou promover 

a melhoria nos espaços físicos e instalações das Unidades Operacionais do SEST SENAT, 

por meio de parceria financeira com o Departamento Executivo – o projeto investiu em 

2016 o valor total de R$ 1.466.610,15. Ao todo, 123 projetos foram apresentados e 99 

aprovados, totalizando 55 Unidades contempladas.  

 

b) Para atender a demanda das Unidades Operacionais, que no exercício de 2016, foram 

contempladas com a implantação dos Simuladores de Direção, foi realizada reforma de 

salas para adaptação do equipamento. A reforma abrangeu 60 Unidades e investiu 

aproximadamente R$13.000.000,00. 

 

c) Também foram aprovadas outras obras de revitalização em instalações próprias com mais 

de dez anos, além de reforço e construção de muros e melhoria da estrutura de segurança 

das Unidades. 
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 Ampliar a rede de Unidades  

Descrição: Construir e colocar em operação novas Unidades Operacionais, objetivando 

atender um maior número de trabalhadores do setor do transporte, seus dependentes e 

comunidade em geral, o aumento da produtividade e consequentemente o fortalecimento da 

marca. 

 

a) O ano de 2016 foi marcado pelo início das obras de ampliação do número de Unidades 

Operacionais de Tipologia “C”. No exercício foram iniciadas 15 construções e investidos 

mais de R$20.000.000,00. 

 

b) Foi também aprovado pelo Conselho Nacional a ampliação do número de Unidades 

localizadas, em sua maioria, em postos de gasolina, denominadas Unidades de Tipologia 

“DN”. Ao todo 84 Unidades serão construídas ao longo dos próximos anos, contudo 36 

substituirão as atuais Unidades de Tipologia “D”, que não estão em sede própria. A 

aprovação teve como objetivo principal ampliar os pontos de atendimentos aos 

trabalhadores do setor, promovendo maior capacitação profissional e a promoção social 

desses trabalhadores. 

 

 Implantar Plano Diretor de Informática 

Descrição: Desenvolver e implantar o Plano Diretor de Informática em todos os seus níveis, 

por meio da adoção de ações como a modernização de todo o parque tecnológico das 

Unidades Operacionais e do Departamento Executivo, com o objetivo de aumentar a 

eficiência e a celeridade na resposta tecnológica no atendimento operacional. 

 

a) Distribuição de Enxoval para Unidades Operacionais: com o objetivo de atualizar e 

modernizar o parque tecnológico do SEST SENAT, foi iniciada a substituição de 

computadores nas Unidades Operacionais e no Departamento Executivo. A distribuição 

dos equipamentos, mais modernos e eficientes, foi iniciada ao final de 2015 e finalizada 

em 2016. Foram adquiridos 975 novos equipamentos beneficiando parcialmente as 145 

Unidades e o Departamento Executivo. 

 

b) Link de Internet: o projeto proporcionou maior agilidade e autonomia para as Unidades 

Operacionais quanto aos provedores de internet, bem como reajustou os valores de acordo 

com a inflação.  

c) Atualização de servidores das Unidades Operacionais: em conjunto com o Departamento 

Executivo e Unidades Operacionais realizou atualização de mais de 50% dos servidores 

que já estavam obsoletos e muitos sem funcionamento; 

d) Aquisição de Firewalls para Unidades Operacionais: adquiriu e enviou equipamentos de 

Firewall para todas as Unidades Operacionais.  
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e) Implantação de VPNs nas Unidades Operacionais: com a implantação dos Firewalls nas 

Unidades está sendo possível configurar VPNs para facilitar o acesso das Unidades aos 

sistemas internos e aplicar políticas de segurança e gerenciamento mais eficazes; 

 

f) Aquisição de Storages – adquiriu Storages de armazenamento para ampliar o parque 

tecnológico do Departamento Executivo e Unidades Operacionais. Toda a plataforma de 

servidores foi migrada para os novos storages possibilitando maior desempenho e 

disponibilidade; 

 

g) Reorganização das Redes – foram implementadas a topologia da rede LAN do CPD e do 

Departamento Executivo; adição de novas redes por ambientes de TI (Ambiente de 

Prioridade Alta, Prioridade Média e Segurança); novas redes por andar, criação de 

VLANS e configurações de segmentação de rede de dados. 

 

h) Troca do Robô de Backup: efetuou a migração do robô de backup para um novo robô de 

maior capacidade. O robô é um hardware responsável pela gravação de segurança dos 

dados e informações do SEST SENAT e como houve um crescimento significativo do 

parque tecnológico e da massa de dados foi necessário migrar para um robô maior. 

Também houve a troca do servidor de mídia de Backup, visto que com a aquisição de um 

novo robô de backup foi necessário a troca do servidor de mídia para um servidor mais 

novo. 

 

i) Aquisição de Ferramenta Antivírus: no segundo semestre de 2016 foi iniciada a 

implantação de ferramenta de proteção de dados – antivírus, no Departamento Executivo 

e Unidades Operacionais. Todos os servidores e computadores do Departamento 

Executivo foram protegidos e 95% dos servidores de Unidades Operacionais mais 60% 

das máquinas já estão protegidos; 

 

j) Servidor de arquivos: foi efetuada atualização e migração do servidor de arquivos para 

um novo sistema de armazenamento e gerenciamento de dados, bem como migração do 

Servidor de correio, com atualização da plataforma de correio eletrônico do SEST 

SENAT para Exchange 2016. 

 

k) Migração da Ferramenta de Backup: com a atualização da ferramenta de correio 

eletrônico foi necessária migração da ferramenta de Backup Veritas Netbackup para 

versão 7.7.3; 

 

l) Visita às Unidades: foram realizadas a mais de 70 visitas às Unidades Operacionais para 

levantamento e pesquisa de satisfação dos gestores quanto ao parque tecnológico, 

instalações elétricas e hidráulicas, sistemas utilizados na gestão e demais necessidades. 

Esse relatório teve como objetivo conhecer a realidade de cada Unidade e subsidiar ações 

efetivas por parte da gestão das Entidades, quanto ao tema; 
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m) Implantação de equipamentos da Sala de Fornecedores: foram adquiridos equipamentos 

de monitoramento e segurança para a sala de fornecedores, localizada no Departamento 

Executivo, estabelecida para realização de reuniões relativas a processos de compras e 

contratações, ou qualquer outra inteiração de funcionários com fornecedores. 

 

 Ampliar a arrecadação compulsória 

Descrição: Realizar ações capazes de contribuir para o aumento da arrecadação compulsória 

por meio da ampliação da arrecadação nas empresas de transporte rodoviário. 

 

a) Um conjunto de ações permitiu ao SEST SENAT qualificar o suporte às Unidades 

Operacionais, bem como aumentar a arrecadação compulsória. Em continuidade às ações 

desenvolvidas, em 2016, foram enviadas orientações aos contribuintes inaptos (pessoas 

jurídicas e pessoas físicas) e escritórios de contabilidade; suporte às Unidades 

Operacionais e contribuintes; e acompanhamento juntamente com o Grupo de 

Arrecadação de Outras Entidades sobre as mudanças a serem implementadas com a 

entrada do eSocial. 

 

b) Entre as novas atividades, foram destaque o desenvolvimento do sistema via internet para 

emissão de boleto para pagamento da contribuição do transportador autônomo; o 

desenvolvimento de um sistema para unificação de cadastro para os usuários do SEST 

SENAT por meio da Carteirinha Nacional; e a capacitação sobre a contribuição 

compulsória em EaD (educação a distância) para as Unidades Operacionais.  

 

c) Também foi iniciado o processo de atualização de mailing. Foram atualizadas 

informações, como Situação da empresa (ativa ou baixada), Simples Nacional (optante 

ou não optante), CNAE principal declarado no cartão de CNPJ, razão social, endereço 

completo, e-mail e telefone de aproximadamente 200 mil empresas.   

 

d) Além disso, foram distribuídas em torno de 100.000 cartilhas Contribuição Legal, e 

170.000 folders com informações do transportador rodoviário autônomo. 

 

 

 Ampliar a captação de recursos de terceiros 

Descrição: Captar recursos junto ao setor financeiro para ampliar a expansão da rede de 

Unidades do SEST SENAT bem como sua capacidade operacional. 

 

Não foram previstas ou executadas ações, no exercício de 2016, relacionados a este objetivo 

estratégico. 
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Perspectiva Pessoas: 

Objetivos estratégicos relacionados:  

 

 Adequar o quadro de funcionários de acordo com a demanda 

Descrição: Analisar os possíveis déficits de mão de obra das instituições e realizar ações para 

supri-las, por meio da adequação quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal necessária 

às necessidades de desenvolvimento e modernização do SEST SENAT, visando uma gestão 

orientada para resultados e para a excelência. 

 

Ações executadas no objetivo estratégico “Instituir Políticas de Recursos Humanos, deram 

suporte também ao atendimento deste objetivo.  

 

 Instituir Políticas de Recursos Humanos 

Descrição: Desenvolver e implementar políticas e ações orientadas aos trabalhadores do 

SEST SENAT, considerando as melhores práticas de mercado. Promover a adequação 

permanente da atividade dos colaboradores à prossecução dos objetivos estratégicos e dos 

negócios das instituições, assegurando a sua valorização e o seu desenvolvimento 

profissional, e reforçando as suas competências técnicas e de gestão. 

 

a) Uma das ferramentas de gestão utilizadas em 2016 foi a Pesquisa de Clima. Todas as 

Unidades pesquisadas receberam treinamento específico, como parte de um plano de ação 

elaborado com o intuito de estabelecer programas voltados para a melhoria da qualidade 

de vida, aumento da produtividade e adoção de políticas internas. Junto aos empregados 

do Departamento Executivo foi alcançado 65% de satisfação em 2016.  Junto aos 

empregados das Unidades foi alcançado 70% de satisfação em 2016. O índice de 

qualidade de vida no trabalho será medido em 2017. 

 

b) Com o objetivo de melhorar a capacitação técnica dos coordenadores e de outros 

empregados do Departamento Executivo, especialmente para atender às demandas do 

Planejamento Estratégico, foi realizado treinamento em Gestão de Projetos. A partir 

desse, foi desenvolvido um novo modelo de projeto a ser utilizado na instituição. 

 

c) Em 2016, o SEST SENAT implantou a área de Governança e Compliance, com o objetivo 

de garantir transparência nas ações institucionais e de reforçar o comprometimento com 

as normas legais e morais. As medidas estão sendo desenvolvidas em cinco etapas. Três 

delas já foram cumpridas. A primeira consistiu na implantação do Código de Ética e 

Conduta, da Política Anticorrupção e do canal “Fale com o Compliance”. Na segunda, 

foi instaurado o processo de avaliação de fornecedores, denominado “Conheça seu 

Fornecedor”. E na terceira etapa, foi estabelecido o processo de acompanhamento dos 

colaboradores, chamado “Conheça seu Funcionário”. Este tema será melhor detalhado no 

item Governança. 
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 Modernizar o Modelo de Gestão de Pessoas 

Descrição: Desenvolver e implantar ferramentas modernas de gestão de pessoas, alinhadas 

aos objetivos estratégicos da Entidade, por meio da adoção de modelos de gestão de pessoas, 

consonantes com as boas práticas de mercado e que contribuam para aumentar o nível de 

retenção de talentos, a satisfação dos colaboradores, o incentivo à produtividade e a 

excelência nos resultados. 

 

a) Para promover integração, capacitação de competências gerenciais e troca de experiências 

entre os gestores das Unidades do SEST SENAT, coordenadores do Departamento 

Executivo, supervisores dos Conselhos Regionais e Diretoria Executiva, foram realizados 

workshops voltados a esse público. O primeiro, com o tema Resultados e Conquistas, foi 

oferecido de 18 a 19 de fevereiro de 2016. O segundo, à luz do lema Compartilhando 

Experiências, foi promovido de 20 a 23 de setembro de 2016. Os eventos proporcionaram 

um ambiente favorável ao fortalecimento dos laços profissionais, o planejamento de ações 

estratégicas e a comunicação das diretrizes da instituição. 

 

b) Com o propósito de alinhar as ações dos coordenadores das Unidades Operacionais de 

tipologias A, B e C e os gerentes das Unidades Operacionais de tipologia D, foi realizado, 

entre 14 e 15 de abril de 2016, o primeiro Encontro Nacional de Desenvolvimento 

Profissional e Promoção Social. O objetivo foi ampliar conhecimentos, trocar 

experiências e esclarecer as diretrizes institucionais relativas aos serviços oferecidos pelo 

SEST SENAT. 

 

c) Para melhorar a comunicação interna e estratégica, melhorar o clima organizacional, 

capacitar os empregados quanto às responsabilidades e aumentar a produtividade, 

desenvolver competências de comunicação e comprometimento com a alta performance, 

diminuir turnover e reter talentos, 100% do quadro contratado no exercício recebeu 

treinamento específico. 

 

d) Com o propósito de gerar mais competitividade ao setor de transporte e promover a 

formação avançada de profissionais em nível acadêmico e profissional, o SEST SENAT, 

com o apoio técnico do Instituto de Transporte e Logística - ITL, investiu, em 2016, na 

geração de conhecimento, aprimoramento do capital humano e inovação da atividade 

transportadora. Foram ofertadas duas turmas da Especialização em Gestão Empresarial, 

que vêm capacitando gestores de Unidades Operacionais, supervisores de Conselhos 

Regionais, coordenadores e assessores do Departamento Executivo nas mais modernas 

técnicas de gestão de empresas.  

 

e) Os funcionários do Departamento Executivo também receberam treinamento buscando 

aperfeiçoar sua capacidade técnica, elevar os níveis de qualidade dos serviços prestados 

e incentivo para o crescimento profissional dos empregados. 
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 Aprimorar Plano de Cargos e Salários 

Descrição: Introduzir sistemas de remuneração progressiva, por meio de plano estruturado, 

buscando melhorar o índice de satisfação e o desempenho gerencial e técnico. 
 

Não foram previstas ou executadas ações, no exercício de 2016, relacionados a este objetivo 

estratégico. 
 

 Implantar Sistema de Avaliação de Desempenho 

Descrição: Identificar ou desenvolver e implantar modelo de avaliação de desempenho capaz 

de incentivar os talentos e desenvolver suas competências individuais. 

 

Não foram previstas ou executadas ações, no exercício de 2016, relacionados a este objetivo 

estratégico. 

 

Perspectiva Processos: 

Objetivos estratégicos relacionados:  

 

 Estabelecer novas parcerias 

Descrição: Estabelecer novas parcerias com empresas do setor de transporte, governos 

federal, estadual e municipal, associações setoriais e empresas de mídia local, com o objetivo 

de aumentar o volume de atendimentos, a divulgação e o fortalecimento da marca SEST 

SENAT e o aumento das receitas operacionais, visando à sustentabilidade das Unidades 

Operacionais. 

 

a) No exercício foram realizadas grandes parcerias. A parceria entre o SEST SENAT e a 

Mercedes-Benz do Brasil, por exemplo, capacitou 2.303 motoristas, em 216 turmas 

ministradas por oito Unidades Operacionais. A meta foi ultrapassada em 18% e houve 

um aumento de 2% em relação ao total de alunos qualificados no ano anterior. Com aulas 

teóricas e práticas nos veículos cedidos pela Mercedes-Benz, por contrato de comodato, 

os conteúdos trabalharam o uso de tecnologias embarcadas e a condução segura e 

econômica. 

 

b)  Projeto Olho Vivo nas Estradas – a parceria do SEST SENAT com a Abiquim 

(Associação Brasileira da Indústria Química) viabilizou o treinamento de 3.577 

profissionais. Foi ofertado o curso Prevenção de Comportamentos Inseguros nas Estradas, 

que tem como objetivos capacitar e atualizar motoristas que atuam no transporte de 

produtos químicos, elevando a segurança no transporte e a qualidade dos serviços 

prestados. 

 

c) Para preparar, com alto nível de qualificação, profissionais de empresas aéreas, foi 

iniciada a Especialização Profissional Internacional, em parceria com a Embry-Riddle 

Aeronautical University, dos Estados Unidos e o ITL – Instituto de Transporte e 
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Logística. O público é constituído de executivos, gerentes e pilotos de empresas aéreas 

que integram o quadro de associados da Abear (Associação Brasileira das Empresas 

Aéreas). O curso tem carga horária de 390 horas, é semipresencial, e conta com 

professores americanos. As aulas são ministradas em São Paulo. 

 

d) Também foram realizadas parcerias com o IME (Instituto Militar de Engenharia), para 

realização do curso Prevenção e Análise de Descarrilamento Ferroviário, que capacitou 

80 profissionais; e com a Fatec-Jahu (Faculdade de Tecnologia), credenciada com a 

Marinha do Brasil, para realização do curso Formação de Aquaviários – Marinha Fluvial 

de Convés, que formou 82 alunos como marinheiros fluviais, aptos a atuar na Hidrovia 

Tietê-Paraná. 

 

e) Com o objetivo de integrar esforços entre as partes para o desenvolvimento e 

implementação de cursos relacionados ao tema Eficiência Energética, a ser ofertado pelo 

SENAT aos profissionais do setor de transporte de cargas e passageiros do Brasil, o 

Programa Nacional de Eficiência Energética, iniciado em 2016, previu a assinatura do 

Acordo Internacional de Cooperação Técnica entre o SENAT, a CNT, o Natural 

Resources Canada – NRCan (Ministério dos Recursos Naturais do Canadá) e o 

International Council on Clean Transportation – ICCT (Conselho Internacional de 

Transporte Limpo). 
 

 

 Implantar Sistema de Informações Gerenciais 

Descrição: Munir o SEST de informações gerenciais por meio de sistemas informatizados, 

visando à integridade/confiabilidade dos dados, às ferramentas adequadas à gestão da 

estratégia e dos negócios e ao subsídio necessário à tomada de decisões. 

 

a) De olho no mercado e em novas tendências, em 2016, o SEST SENAT promoveu a 

implantação do Sistema de Gestão Integrada - Protheus, que visa conferir maior agilidade, 

controle e transparência aos processos e informações da área administrativa. O Protheus 

permite conectar todas as áreas do SEST SENAT, trazendo mais agilidade, confiabilidade 

e transparência aos processos realizados. Colaboradores de todo o país iniciaram 

treinamento para implantação e uso da nova ferramenta no exercício de 2016. 

 

b) Desenvolvimento do Sistema de Gestão Operacional – SIGOP – a criação do sistema teve 

como objetivo permitir maior controle da execução dos programas e projetos pelas 

Unidades Operacionais e melhor acompanhamento das metas estabelecidas. Iniciado em 

2016, o sistema será finalizado em 2017. 
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 Sensibilizar profissionais para atuação no setor de transportes 

Descrição: Divulgar o setor de transporte e seus benefícios, por meio de mídia, ações de 

marketing institucional, ações de massa, transparência na divulgação dos números de 

produção e formação de novos motoristas de forma gratuita a fim de atrair e formar novos 

profissionais para o setor. 

 

Foram desenvolvidas diversas ações buscando atrair novos trabalhadores para o setor. O 

trabalho realizado, por exemplo, junto às mídias sociais abriu novas possibilidades de se 

demonstrar os serviços oferecidos pela Entidade aos trabalhadores, conforme observado em 

outros objetivos estratégicos. 

 

 Fomentar a integração entre empresas e egressos dos cursos 

Descrição: Promover ações de integração entre as empresas do setor de transporte e os 

egressos dos cursos do SENAT, por meio de parcerias com as empresas, criação e 

manutenção de um banco de oportunidades e banco de talentos, e ações de incentivo e 

divulgação de vagas entre os jovens bem como a oferta da primeira habilitação. 

 

Não foram previstas ou executadas ações ou projetos específicos, no exercício, relacionados 

a este objetivo estratégico. 

 

 Adequar o portfólio de produtos e serviços 

Descrição: Adequar o portfólio de produtos e serviços do SEST SENAT de forma a atender 

satisfatoriamente às necessidades e expectativas dos clientes e do mercado de atuação, 

considerando as vocações locais, por meio de diagnóstico dos produtos e serviços oferecidos 

atualmente pelo SEST SENAT. 

 

a) Visando o alinhamento e atendimento às demandas do setor e do mercado de trabalho, de 

forma a garantir a qualidade dos produtos oferecidos pelas Unidades Operacionais o 

portfólio de cursos presenciais passou a contemplar 308 cursos, um aumento de 175 

títulos em relação aos existentes em 2015.  

 

b) Em 2016, o SEST SENAT inaugurou uma nova fase na capacitação de motoristas 

profissionais de cargas e de passageiros. Por meio do Projeto de Capacitação com Prática 

de Direção Simulada para Motoristas Profissionais, com a aquisição de 60 simuladores 

de direção de ônibus, caminhão e carreta, a Entidade contribui para a qualificação de 

condutores mais completos e para uma direção segura e eficiente, com menos custos para 

os transportadores. 

 

O equipamento simula os principais tipos de situações vividas pelos motoristas nas 

estradas e nas vias urbanas, tais como obstáculos, neblina, chuva, avarias nos veículos e 
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manobras arriscadas em subidas e descidas íngremes, estradas com e sem asfalto, entre 

outras. 

 

O Projeto, além da aquisição dos simuladores, contemplou a construção de salas 

especialmente adaptadas aos novos equipamentos, com recursos de alto padrão 

tecnológico e didático; o desenvolvimento da proposta pedagógica e de cursos; e a 

capacitação de instrutores, ofertada para 190 colaboradores do SEST SENAT, com a 

finalidade de preparar os profissionais para ministrar as atividades à luz da nova proposta 

pedagógica e manusear o equipamento e seu sistema de gestão. 

 

Com o equipamento são ofertados 5 novos programas de cursos, para o segmento de 

cargas e de passageiros: 

 Aperfeiçoamento de motoristas para a condução antecipatória (Segura e 

Econômica); 

 Aperfeiçoamento de Motoristas para a condução em situações de risco; 

 Aperfeiçoamento de Motoristas para o uso de tecnologias embarcadas no veículo 

 Aperfeiçoamento de motoristas para o transporte de cargas especiais; 

 Aperfeiçoamento de Motoristas para Manobra do veículo. 

 

 

 Implantar Plano de Marketing para novos produtos 

Descrição: Desenvolver e implementar Plano de Marketing para os produtos e ações 

institucionais, por meio de publicações, mídia, eventos, portfólio de produtos e serviços, 

divulgação nas empresas e na comunidade em geral. 

 

a) Em 2016, a projeção do SEST SENAT nos veículos de comunicação brasileiros registrou 

um aumento expressivo. Foram publicadas 7.035 reportagens sobre o setor de transporte 

nas diversas mídias, o que representou um crescimento de 66% na comparação com 2015. 

Além disso, foram registradas cerca 7h de mídia espontânea nas principais emissoras de 

televisão e rádio do Brasil. Ao todo, foram atendidas 447 demandas de profissionais da 

imprensa – elevação de 80% em relação a 2015. 

 

b) Todas as ações e novos projetos do SEST SENAT contaram com ampla divulgação na 

imprensa nacional e regional. Os planos de comunicação para cada uma das iniciativas 

da instituição contemplaram a elaboração de 103 releases e notas, o contato direto com 

jornalistas de todas as regiões e o envio de 945.090 e-mails às redações de todo o país. 

Esse número representa um crescimento de 117% ante o contabilizado em 2015. 
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 Adequar o modelo integrado e compartilhado de gestão 

Descrição: Desenvolver e implantar modelo de gestão adequado às novas demandas 

institucionais (novos mercados, novos produtos, expansão etc.) por meio da viabilização da 

gestão participativa de suas atividades e pela comunhão de valores e princípios, na busca pela 

excelência na gestão, nos processos de trabalho e na estrutura organizacional, empreendendo 

esforços para dotar as áreas-meio de ferramentas e procedimentos orientados para resultados 

e suporte aos negócios. 

 

a) Buscando garantir transparência em todas as ações do SEST SENAT foi instituida, no 

exercício de 2016, a área de Governança Corporativa e Compliance que fixou normas a 

serem seguidas por colaboradores e fornecedores, garantindo, cada vez mais, lisura dos 

processos internos. Melhor detalhamento sobre a implantação dessa nova área será 

demonstrado no item Governança. 

 

b) Cooperando para a melhoria da efetividade dos processos e das diretrizes legais e 

institucionais, foram realizadas auditorias nas Unidades Operacionais, com a finalidade 

de verificar a observância às políticas internas das Entidades, e a aplicação dos recursos 

para o cumprimento das metas e objetivos institucionais. Bem como  

 

c) A área de Auditoria Interna Permanente, que tem como propósito realizar auditorias e 

acompanhar o cumprimento das normas regulatórias e legislação vigente, da gestão de 

risco e do trabalho realizado pela Auditoria das Unidades Operacionais. No exercício de 

2016 foram avaliados os seguintes processos: Gestão de Compras; Gestão de Pessoas; 

Gestão Financeira; Gestão Contábil e Auditoria das Unidades Operacionais, inclusive 

com relação a aderência dos normativos internos aos Estatutos e a implementação parcial 

do novo sistema Protheus. 

 

d) No exercício foram criados os Núcleos Pedagógicos Nacional e Regionais. A partir de 

uma abordagem inovadora e estratégica da nova gestão, voltada para o alcance da visão 

de ser referência no setor de transporte pelos serviços prestados na área de 

desenvolvimento profissional. 

 

Vinculados ao Departamento Executivo, os núcleos são órgãos técnicos com objetivo de 

estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos de desenvolvimento 

profissional para subsidiar decisões do Departamento Executivo e do Conselho Nacional, 

nos termos do Estatuto Social do SENAT e dos demais instrumentos legais e normativos 

que regem a entidade. 

 

Ao longo do ano, foram realizadas quatro reuniões do Núcleo Nacional e cerca de 42 

reuniões dos Núcleos Pedagógicos Regionais, vinculados aos 14 Conselhos existentes à 

época. Com base nos princípios de trabalho articulado e colaborativo, foram priorizados 
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os seguintes temas: Elaboração de Programa de Formação de Docentes do SEST SENAT, 

Investimento em ações de padronização e sistematização dos materiais didáticos 

utilizados pelas Unidades Operacionais e a Elaboração de um cenário de utilização das 

Oficinas Pedagógicas.  

 

A integração e cooperação promovidas por meio da ação dos Núcleos resultaram na 

implementação assertiva das diretrizes nacionais relacionadas ao desenvolvimento 

profissional e na construção colaborativa de documentos norteadores da prática 

educacional. Assim, eles contribuíram direta e indiretamente para a atualização do 

Manual de Desenvolvimento Profissional, que descreve o conjunto de rotinas e atividades 

necessárias ao planejamento, implementação, execução e avaliação das ações de 

desenvolvimento profissional realizadas pelas Unidades Operacionais. Também ofereceu 

subsídios ao Projeto Político-Pedagógico, que fundamenta teoricamente a atuação 

educacional do SEST SENAT.  

 

 Desenvolver políticas institucionais 

Descrição: Elaborar políticas institucionais nas diversas áreas de atuação da entidade, 

esclarecendo o foco dos produtos e serviços oferecidos, visando à uniformidade no 

atendimento e nas ações das Unidades Operacionais. 

 

No exercício, o SEST SENAT além de promover ações, eventos e projetos de atendimentos 

aos trabalhadores do setor do transporte, em Promoção Social e Desenvolvimento 

Profissional, trabalhou internamente para atualizar e criar normativos com o objetivo de 

direcionar todas as ações, conforme as diretrizes institucionais. 

 

 Redesenhar os processos 

Descrição: Mapear os processos estratégicos e redesenhá-los às novas dinâmicas da entidade 

visando à racionalização, otimização, informatização, clareza e economia nos processos de 

trabalho administrativo e de produção. 

 

a) Criação do Sistema de Protocolo – o projeto foi executado integralmente em relação aos 

itens Processos e documentos cadastrados no sistema. A capacitação dos empregados 

ocorreu por meio do apoio da Coordenação de Administração a todos os usuários do 

sistema. Em dezembro de 2016, 80% dos processos já estavam cadastrados no sistema. 

 

b) Formatação de Centro de Distribuição – foi estruturado espaço para distribuição de 

materiais para as Unidades Operacionais. Com a implementação do Centro de 

Distribuição, que fica na sede do Departamento Executivo, foi reduzido em 20% o prazo 

de entrega dos materiais educativos e promocionais. 
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c) Gestão documental – Foi implementada solução de arquivo, organização e consulta de 

documentos em formato electrónico onde exista toda a informação de natureza 

documental trocada entre os utilizadores da aplicação – no exercício foram catalogados 

80% dos arquivos. 

 

d) Controle patrimonial: para modernizar e sistematizar o controle patrimonial, mantendo 

controle mais eficiente do patrimônio das Entidades foram adquiridas coletoras e 

etiquetas de código de barras para Departamento Executivo e Unidades Operacionais.  

 

 

Perspectiva Econômica: 

Objetivos estratégicos relacionados:  

 

 Ampliar receitas a partir de novos segmentos de mercado 

Descrição: Atuar em novos mercados com o intuito de aumentar o volume das receitas 

operacionais. 

 

Não foram previstas ou executadas ações ou projetos específicos, no exercício, relacionados 

a este objetivo estratégico. 

 

 Ampliar receitas a partir de novas parcerias 

Descrição: Firmar novas parcerias com o intuito de aumentar as receitas operacionais. 

 

Não foram previstas ou executadas ações ou projetos específicos, no exercício, relacionados 

a este objetivo estratégico. 

 

 Ampliar receitas a partir de novos produtos 

Descrição: Desenvolver e operacionalizar novos produtos com o intuito de ampliar as 

receitas operacionais. 

 

Não foram previstas ou executadas ações ou projetos específicos, no exercício, relacionados 

a este objetivo estratégico. 

 

 Promover a autossustentação das Unidades 

Descrição: Implementar métodos e ações capazes de tornar as unidades autossustentáveis. 

 

Não foram previstas ou executadas ações ou projetos específicos, no exercício, relacionados 

a este objetivo estratégico. 

 

 

 

 



 

 
 

 

____________________________________________________________________________________     61 
 

SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício Confederação Nacional do Transporte - Brasília/DF - CEP:70070-944 
Telefone: (61) 3315.7000 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br 

 

Perspectiva Público-Alvo: 

Objetivos estratégicos relacionados:  

 

 Atrair, preparar e inserir novos profissionais no setor de transporte 

Descrição: Captar e formar novos profissionais para atuarem no setor de transporte, por meio 

da oferta de benefícios como a primeira habilitação, de cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento, de parcerias com empresas para a absorção da mão de obra formada e 

programas de incentivo ao ingresso e permanência no setor. 

 

a) Projeto Institucional – trabalhando em conjunto com o SENAT, o SEST atrai novos 

profissionais quando fortalece sua marca e demonstra que a Entidade, especialmente no 

momento de crise econômica que enfrenta o país, capacita profissionais para atuação no 

setor. Nesse sentido, foram realizadas mais de 9 mil criações publicitárias que atenderam 

à identidade visual de todos os projetos da instituição, bem como as ações de 

comunicação das Unidades Operacionais.  

 

b) Atento ao comportamento dos seus usuários e de seu público alvo, o site do SEST SENAT 

também se tornou um aplicativo e alcançou mais de 4 milhões de acessos e 11 milhões 

de visualizações de páginas. Ao longo do ano, foram publicadas mais de 150 notícias 

nacionais e 1.700 notícias regionais por meio do Giro Pelas Unidades. 

 

c) Com o objetivo de favorecer a inserção de jovens de baixa renda no mercado de trabalho, 

por meio do financiamento de CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação) na categoria 

“B” foi executado o projeto Primeira Habilitação para o Transporte – CNH Social. Em 

2016, foram 50.117 candidatos convocados pelas 95 Unidades Operacionais 

participantes. Desses, 10.958 aderiram ao projeto e já estão em processo de obtenção da 

CNH categoria “B”. O projeto prevê ainda a oferta de curso de qualificação para os 

participantes, contribuindo assim para o aumento da empregabilidade e da renda.  

 

d) Já no projeto Habilitação Profissional para o Transporte – Inserção de Novos Motoristas, 

37.998 candidatos foram convocados em 2016, sendo que 8.520 beneficiários aderiram 

ao projeto e iniciaram participação nas etapas necessárias para realizar a mudança da 

categoria da CNH.  O projeto é uma iniciativa colaborativa desenvolvida com dois eixos 

estratégicos: aumento da mão de obra, por meio do financiamento de 30 mil mudanças 

de categoria da CNH para as categorias “C”, “D” e E”, e promoção da qualificação 

profissional, por intermédio da oferta de cursos especializados para os participantes. 

 

e) Para capacitar gestores e executivos das empresas de transporte e logística nas mais 

modernas técnicas de gestão de negócios foi ofertada, em parceria com o ITL – Instituto 

de Transporte e Logística, a Especialização em Gestão de Negócios. Em 2016, foram 

nove turmas finalizadas, totalizando 363 gestores formados. Desde seu início, a 
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capacitação já foi ofertada em: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Recife, Curitiba, Manaus, Florianópolis, Belém e Campo Grande. 

 

 

 Aumentar a satisfação dos usuários dos serviços  

Descrição: Aumentar o atual grau de satisfação dos usuários promovendo ações de interesse 

dos trabalhadores. 

 

a) A presença digital se fortaleceu e ficou ainda mais interativa, com vídeos e transmissões 

ao vivo, que conquistaram mais de 310 mil fãs na página oficial do SEST SENAT no 

Facebook alcançando mais de 8,5 milhões de pessoas. As Unidades Operacionais 

receberam treinamento e já somaram mais de 100 fanpage regionais.  Com o Projeto 

Radioweb, foram veiculadas mais de 65 mil notícias de assuntos de interesse dos 

trabalhadores do transporte no Brasil. A Central de Relacionamento, em 2016, realizou 

mais de 78 mil atendimentos por meio de ligações do 0800, e-mail Fale Conosco e pelo 

SAC 2.0 (respostas nas mídias sociais).  

 

 

 Desenvolver os profissionais do setor visando ao aumento de sua empregabilidade, 

renda e produtividade 

Descrição: Tornar os trabalhadores do setor de transporte mais produtivos e atrativos às 

empresas do setor, visando atender à demanda reprimida existente no setor. 

 

a) Os cursos presenciais ofertados pelo SEST SENAT registraram no exercício 610.561 

capacitações e 29.218.730 horas de treinamento. Entre as principais ações destacaram-se:  

 

 Escola de Motoristas Profissionais – Projeto cujo objetivo é capacitar condutores 

habilitados nas categorias D ou E em cursos voltados ao transporte de cargas e 

passageiros, às tecnologias embarcadas no veículo e ao aprendizado e à aplicação ao 

volante de técnicas de condução segura e econômica.  

 

Entre os meses de novembro e dezembro, 517 motoristas de ônibus e caminhão foram 

capacitados, em 43 turmas do projeto-piloto. Os resultados revelaram a eficiência e a 

eficácia do treinamento, registrando uma melhora significativa no modo de condução 

dos alunos e no consumo de combustível dos veículos quando comparados os 

desempenhos prévios e posteriores ao treinamento.  

 

 A oferta de cursos de aprendizagem profissional também foi priorizada pelo SEST 

SENAT de modo a contribuir para a profissionalização de jovens aprendizes e para o 

cumprimento da legislação por parte das empresas do transporte. Um total de 18.355 
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jovens, com idades entre 14 e 24 anos, foram formados em 81 Unidades Operacionais 

do SEST SENAT, totalizando 10.879.771 horas de treinamento.  

 

 Os cursos regulamentados por órgãos como Contran, Ministério do Trabalho e prefeituras 

foram os mais ofertados no exercício de 2016, seguidos dos cursos livres. Na categoria 

Cursos Regulamentados, os especializados para condutores de veículos de transporte 

coletivo de passageiros e de produtos perigosos lideraram o ranking. Na categoria 

Livres, o curso de direção defensiva foi o mais demandado, demonstrando a 

preocupação do motorista profissional com a própria segurança e dos demais. 

 

Ilustração 03– Resultado em número de alunos nos Cursos Regulamentados e Livres 

 

No segmento de transporte de cargas, foram 19.859 alunos capacitados em cursos que 

abordam formação e especialização de condutores, transporte e manuseio de produtos 

perigosos, transporte de cargas indivisíveis e arrumação e conferência de cargas. Já no 

transporte coletivo de passageiros, foram 143.704 alunos capacitados em cursos 

voltados à formação e à especialização de motoristas, à qualidade no transporte urbano 

de passageiros, acessibilidade (atendimento a pessoas com deficiência e formação de 

cobradores). 

  

O transporte individual de passageiros teve 20.997 alunos certificados em cursos que 

possibilitaram a qualificação, o aperfeiçoamento e a atualização de profissionais em 
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diferentes temas, como formação de taxista, transporte de passageiros com deficiência 

e meio ambiente. O segmento de operação de máquinas pesadas, por sua vez, registrou 

23.464 alunos certificados em cursos voltados para o uso de empilhadeira, guindauto, 

Guincho Munck, ponte rolante e retroescavadeira. 

 

Ilustração 04 – Cursos mais demandados por segmento 

 

b) Os Cursos a Distância ofertados pelo SEST SENAT registraram um aumento de 145% 

no número de matrículas nos cursos quando comparado ao ano de 2015, totalizando 

4.418.253 horas de treinamento. No exercício o Portfólio de Cursos a Distância passou 

de sete cursos e duas provas eletrônicas existentes para 72 cursos e duas provas. Os cursos 

são categorizados por séries para facilitar a busca do público interessado e contemplam 

desde conteúdo específico do transporte até assuntos ligados à saúde e à educação.  
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Além dos cursos, o SEST SENAT aplicou, em 2016, 14.617 provas eletrônicas, sendo 

10.175 para TAC (Transportadores Autônomos de Cargas) e 4.442 para RT 

(Responsáveis Técnicos), necessárias à obtenção do RNTRC (Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas). 

 

 Cooperar na melhoria do bem-estar dos trabalhadores do transporte 

Descrição: Melhorar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores do setor de transporte por meio 

de ações da promoção social e dos programas de saúde e qualidade de vida, esporte e lazer e 

sociocultural. 

 

As ações executadas para este objetivo estratégico foram realizadas pelo SEST e serão 

devidamente informadas em relatório próprio.  

 

 Desenvolver responsabilidade socioambiental 

Descrição: Promover ações de responsabilidade social e ambiental, por meio de eventos 

realizados nas Unidades, nas rodovias e na comunidade em geral com o objetivo de 

conscientizar empresas e trabalhadores do setor de transporte sobre a responsabilidade com 

o meio ambiente no que se refere às emissões poluentes decorrentes de veículos desregulados, 

carentes de manutenção e obsoletos. 

 

As ações realizadas serão incluídas em no item Áreas Especiais da Gestão – Gestão 

Ambiental e Sustentabilidade. 

 

 Aumentar o volume de atendimentos 

Descrição: Realizar ações capazes de aumentar o volume global de atendimento das 

Unidades (individual e geral), por meio de ações de esporte e lazer, socioculturais, saúde e 

educação, voltadas para o trabalhador do transporte, seus dependentes e a comunidade em 

geral, com o objetivo de reverter o volume de atendimentos em resultados operacionais, 

sociais e financeiros, promovendo a sustentabilidade das Unidades e atendendo às 

necessidades e expectativas dos clientes. 

 

Buscando aumentar o volume de atendimentos nas Unidades Operacionais, no exercício 

foram desenvolvidas campanhas e palestras de desenvolvimento profissional que 

envolveram 419.505 participantes, possibilitando a capacitação continuada de trabalhadores 

do setor e da comunidade em geral sobre temas relevantes para o transporte. 

 

As campanhas regionais realizadas com foco no desenvolvimento profissional registraram a 

participação de 118.992 pessoas em 2016. Entre as ações desenvolvidas estão o evento 

Semana Nacional do Trânsito, campanhas educativas realizadas pelas Unidades 

Operacionais em parceria com órgãos municipais, regionais e empresas. Além dessas ações, 

o projeto Gestão de Negócios para Microempresas e para Microempreendedores Individuais 



 

 
 

 

____________________________________________________________________________________     66 
 

SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício Confederação Nacional do Transporte - Brasília/DF - CEP:70070-944 
Telefone: (61) 3315.7000 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br 

 

de Transporte (MPE), realizado em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas), distribuiu material impresso a 16.873 pessoas, contemplando 

temas relacionados à Gestão de Negócios para o Transporte de Cargas, Gestão de Negócios 

para o Transporte Escolar e Gestão de Negócios para o Transporte de Fretamento e 

Turismo.  Ao todo, foram 300.513 participantes em palestras. Os temas mais demandados 

foram: Educação no Trânsito (45.185 participantes), Conhecendo o Transporte de 

Passageiros (33.009), Empregabilidade e Valorização do Motorista (30.084), Direção 

Preventiva (29.144) e Primeiros Socorros (26.520).  

 

 Contribuir para o aperfeiçoamento e a qualificação em outros modais do setor de 

transporte 

Descrição: Promover ações de capacitação profissional com o propósito de contribuir para o 

aperfeiçoamento e a qualificação em outros modais do setor de transporte. 

 

Para contribuir para o aperfeiçoamento e a qualificação em outros modais do setor de 

transporte, além das parcerias firmadas com o IME (Instituto Militar de Engenharia), para 

realização do curso Prevenção e Análise de Descarrilamento Ferroviário e com a Fatec para 

realização do curso Formação de Aquaviários – Marinha Fluvial de Convés, citadas no 

Objetivo - Estabelecer novas parcerias, outras ações destacaram-se:  

 

a) Setor Aéreo – foram realizadas a formação de técnicos de nível médio em manutenção 

de aeronaves (especialidades de Célula, Grupo Motopropulsor, e Aviônicos) e a oferta 

de curso para Operação de Rebocador de Aeronaves nas Unidades de Brasília (DF), 

Belo Horizonte (MG) e Jacareí (SP). No total foram capacitados 424 alunos, em um 

total de 346.988 horas/aula. Além disso, foram produzidos oito livros utilizados pelos 

alunos do Curso Técnico de Mecânicos de Manutenção de Aeronaves. As publicações 

abordaram os conteúdos específicos da formação profissional e a legislação vigente.  

 

b) Setor Ferroviário: no exercício o SEST SENAT iniciou a execução do projeto Estudos 

para Viabilização de Centro de Treinamento para Trabalhadores do Transporte 

Ferroviário, nos segmentos de carga e passageiros, a fim de preparar e inserir novos 

profissionais para o setor, por meio da oferta de cursos que atendam às demandas do 

mercado de trabalho nacional. Foram finalizadas as etapas que contemplaram a 

descrição, análise e tendências do cenário nacional do modo ferroviário e o 

benchmarking. Esse último teve como objetivo mapear empresas e instituições no 

âmbito nacional e internacional que atuam na capacitação ferroviária. O 

benchmarking foi realizado em São Paulo/SP, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Juiz de 

Fora/MG, Vitória/ES, Kansas City e Detroit/ EUA, em Frankfurt/Alemanha, em 

Lisboa/Portugal e em Madri/Espanha.   

 

c) Setor Aquaviário: foi iniciada a execução do projeto Estudos para Viabilização de 

Centro de Treinamento para Trabalhadores do Transporte Aquaviário, nos segmentos 
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de transporte marítimo, portuário e navegação interior, a fim de atrair, preparar e 

inserir novos profissionais para o setor. Foram finalizadas as etapas que 

contemplaram a descrição, análise e tendências do cenário nacional do modo 

aquaviário, considerando aspectos regulatórios, ambientais, de saúde e segurança do 

trabalhador, logística, segurança da carga, identificação de instituições públicas e 

privadas; e o benchmarking em instituições nacionais e internacionais reconhecidas 

pela liderança em capacitações em cidades como Belém/PA, Manaus/AM, Rio de 

Janeiro/RJ, Santos/SP, Jaú/SP, Roterdã/Holanda, Antuérpia/Bélgica, 

Hamburgo/Alemanha, Houston/Estados Unidos, Norfolk/Estados Unidos e Fort 

Lauderdale/Estados Unidos. 
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3.5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

O conjunto de indicadores do SENAT para o ano de 2016 teve o propósito de mensurar os 

resultados obtidos a partir da execução das atividades finalísticas desenvolvidas pelas Unidades 

Operacionais. Esses instrumentos abrangeram três diretrizes da avaliação: eficiência, eficácia e 

efetividade. 

 

3.5.1 Medidas de Eficiência 

 

As medidas de eficiência consideraram, especialmente, o grau de produtividade organizacional, 

tendo por princípio a análise da relação “quantidade produzida versus a quantidade de insumos 

utilizados”, sendo o objetivo auferir índices cada vez maiores, ou seja, produzir mais utilizando 

menos recursos.  

 

3.5.1.1 Indicadores de Produtividade 

 

Os indicadores de produtividade têm por objetivo avaliar a relação entre a quantidade produzida, 

nesse caso, ações de capacitação versus a quantidade de funcionários envolvidos nas ações – 

alguns dos indicadores consideram a relação entre funcionários envolvidos diretamente nas ações 

e, em outros casos, também os indiretos, como por exemplo, área administrativa.  

 

Quadro 17 - Média de Alunos nos Cursos por Funcionário 

Ano 
Número total de alunos do 

SENAT (A) 
Funcionários (B) Relação(A/B) 

2012 1.263.095 2.129 593 

2013 1.555.969 3.088 504 

2014 1.462.325 3.645 401 

2015 1.513.593 3.262 464 

2016 1.134.114 3.311 343 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional/Coordenação de Administração 

 

Observação: A estrutura do quadro contempla a quantidade total de alunos de todas as 

modalidades de ensino em relação à quantidade total de funcionários ativos em dezembro de 

2016. 

 

Nota: Houve uma queda de 26% na relação A/B quando comparado ao ano anterior. Tal queda 

foi ocasionada pela redução natural da demanda em função da crise econômica vivenciada no 

Brasil, onde, de acordo com dados da Confederação Nacional do Transporte – CNT (Sondagem 

Expectativas Econômicas, 2016), impactou em 60,1% na redução da receita bruta em 2016 das 

empresas do setor e na demissão de 52.444 trabalhadores, o que diminui a demanda e a 

disponibilidade de trabalhadores para capacitação. Além disso, houve redução da demanda de 

capacitação provinda de não contribuintes do SEST SENAT, equivalente a efetiva redução de 
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81.654 matrículas em 2016 quando comparado a 2015, além daqueles que deixaram de procurar 

as Unidades Operacionais em função do desemprego ou baixa renda familiar. Em contrapartida, 

o momento foi oportuno para a reestruturação dos processos da educação presencial e para o 

lançamento de novos cursos, representando um aumento, em 2016, de 175 cursos na educação 

presencial, consistindo em um processo de maior escuta das demandas dos trabalhadores que 

precisam se preparar para o mercado de trabalho e setor do transporte, sejam empregados, 

autônomos, dependentes ou desempregados.  

 

Quadro18 - Média de alunos nos cursos e eventos na modalidade presencial por funcionário 

Ano Alunos de Educação Presencial* (A) Funcionários (B) Relação (A/B) 

2012 1.209.478 2.129 568 

2013 1.520.031 3.088 492 

2014 1.417.927 3.645 389 

2015 1.468.233 3.262 450 

2016 1.030.066 3.311 311 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional/Coordenação de Administração 

 

Observação: A estrutura do quadro contempla a quantidade total de alunos dos cursos e ações 

na modalidade presencial, que engloba os cursos, palestras e seminários, em relação à quantidade 

total de funcionários ativos em dezembro de 2016.  

 

Nota: A queda de 24% observada acima, quando comparados os anos de 2015 e 2016, se justifica 

em função da queda da demanda informada no Quadro 17, que, além de observada nos cursos 

presenciais e a distância, também englobam a produção de palestras e seminários.  

 

Quadro 19 - Média de alunos dos cursos a distância por funcionário diretamente envolvido na 

modalidade 

Ano Alunos de Educação a Distância (A) 
Técnicos de formação 

profissional (B) 
Relação (A/B) 

2012 50.663 62 817 

2013 34.633 70 495 

2014 44.398 73 608 

2015 45.360 78 581 

2016 104.048 83 1.254 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional/Coordenação de Administração 

 

Observação: A estrutura do quadro contempla a quantidade total de alunos dos cursos na 

modalidade a distância em relação à quantidade total de funcionários envolvidos diretamente na 

ação – nesse caso, técnicos de formação profissional II (a modalidade a distância engloba 

somente os cursos). 
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Nota: O indicador, no exercício de 2016, demonstrou aumento significativo na produtividade, o 

que pode ser justificado pelo investimento realizado para o aumento do portfólio de cursos a 

distância, com incremento de 65 novos cursos em 2016. 

 

3.5.1.2 Indicadores de Eficiência Financeira 

 

Os indicadores de eficiência financeira têm por objetivo avaliar a relação entre os custos de 

produção, nesse caso, despesas de formação versus a quantidade de beneficiários em ações de 

formação – alguns dos indicadores consideram a relação entre os custos diretos da formação e, 

em outros casos, também os indiretos, como por exemplo, despesas de natureza administrativa. 

 

Quadro 20 - Custo Médio por Hora de Treinamento 

Ano 

 

Despesas Diretas das Ações de 

Educação em R$ (A) 
Homem/Hora (B) 

Relação (A/B)                                  

R$ 

2012 69.808.380,19 29.818.775 2,34 

2013 131.960.011,06 41.412.998 3,19 

2014 103.840.887,59 45.419.241 2,29 

2015 104.858.004,75 40.406.448 2,60 

2016 105.421.640,18 34.491.293 3,06 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional/Coordenação de Orçamento 

Observação: A estrutura do quadro contempla as despesas diretas das ações de educação 

(presencial e a distância) em relação ao total de horas utilizadas nas ações de formação.  

 

Nota: Em 2016, a produção em hora-aula teve uma redução de 15% em relação ao ano anterior, 

impactando o indicador de eficiência financeira. Apesar da estrutura que suporta a oferta de 

serviços ter sido mantida, com a variação das despesas praticamente estável em 0,6% em relação 

ao ano anterior, o aumento da relação entre A e B se justifica pela redução da demanda. Contudo, 

o SEST SENAT conseguiu manter investimentos para garantir a manutenção da qualidade dos 

serviços, seja qualificando seu corpo técnico, reformando estruturas físicas e renovando material 

didático. 

 

Quadro 21 - Custo médio por aluno dos cursos e eventos presenciais 

Ano 
Despesas Diretas Educação 

Presencial em R$ (A) 
Alunos (B) 

Relação (A/B)                                  

R$ 

2012 67.615.427,88 1.263.095 53,53 

2013 130.253.541,66 1.521.336 85,62 

2014 101.977.073,84 1.417.927 71,92 

2015 103.159.959,10 1.468.233 70,26 

2016 103.299.794,77 1.030.066 100,28 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional/Coordenação de Orçamento 

 



 

 
 

 

____________________________________________________________________________________     71 
 

SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício Confederação Nacional do Transporte - Brasília/DF - CEP:70070-944 
Telefone: (61) 3315.7000 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br 

 

Observação: A estrutura do quadro contempla as despesas diretas das ações de educação 

presencial em relação à quantidade total de alunos participantes dos cursos e ações presenciais.  

 

Nota: Assim como observado no quadro 6, os gastos com a estrutura necessária para oferta de 

cursos presenciais mantiveram-se estável em relação a 2015, mantendo-se investimentos 

necessários a execução dos projetos e ações de qualificação. O aumento do índice (relação A e 

B) se deve ao impacto da redução da procura por cursos, conforme cenário do mercado observado 

em 2016. 

 

Quadro 22 - Custo médio por aluno dos cursos a distância 

Ano 
Despesas Diretas Educação a 

Distância em R$ (A) 
Alunos (B) 

Relação (A/B)                           

R$ 

2012 2.192.952,31 50.663 43,29 

2013 1.706.469,40 34.633 49,27 

2014 1.863.813,75 44.398 41,98 

2015 1.698.045,65 45.360 37,43 

2016 2.121.845,41 104.048 20,39 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional/Coordenação de Orçamento 

 

Observação: A estrutura do quadro contempla as despesas diretas das ações de educação a 

distância em relação à quantidade total de alunos participantes dos cursos. 

 

Nota: Ressaltamos que a quantidade de alunos cresceu 129% em relação ao ano anterior e o 

índice de custo médio por aluno apresentou melhora significativa em 2016, com redução de 17 

pontos, em função do aumento da quantidade de alunos. As despesas diretas com educação a 

distância aumentaram em 25%, em função do investimento em novos cursos.  

 

Quadro 23 - Custo médio por participante dos Eventos Nacionais 

Ano  
Despesas Diretas dos Eventos 

Nacionais em R$ (A)  

Participantes dos 

Eventos Nacionais (B)  
Relação (A/B) R$   

2012 290.000,00 162.630 1,78 

2013 193.000,00 130.518 1,48 

2014 115.570,00 121.908 0,95 

2015 211.500,00 332.902 0,64 

2016 217.000,00 84.995 2,55 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional/Coordenação de Orçamento 

Observação: A estrutura do quadro contempla as despesas diretas dos Eventos Nacionais em 

relação à quantidade total de participantes dos eventos.  

 

Nota: A produtividade observada em 2016 é resultante da opção de concentrar esforços em 

planejar, acompanhar e controlar as ações desenvolvidas pelas Unidades Operacionais, em busca 

do direcionamento assertivo conforme determinado no planejamento estratégico, além de 



 

 
 

 

____________________________________________________________________________________     72 
 

SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício Confederação Nacional do Transporte - Brasília/DF - CEP:70070-944 
Telefone: (61) 3315.7000 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br 

 

priorizar a melhoria qualitativa dos serviços oferecidos. Em 2016 foram criados normativos 

internos e adotadas novas metodologias de validação do número de atendimentos realizados por 

meio de lista de assinaturas, comprovando assertivamente a frequência dos usuários nos eventos, 

além de garantir o cumprimento da meta obrigatória de 60% das participações oriundas do setor 

de transporte. 

 

Quadro 24 - Custo médio unitário das principais ações dos programas 

Ano Despesas Correntes em R$ (A) 
Beneficiários (B) das 

Principais Ações 

Relação (A/B)                                  

R$ 

2012 237.535.597,28 1.425.725 166,61 

2013 302.497.765,95 1.555.969 194,41 

2014 365.504.986,48 1.462.325 249,95 

2015 333.749.614,96 1.513.593 220,50 

2016 361.308.446,20 1.134.114 318,58 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional/Coordenação de Orçamento 

Observação: A estrutura do quadro contempla as despesas correntes em relação ao número de 

beneficiários das ações de desenvolvimento profissional do SENAT (cursos presenciais, 

campanhas e palestras e EaD). 

 

Nota: O aumento desse indicador acompanha a variação observada nos quadros 20 e 21, 

considerando a redução pela demanda de serviços de desenvolvimento profissional associado ao 

aumento de 8% nas despesas correntes. Mesmo como a redução pela procura por cursos e 

palestras, o SEST SENAT manteve alguns investimentos considerados primordiais para 

manutenção da qualidade dos serviços oferecidos. Em 2016 foram adquiridos 60 simuladores de 

direção para qualificação dos profissionais do setor do transporte, garantindo padrão de ensino 

inovador e voltado à realidade desses trabalhadores. 

 

3.5.2 Medidas de Eficácia 

 

As medidas de eficácia consideram, especificamente, o grau de cumprimento das metas ou 

parâmetros definidos, tendo por princípio de análise o que foi programado e o que efetivamente 

foi realizado. O objetivo maior é alcançar ou até mesmo superar quantitativamente e 

qualitativamente os referenciais pré-estabelecidos. Nesse sentido, seguem alguns dos resultados 

apurados: 

 

3.5.2.1 Indicadores baseados em metas  

 

Os indicadores baseados em metas têm por objetivo avaliar diretamente o índice de cumprimento 

das metas de formação estabelecidas.  
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Quadro 25 - Percentual de cumprimento das metas de horas de treinamento em todas as 

modalidades 

Ano 
 Treinamento Horas 

Programa Qualificação (A) 
Meta Horas (B) 

Desempenho 

(A/B) 

2012 29.818.775 25.393.000 117% 

2013 41.412.998 27.422.000 151% 

2014 45.419.241 32.270.000 141% 

2015 40.406.448 34.346.000 118% 

2016 34.491.293 32.442.624 106% 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional. 

 

Observação: A estrutura do quadro contempla o número total de horas de treinamentos do 

programa em comparação com a meta estabelecida. 

 

Nota: A tabela apresenta resultado positivo em relação às medidas de eficácia, visto que a meta 

estabelecida para o exercício de 2016 foi superada em 6%. Os investimentos da Instituição 

buscam qualificar os trabalhadores do setor do transporte, visando garantir empregabilidade, 

educação, crescimento profissional, aliado a qualidade de vida. 

 

Quadro 26 - Percentual de cumprimento das metas de horas de treinamento em educação 

presencial. 

Ano 
Treinamento Horas na 

Educação Presencial (A) 
Meta Horas (B) 

Desempenho 

(A/B) 

2012 26.867.788 23.000.000 117% 

2013 39.111.096 25.300.000 155% 

2014 42.955.306 30.000.000 143% 

2015 35.330.783 32.000.000 110% 

2016 29.218.730 25.600.000 114% 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional. 

Observação: A estrutura do quadro contempla o número de horas de treinamentos em educação 

presencial em comparação com a meta estabelecida. 

 

Nota: A tabela apresenta resultado positivo em relação à meta estabelecida para o exercício, 

sendo superada em 14%, confirmando que os investimentos do SEST SENAT nas ações de 

Desenvolvimento Profissional têm por objetivo manter a qualidade dos serviços, promover a 

inovação e desenvolver tecnologias em benefício dos trabalhadores do setor do transporte. 
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Quadro 27 - Percentual de cumprimento das metas de horas de treinamento em educação a 

distância 

Ano 
Treinamento Horas em 

Educação a Distância (A) 
Meta (B) 

Desempenho 

(A/B) 

2012 1.960.688 1.200.000 163% 

2013 1.454.013 1.000.000 145% 

2014 1.464.831 1.210.000 121% 

2015 3.521.023 1.210.000 291% 

2016 4.418.253 6.000.000 74% 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional. 

 

Observação: A estrutura do quadro contempla o número de horas de treinamentos em educação 

a distância em comparação com a meta estabelecida. 

 

Nota: Em 2016 atingimos 74% da meta estabelecida, o que pode ser atribuído ao fato de que o 

lançamento e a divulgação de novos cursos do portfólio ocorreram após o cronograma estimado 

incialmente, limitando nesse ano o crescimento da produção. Ressalta-se, porém, que o aumento 

da quantidade de horas de treinamento ficou acima de 25% em relação ao ano anterior. 

 

Quadro 28 - Percentual de cumprimento das metas de participantes em campanhas e palestras 

Ano 
Número de participantes em 

Campanhas e Palestras (A) 
Meta (B) 

Desempenho 

(A/B) 

2012 694.899 693.000 100% 

2013 717.389 714.000 100% 

2014 782.704 760.000 103% 

2015 777.321 836.000 93% 

2016 419.505 800.000 52% 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional. 

Observação: A estrutura do quadro contempla o número de participantes em campanhas e 

palestras em comparação com a meta estabelecida. 

 

Nota: A oferta de Palestras apresentou uma redução dentro da expectativa para 2016, cerca de 

10% menor em relação ao ano anterior, porém o item Campanhas apresentou uma redução mais 

drástica, principalmente em ações voltadas à educação no trânsito. Esse resultado pode ser 

justificado pela opção de concentrar esforços em planejar, acompanhar e controlar as ações 

desenvolvidas pelas Unidades Operacionais, em busca do direcionamento assertivo conforme 

determinado no planejamento estratégico, além de priorizar a melhoria qualitativa dos serviços 

oferecidos. Ressalta-se também a criação de normativos internos e novas metodologias de 

controle, visando garantir a assertividade das prestações de contas e o cumprimento da meta 

obrigatória de 60% das participações oriundas do setor de transporte. 
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Quadro 29 - Percentual de cumprimento das metas dos Eventos Nacionais. 

Ano 
Atendimentos Realizado em 

Eventos Nacionais 
Meta 

Desempenho 

(A/B) 

2012 162.630 100.000 163% 

2013 130.518 110.000 119% 

2014 121.908 115.000 106% 

2015 332.902 126.500 263% 

2016 84.995 60.500 140% 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional. 

 

Observação: A estrutura do quadro contempla o número de participantes nos Eventos Nacionais 

em comparação com a meta estabelecida.  

 

Nota: A meta estabelecida para o exercício foi superada em 40%, demonstrando a eficácia do 

planejamento de concentrar e intensificar os esforços das ações para o público-alvo do setor de 

transportes. Esse efeito se deve a mudança de diretrizes na realização dos eventos, priorizando 

acompanhamento e controle das ações, o que acarreta uma quantidade menor de participantes 

com ganho qualitativo nas ações, evidenciado na estimativa de meta para o período. 

 

3.5.3 Medidas de Efetividade  

 

3.5.3.1 Indicador de priorização  

 

Os indicadores de priorização têm por objetivo avaliar o índice de atendimento aos trabalhadores 

do setor, considerando a relação entre a quantidade total de usuários atendidos e a quantidade de 

usuários do setor de transportes. 

 

Quadro 30 - Percentual de usuários atendidos pertencentes ao setor de transportes 

Ano  Profissionais atendidos (A)  Atendimentos ao Setor (B)  Relação (B/A)  

2012 1.263.095 303.143 24% 

2013 1.555.969 369.160 24% 

2014 1.462.325 424.457 29% 

2015 1.513.593 296.974 20% 

2016 1.134.114 301.181 27% 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional. 

 

Observação: A estrutura do quadro contempla o número de atendimentos na área de educação 

em relação à quantidade de atendimentos a usuários pertencentes ao setor de transportes.  

 

Nota:  O SENAT tem trabalhado arduamente nos últimos anos para inserir novos profissionais 

no setor de transporte, inicialmente pela demanda do mercado por profissionais qualificados e, 
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mais recentemente, com o alto índice de desemprego, para aumentar as chances de 

empregabilidade dos trabalhadores. Nessa perspectiva, é fundamental esclarecer que a maior 

oferta nos últimos exercícios está relacionada aos cursos regulamentados pelo Contran e pela 

ANTT, ou seja, aqueles realizados por um público que está se preparando para entrar no setor do 

transporte. Esse fator faz com que a variação do indicador de percentual de atendimento a 

usuários pertencentes ao setor de transporte se mantenha abaixo do nível desejado. No entanto, 

todo o trabalho desenvolvido visa elevar o número de trabalhadores no setor e a qualificação 

desses profissionais.  
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4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) governança corporativa 

 

(...) é o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos 

entre sócios, conselho de administração, diretoria, 

órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. 1 

 

Merecem destaque os valores éticos recomendados pelas Entidades, documentados no Código 

de Ética e Conduta do SEST SENAT, formalizado em agosto de 2016, amplamente divulgado 

a todos os colaboradores. O objetivo da elaboração desse documento decorreu da necessidade 

de compartilhar o compromisso de fazer com que as Entidades cumpram sua responsabilidade 

social e profissionalizante em todas as localidades onde estiver atuando. O Código possui “o 

papel de nos auxiliar a navegar entre as escolhas possíveis em cada situação para que 

possamos tomar decisões corretas”. 

 

Dessa forma o Código de Ética formalizou e ilustrou os princípios que pautam as bases de 

relacionamento e conduta a serem adotadas pelos colaboradores da Entidade, além de reforçar 

sua missão, visão, valores e estabelecer os demais compromissos para com a sociedade. 

 

Importante ressaltar que o SEST SENAT exige de todos os seus colaboradores um 

comportamento moral e ético dentro dos mais elevados padrões de integridade, bem como 

honestidade na condução das relações diárias. Para atingir essa finalidade, cada colaborador 

deve obedecer às leis, normas, ao Código de Ética e Conduta e às políticas internas das 

Entidades. 

 

A estrutura de governança, no âmbito do SENAT, é composta por:  

 

a) Conselho Nacional, que é o órgão máximo deliberativo da Administração Nacional e 

tem suas competências estabelecidas no artigo 10 do Estatuto Social, aprovado pela 

Resolução Normativa nº 081/2016. O Conselho Nacional, no exercício de 2016, contou 

com 63 membros, incluindo seu presidente. 

 

 

 

                                                 
1 Fonte: http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-corporativa 
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 (...) ART. 10 - Compete ao Conselho Nacional:  

I - planejar, normatizar e fiscalizar a administração do SENAT, fixando-

lhe as diretrizes gerais e prioridades, com estrita observância da Lei e 

deste Estatuto;  

II - decidir a conveniência e a oportunidade da criação de Conselhos 

Regionais, além daqueles já previstos neste Estatuto, definindo as 

respectivas áreas de atuação;  

III - aprovar o seu Regulamento Interno, bem como os regulamentos 

internos e as demais regras de funcionamento dos Conselhos Regionais;  

IV - aprovar Resoluções Normativas para todos os assuntos de caráter 

normativo ou que venham a gerar efeitos permanentes, inclusive para 

interpretação deste Estatuto;  

V - deliberar sobre a proposta orçamentária e o plano de atividades, 

para o exercício seguinte, apresentados pelo Departamento Executivo;  

VI - deliberar sobre o relatório anual e a prestação de contas do SENAT, 

relativamente ao exercício findo;  

VII – examinar e aprovar programas e projetos provenientes do 

Departamento Executivo e dos Conselhos Regionais;  

VIII - examinar os atos praticados pelo seu Presidente ad referendum 

do Plenário;  

IX - deliberar sobre a abertura e o encerramento de Unidades 

Operacionais;  

X - autorizar a venda ou o gravame de bens imóveis;  

XI - julgar os recursos a ele interpostos de decisões do Departamento 

Executivo ou dos Conselhos Regionais;  

XII - determinar providências e solicitar explicações ao Departamento 

Executivo, nos assuntos de competência deste;  

XIII - cumprir e fazer cumprir as leis do País, este Estatuto e suas 

próprias Resoluções Normativas.  

 

b) Departamento Executivo, que tem suas competências estabelecidas no artigo 18 do 

Estatuto Social, aprovado por mesma Resolução Normativa, é o órgão administrativo, 

responsável por dar cumprimento aos objetivos legais e estatutários, observadas as 

diretrizes do Conselho Nacional e as determinações do seu Presidente. À frente do 

Departamento Executivo estão um Diretor Executivo Nacional e um Diretor Adjunto 

que adotaram o modelo de gestão estratégica para o direcionamento dos esforços 

organizacionais na busca pelo alcance dos objetivos da instituição. 

 

(...) ART. 18 - Compete ao Departamento Executivo:  

I- executar o orçamento anual e o plano de atividades aprovados pelo 

Conselho Nacional;  

II - zelar pelo cumprimento das disposições legais e estatutárias, bem 

como pela fiel execução das decisões do Conselho Nacional;  

III - cumprir as determinações do Presidente do Conselho Nacional;  
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IV - prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo 

Presidente do Conselho Nacional e pelos Presidentes dos Conselhos 

Regionais;  

V - elaborar o plano de contas da Entidade, observadas as normas de 

controle externo, submetendo-o à aprovação do Presidente do Conselho 

Nacional;  

VI - recrutar, selecionar, admitir e dispensar empregados, observado o 

disposto nos Incisos IV, V e VI do Artigo 14, zelando pelo cumprimento 

de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, bem 

como pela execução da política de pessoal da Entidade;  

VII - realizar as compras de ativo fixo e circulante, de acordo com as 

normas aprovadas pelo Presidente do Conselho Nacional, promovendo 

os necessários processos licitatórios;  

VIII - controlar e expandir a receita da Entidade, notadamente a 

arrecadação da contribuição compulsória, junto à Previdência Social, 

buscando sempre identificar e desenvolver fontes alternativas e 

complementares de receita;  

IX - promover, conforme o caso, a cobrança amigável ou a execução 

judicial dos créditos do SENAT, a qualquer título, bem como a defesa 

dos interesses da Entidade, em juízo ou fora dele;  

X - controlar a despesa da Entidade, mantendo-a nos limites indicados 

pelo orçamento;  

XI - realizar os investimentos autorizados pelo Conselho Nacional;  

XII - gerir com eficiência as reservas financeiras da Entidade, 

diversificando as aplicações e buscando sempre a melhor correlação 

entre liquidez, rentabilidade e risco;  

XIII - manter atualizada a contabilidade do SENAT, levantando 

balancetes mensais e fechando o balanço até o último dia do mês de 

fevereiro do exercício subsequente;  

XIV - manter sob controle o patrimônio do SENAT, zelando pela sua 

segurança e conservação;  

XV - proceder a auditoria de rotina nas Unidades Operacionais ou em 

caráter de urgência em caso de denúncia de irregularidade ou, ainda, 

por solicitação do Presidente do Conselho Regional;  

XVI - preparar a prestação de contas e o relatório anual de atividades 

a serem submetidos, por meio do Presidente, à apreciação do Conselho 

Nacional;  

XVII - elaborar os planos e projetos, de âmbito nacional, para 

cumprimento das finalidades legais e estatutárias do SENAT, a serem 

submetidos ao Conselho Nacional, por meio do seu Presidente;  

XVIII - oferecer apoio técnico aos Conselhos Regionais na definição, 

elaboração e execução de seus programas, fiscalizando a correta 

aplicação dos recursos transferidos pelo Departamento Executivo para 

as Unidades Operacionais;  

XIX - opinar sobre os planos, projetos e programas dos Conselhos 

Regionais, submetidos à aprovação do Conselho Nacional, oferecendo 

parecer conclusivo sobre eles;  
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XX - gerir as atividades-fim do SENAT, prestando com eficiência os 

serviços que lhe couberem executar diretamente e acompanhar a 

execução daqueles prestados por terceiros, mediante contratos ou 

convênios, em qualquer caso, zelando pela sua qualidade e 

produtividade;  

XXI - manter a estatística relativa à aprendizagem ministrada pelo 

SENAT e pelas empresas, coletando os dados junto aos Conselhos 

Regionais e realizando as análises necessárias;  

XXII - promover reuniões periódicas entre diretores, instrutores, 

supervisores e técnicos, do SENAT e das empresas, para exame e debate 

de problemas de formação profissional e treinamento no Setor, bem 

como para a análise dos programas e currículos dos cursos ministrados 

pela Entidade;  

XXIII - elaborar relatórios mensais e anuais sobre a formação e o 

treinamento de mão de obra, no SENAT e nas empresas;  

XXIV - organizar, realizar ou patrocinar cursos de aperfeiçoamento e 

de especialização para o pessoal técnico e administrativo do SENAT;  

XXV - realizar estudos e pesquisas de interesse da Entidade;  

XXVI - manter contatos permanentes com entidades públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras, visando à troca de experiências e 

informações, bem como a celebração de convênios de cooperação 

tecnológica e de apoio técnico e financeiro.  

XXVII - encaminhar regularmente aos Conselhos Regionais, para 

conhecimento e, se for o caso, providências, os trabalhos, 

planejamentos, atos, resoluções, ordens de serviços e instruções.  

 

c) Auditoria Interna Permanente, foi instituída pelo ATO PRE-CN/SEST/SENAT Nº 

235/14, e reporta-se ao Conselho Nacional do SEST SENAT, na pessoa do Presidente, 

com o objetivo de subsidiá-lo com informações atualizadas sobre a adequação do 

ambiente de controle do SEST e do SENAT, tanto das Unidades Operacionais como do 

Departamento Executivo. 

 

d) A Coordenação de Auditoria das Unidades Operacionais tem como principais 

atribuições a realização de auditorias nas Unidades e o assessoramento à entidade 

quanto à observância dos dispositivos legais e normativos internos, bem como a 

implementação dos controles necessários à regular gestão. 

 

e) Governança Corporativa e Compliance, instituida, pelo ATO PRE-CN/SEST/SENAT 

Nº 18/16, a área tem como finalidade garantir transparência em todas as ações das 

instituições. Dessa forma fixou normas que deverão ser seguidas por colaboradores e 
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fornecedores, garantindo, cada vez mais, lisura dos processos internos. Constituem os 

principais objetivos dessa nova área das Entidades:  

 Estabelecer e observar o cumprimento do Código de Ética do SEST SENAT, a fim 

de assegurar a conformidade dos procedimentos internos com os padrões e as boas 

práticas; 

 Monitorar a idoneidade e conformidade de fornecedores e prestadores de serviço 

com o Código de Ética do SEST SENAT; 

 Coordenar e controlar a utilização da sala de monitoramento 24 horas, que estará 

sob sua gestão; 

 Propor campanhas de conscientização e treinamentos para os colaboradores do 

SEST SENAT que incentivem boas práticas corporativas, conforme o Código de 

Ética, incluindo ações que revelem a importância da publicidade e salvaguarda de 

informações; 

 Estabelecer e operar ouvidoria, para que sejam registrados eventuais relatos de má 

conduta e corrupção em ações das instituições, provenientes de colaboradores e 

fornecedores do SEST SENAT, garantindo a confidencialidade da denúncia; 

 Criar ações que estimulem os colaboradores a utilizar o canal de ouvidoria do SEST 

SENAT; 

 Apurar a veracidade das denúncias, garantindo ao denunciado ampla defesa, 

podendo solicitar ao denunciado e à Diretoria Executiva do SEST SENAT a 

apresentação de documentos; 

 Acompanhar a conduta dos funcionários, em especial quanto ao comportamento e 

enriquecimento ilícito; e 

 Recomendar à Direção do SEST e do SENAT, em casos comprovados de 

descumprimento do Código de Ética ou de práticas ilegais, a aplicação de punições 

conforme o referido Código ou o encaminhamento do caso às autoridades 

competentes. 

 

f) Os Conselhos Regionais, que tem suas competências estabelecidas no artigo 23 do 

Estatuto Social, aprovado pela Resolução Normativa nº 081/2016, são colegiados 

compostos por federações de empresas de transporte e transportadores autônomos e um 

representante de cada um dos sindicatos de empresas de transporte e transportadores 

autônomos filiados à CNT. Também compõem o Conselho representantes dos 

trabalhadores em transporte indicados pelas entidades mais representativas. As 

Entidades possuíram até setembro de 2016 quatorze Conselhos Regionais, que após 

atualização de seus Estatutos passaram a contar com dezessete Conselhos Regionais, 

com a prerrogativa de exercer encargos de representação e coordenar a ações dos 

gestores das Unidades Operacionais.  
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ART. 23 - Compete aos Conselhos Regionais, no âmbito de suas 

respectivas áreas de atuação: 

I - eleger as prioridades regionais, observados os objetivos legais e 

estatutários do SENAT, bem como as diretrizes gerais emanadas do 

Conselho Nacional;  

II - propor ao Conselho Nacional programas, projetos e serviços 

consentâneos com aquelas prioridades, com a demanda potencial e com 

a participação da respectiva região da receita global do SENAT;  

III - articular-se com o Conselho Regional do Serviço Social do 

Transporte - SEST para propor ao Conselho Nacional a criação e 

implantação de Unidades Operacionais de apoio ao trabalhador;  

IV - formular, por meio de seu Presidente, sugestões e pedidos de 

informações ao Departamento Executivo;  

V - propor ao Departamento Executivo, por meio de seu Presidente, a 

celebração de convênios de interesse específico para a região, seja para 

prestação de serviços relacionados às atividades-fim do SENAT, seja 

para a troca de experiências e informações, seja ainda para a obtenção 

de apoio técnico, financeiro ou cultural;  

VI - exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo Conselho 

Nacional.  

 

g) As Unidades Operacionais, cujas competências são estabelecidas no artigo 25 do 

Estatuto Social, aprovado por mesma Resolução Normativa, tem como objetivo atender 

os trabalhadores de transporte, seus dependentes e a comunidade, com a oferta de 

serviços de promoção de saúde, lazer e cultura pelo SEST, e de serviços de educação 

profissional inicial e continuada pelo SENAT, bem como praticar todos os demais atos 

típicos de gestão administrativa ou de representação. 

 

 (...) ART. 25 - Os gestores das Unidades Operacionais serão 

denominados Diretores ou Gerentes, conforme o nível da respectiva 

Unidade, competindo-lhe:  

I - gerir todas as atividades desenvolvidas pela Unidade Operacional, 

prestando com eficiência os serviços que lhe couberem executar 

diretamente e acompanhar a execução daqueles prestados por terceiros, 

zelando pela sua qualidade e produtividade;  

II - subordinar-se hierarquicamente ao Presidente do Conselho 

Regional e tecnicamente ao Departamento Executivo, a quem deverão 

prestar contas dos recursos advindos de repasses mensais, dos 

programas, dos projetos, das taxas, dos aluguéis, das receitas 

decorrentes de serviços, dos convênios públicos ou privados destinados 

à Unidade e outros;  

III - manter atualizada a contabilidade da Unidade Operacional e 

disponibilizar a movimentação financeira e bancária ao Departamento 

Executivo, alimentando diariamente o sistema de informática integrado, 

atendendo às orientações, cumprindo com as instruções e as solicitações 
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do Departamento Executivo, enviando mensalmente os documentos 

comprobatórios para atualização da contabilidade;  

IV - manter diariamente atualizado o Sistema de Informações Integradas 

do SENAT referente aos dados operacionais, financeiros e contábeis;  

V - proceder a abertura de conta bancária junto ao banco oficial para a 

gestão financeira da Unidade Operacional;  

VI - ordenar e controlar as despesas e contas a pagar da Unidade 

Operacional e assinar cheques, bem como realizar todos os atos de 

movimentação bancária conjuntamente com o Coordenador de 

Administração e Finanças ou com o Coordenador indicado na hipótese 

prevista no Inciso V, do Artigo 24;  

VII - proceder à abertura de conta bancária específica em qualquer 

agência bancária oficial para a gestão de projetos e programas especiais 

do Departamento Executivo e de programas de Governo;  

VIII - acatar as decisões de caráter técnico estabelecidas pelo 

Departamento Executivo, notadamente àquelas inerentes às atividades-

fim da instituição;  

IX - praticar todos os demais atos típicos de gestão ou de representação 

da Unidade Operacional, previstos ou não em outros dispositivos deste 

Estatuto, podendo delegar atos específicos e por prazo determinados;  

X - encaminhar sugestões e propostas ao Conselho Regional, nos 

assuntos de competência deste;  

XI - priorizar os atendimentos aos trabalhadores do transporte e 

transportadores autônomos de forma gratuita e, em caso de ociosidade, 

ofertar os serviços à comunidade em geral, mediante a cobrança de 

serviço;  

XII - gerir com eficiência as reservas financeiras da Unidade 

Operacional;  

XIII - prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelos 

Conselhos Nacional e Regional do SENAT e pelos seus respectivos 

presidentes, bem como atender às solicitações, às recomendações e às 

instruções emanadas do Departamento Executivo;  

XIV - zelar pelo cumprimento das disposições legais, estatutárias e pelas 

instruções de serviço que regem a atividade administrativa e a gestão da 

Unidade Operacional, bem como pela fiel execução das decisões dos 

Conselhos Nacional e Regional do SENAT; 

XV - colaborar, respeitar, atender às solicitações e se colocar à 

disposição das auditorias realizadas por determinação do Departamento 

Executivo. 

 

4.2 INFORMAÇÕES SOBRE OS DIRIGENTES E COLEGIADOS 

 

As informações sobre os dirigentes e colegiados foram inseridas na seção 2 “Visão Geral da 

Unidade” – Descrição das competências das áreas. 
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4.3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

Na estrutura de governança da entidade estão previstas duas unidades de auditoria interna: 

a) Auditoria Interna Permanente 

 

A Auditoria Interna Permanente utiliza a Metodologia com Foco em Gestão de Riscos e 

Controles, fundamentando-se nas normas internacionais, ou seja, na Estrutura Internacional de 

Práticas Profissionais (International Professional Practices Framework – IPPF) e o Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO ERM (Entrepise Risk 

Management), emanadas pelo The Institute of Internal Auditors, no guia de boas práticas 

denominado Control Objectives for Information and related Technology – COBIT, emanadas 

pelo Information Systems Audit and Control Association, no modelo de referência Information 

Tecnology Infrastructure Library – ITIL e nas normas nacionais para o exercício da profissão 

de auditoria interna emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

 

Tem como principais atribuições a realização de auditorias demandadas pelo Presidente do 

Conselho Nacional, avaliando a adequação dos controles dos processos desenvolvidos no 

Departamento Executivo e nas Unidades Operacionais frente a legislação e normativos internos, 

inclusive, revisando os trabalhos executados pela Coordenação de Auditoria das Unidades 

Operacionais. 

 

No exercício de 2016 foram avaliados os seguintes processos: Gestão de Compras; Gestão de 

Pessoas; Gestão Financeira; Gestão Contábil e Auditoria das Unidades Operacionais, inclusive 

com relação a aderência dos normativos internos aos Estatutos e a implementação parcial do 

novo sistema Protheus. 

 

O Parecer AIP Nº01/2017, referente ao exercício de 2016, constará no Item 9 – Relatórios, 

Pareceres e Declarações deste Relatório de Gestão. 

 

b) Coordenação de Auditoria das Unidades Operacionais 

 

A Coordenação de Auditoria das Unidades Operacionais tem a finalidade de verificar a 

observância às políticas internas das Entidades, normativos internos, Código de Ética e 

Conduta e normativos emanados dos controles interno e externo, bem como avaliar se as 

Unidades Operacionais estão aplicando os recursos para o cumprimento das metas e objetivos 

institucionais. 

 

Os trabalhos de auditoria nas Unidades Operacionais dividem-se, basicamente, em duas etapas: 

execução e monitoramento. Na fase de planejamento são definidos os processos mais 

significativos e que necessitam de controles mais aprimorados, aumentando a execução e 
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monitoramento nos processos de maior risco, sempre em consonância com as normas 

internacionais de auditoria interna (Institute of Internal Auditors – IIA). 

 

Cumpre ressaltar que a Coordenação de Auditoria das Unidades Operacionais trabalha de 

forma sistemática, priorizando o aprimoramento dos processos e o cumprimento das regras. 

Entre os procedimentos de auditoria utilizados para os exames estão a inspeção dos registros e 

documentos contábeis, a observação, a investigação, a confirmação, a diligência, as revisões 

analíticas, as conferências aritméticas, entre outros, visando à obtenção de evidências 

suficientes, fidedignas, relevantes e úteis para a fundamentação das conclusões e 

recomendações. Técnicas de amostragem são aplicadas aos exames de auditoria. 

 

 

4.4 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

No caso do SEST SENAT o mecanismo é a área de Governança Corporativa e Compliance, 

criada em 2016, cujas responsabilidades são equivalentes as de um sistema de correição. Entre 

suas principais atribuições estão as de “orientar, promover e fazer cumprir” o Código de Ética 

e Conduta do SEST SENAT, bem como mantê-lo atualizado. É, portanto, um órgão responsável 

por apurar eventuais irregularidades cometidas por colaboradores da entidade e por recomendar 

a aplicação das penalidades devidas. 

 

 

4.5 PROGRAMA DE COMPLIANCE 

Instituída em 2016 a área de Governança Corporativa e Compliance iniciou suas atividades no 

SEST SENAT e estabeleceu o “Programa de Compliance”, com previsão de implantação do 

programa em cinco (05) etapas, a saber: 

a) Código de ética e conduta e canais de comunicação 

Nesta etapa foi elaborado, aprovado e divulgado o Código de Ética e Conduta e implantado os 

canais “Fale com o Compliance”. 

 

Atividades Concluídas 

 O Código de Ética e Conduta foi aprovado através do ATO PRE-CN/SEST/SENAT/Nº 

068/16, de 11 de agosto de 2016. A IS 37/16, divulgou a Política Anticorrupção; 

 No final do mês de outubro de 2016 foi implantado e divulgado o canal “Fale com o 

Compliance”, composto por um e-mail corporativo (compliance@setsenat.org.br) e 

pelo telefone 0800 728 2890; 

mailto:compliance@setsenat.org.br
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 Divulgação do Compliance através de cinco matérias na Intranet, três (03) comunicados 

para todos os funcionários e duas (02) reportagens na revista CNT; 

 Realizado o treinamento sobre o Código de Ética para os funcionários da Diretoria 

Executiva (30/08/2016), Gestores de Unidade e Supervisores dos Conselhos Regionais 

(20/09/2016) e demais funcionários das Unidades Operacionais (25 e 26/10/216). O 

treinamento abrangeu 100% do quadro funcional; 

 Entre agosto e outubro de 2016, foi feita a divulgação e entrega do Código de Ética e 

Conduta para todos os funcionários e obtido de todos os colaboradores do SEST SENAT 

os “Termos de Compliance”, devidamente assinados e com o compromisso de cumprir 

o Código de Ética e Conduta. 

 

b) Prevenção contra atos ilícitos – público externo 

 

Consiste na implantação de normas e procedimentos para a perfeita identificação e avaliação 

dos fornecedores e prestadores de serviços do SEST SENAT, com a finalidade de impedirmos 

o relacionamento com aqueles que não adotem princípios éticos e políticas anticorrupção 

semelhantes aos das Entidades. 
 

c) Prevenção contra atos ilícitos – público interno 

 

Nesta etapa foram estabelecidos normas e procedimentos para acompanhamento e análise dos 

funcionários, tanto na contratação quanto durante o desempenho de suas atividades no SEST 

SENAT, a fim de evitar práticas de enriquecimento ilícito. 

 

d) Gestão de riscos e controles 

 

Esta etapa prevê a implantação de um processo para identificar os riscos e controles existentes 

no SEST SENAT, mensurar o risco residual e, quando necessário, definir planos de ação para 

sua mitigação, acompanhar a execução desses planos e reportar todo o processo para o Conselho 

Nacional, na pessoa do Presidente do Conselho, bem como para a Diretoria Executiva. 

 

f) Aderência normativa 

Serão implantados procedimentos para realização de testes periódicos para avaliação do nível 

de aderência dos processos internos das diversas áreas em relação às Leis, normas 

regulamentares, Instruções de Serviços e ATOS da Presidência. 
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4.6 GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS 

 

Destaca-se que a Diretoria Executiva Nacional é a responsável pela gestão de risco dos 

processos desenvolvidos por todas as coordenações do Departamento Executivo e Unidades 

Operacionais, normatizando e disciplinando as rotinas e direcionando-os na adequada criação 

ou aprimoramento de controles das Entidades, conforme tolerância de risco estabelecida pela 

Presidência. Já a área de Governança Corporativa e Compliance atua no suporte a este 

aprimoramento de controles e a Auditoria Interna Permanente faz a avaliação do ambiente de 

riscos e controles.  

 

 

4.7 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE 

COLEGIADOS 

 

Quadro 31 - Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 
Valores em R$ 1,00  

Cargo 

2016 2015 

Salário   

SENAT 

Benefícios 

diretos 

Salário  

SENAT 

Benefícios 

diretos 

Diretor Executivo Nacional 25.000,00 805,00 20.000,00 805,00 

Diretor Adjunto 20.000,00 805,00 15.000,00 805,00 

Presidente do Conselho Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 

Membros do Conselho Nacional e 

dos Conselhos Regionais 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Coordenação de Pessoal. 

 

Somente o Diretor Executivo Nacional e o Diretor Adjunto recebem remuneração em razão do 

exercício do cargo, pois trata-se de empregados pertencentes ao quadro de pessoal, designados 

para essa função. O Presidente e demais membros do Conselho Nacional e dos Conselhos 

Regionais não são remunerados. 

 

 

4.8 INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE 

CONTRATADA 

 

Não houve contratação de empresa especializada em auditoria independente no exercício. 
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

 

5.1. CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 

 

O atendimento aos usuários do SEST SENAT ocorre por meio da Central de Relacionamento, 

pelo Fale Conosco (serviço de e-mail disponível no endereço eletrônico), hotsites de projetos 

específicos, página do Facebook e também pessoalmente nas 145 Unidades do SEST SENAT. 

Todos os canais estão disponíveis para o recebimento de solicitações, reclamações ou sugestões. 

 

Por meio da Central de Relacionamento, foi cumprido o papel de informar e ampliar o acesso 

à informação sobre a instituição para trabalhadores do transporte e para a comunidade. Em 2016 

foram recebidas mais de 38 mil ligações pelo 0800 e mais de 30 mil e-mails pelo Fale Conosco. 

Muitas solicitações também foram recebidas pelo Facebook, que contou com mais de 6 mil 

comentários e mensagens privadas.  

 

 

5.2. DADOS GERENCIAIS E ESTATÍSTICOS 

 

5.2.1. Dados estatísticos - Central de Relacionamento 

 

Indicador Resultado em 2016 

Atendimentos telefônicos 38.459 

Atendimentos por e-mail 30.744 

Atendimentos pelo Facebook 6.859 

 

 

Indicador Resultado em 2016 

Informações (Dúvida/ Solicitação) 71.970 

Sugestão 1.259 

Elogio 659 

Reclamação 2.174 

Outros Motivos 0 
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5.2.2. Divulgação dos projetos e serviços do SEST SENAT 

 

Para dar ampla divulgação aos serviços prestados o site do SEST SENAT também se tornou 

um aplicativo e alcançou mais de 4 milhões de acessos e 11 milhões de visualizações de páginas. 

Ao longo do ano, foram publicadas mais de 150 notícias nacionais e 1.700 notícias regionais 

por meio do Giro Pelas Unidades.  

 

A presença digital se fortaleceu e ficou ainda mais interativa, com vídeos e transmissões ao 

vivo, que conquistaram mais de 310 mil fans na página oficial do SEST SENAT no Facebook 

alcançando mais de 8,5 milhões de pessoas. As Unidades Operacionais receberam treinamento 

e já somam mais de 100 fanpages regionais. 

 

Em 2016, a projeção do SEST SENAT nos veículos de comunicação brasileiros registrou 

também um aumento expressivo. Foram publicadas 7.035 reportagens sobre o setor de 

transporte nas diversas mídias, o que representou um crescimento de 66% na comparação com 

2015. Além disso, foram registradas cerca 7h de mídia espontânea nas principais emissoras de 

televisão e rádio do Brasil. Ao todo, foram atendidas 447 demandas de profissionais da 

imprensa – elevação de 80% em relação a 2015. 

 

Todas as ações e projetos do SEST SENAT contaram com ampla divulgação na imprensa 

nacional e regional. Os planos de comunicação para cada uma das iniciativas da instituição 

contemplaram a elaboração de 103 releases e notas, o contato direto com jornalistas de todas as 

regiões e o envio de 945.090 e-mails às redações de todo o país. Esse número representa um 

crescimento de 117% ante o contabilizado em 2015. 

 

 

5.3. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS 

 

Dados da Pesquisa de Satisfação, realizada em fevereiro de 2017, mostram que os serviços 

oferecidos pelo SEST SENAT tiveram avaliação positiva dos trabalhadores do transporte 

atendidos pela instituição em 2016. 

 

Os atendimentos oferecidos nas áreas de desenvolvimento profissional e de promoção social 

foram considerados ótimos ou bons por 95,2% dos entrevistados; 3,8% disseram que são 

regulares; 1% classificou como ruins ou péssimos e 0,1% não soube opinar. 

 

Em relação às instalações das Unidades Operacionais, que envolvem as salas de aula do 

SENAT, além das clínicas de odontologia, de fisioterapia, de nutrição e de psicologia, e os 

espaços de lazer do SEST, a avaliação também é positiva: 92,7% consideraram as instalações 

ótimas ou boas. Para 6,2%, elas são regulares; 1,1% considera ruins ou péssimas e 0,5% não 

soube opinar. 
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A pesquisa específica do SENAT registrou que a Entidade é bem indicada pelos usuários. Do 

total de entrevistados, 89,5% disseram recomendar os treinamentos oferecidos. Na avaliação 

geral,  

 

Na avaliação geral, que inclui instrutores, qualidade dos cursos, metodologia utilizada na 

aprendizagem e salas de aula e outros ambientes, a melhor colocação foi a dos instrutores 

(98,7% de classifi cação ótima ou boa). A qualidade dos cursos aparece em segundo lugar - 

98,6% dos entrevistados consideraram o item ótimo ou bom. Em seguida, encontra-se a 

metodologia (97,3% de avaliação ótima ou boa). Em quarto lugar, aparecem as salas de aula e 

outros ambientes - 95,8% dos trabalhadores do transporte avaliaram a estrutura física como 

ótima ou boa. 

 

Ilustração 05 – Avaliação sobre a Qualidade do Atendimento 

 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela GMR Inteligência de Mercado EPP. 
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Ilustração 06 – Avaliação sobre a Qualidade das Instalações 

 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela GMR Inteligência de Mercado EPP 

 

 

Ilustração 07 – Avaliação sobre a Qualidade dos Cursos 

 

 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela GMR Inteligência de Mercado EPP 
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5.4. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

SOBRE A ATUAÇÃO  

 

O SEST SENAT desenvolve sua política de transparência através de ações integradas de 

divulgação de produtos e serviços de acordo com seus objetivos institucionais. Em seu Portal 

são disponibilizadas à sociedade em geral informações sobre desenvolvimento profissional, 

cultura, educação, lazer, saúde e qualidade de vida, assim como, lista dos membros de seus 

corpos técnicos e de seus Conselhos Nacionais, além de informações de gestão, envolvendo a 

divulgação de dados referentes à Transparência, prática alinhada ao princípio constitucional da 

transparência que permite ao cidadão o acompanhamento da aplicação de recursos. 

 

Deste modo, dando continuidade ao desenvolvimento de sua política de transparência, o SEST 

SENAT, em seu Portal www.sestsenat.org.br, na aba Transparência, além de atender à Lei 

13.242/2015 de Diretrizes Orçamentárias, com a publicação do o orçamento e a execução 

orçamentária, o relatório de atividades anual, o relatório de gestão, a estrutura remuneratória 

dos cargos e a relação dos nomes dos membros do Conselho Nacional e demais membros do 

corpo técnico das Entidades, passou a disponibilizar à sociedade informações sobre licitações 

e editais, os 10 (dez) maiores contratos celebrados, atividades e vagas gratuitas ofertadas em  

cursos, transferências de recursos por meio de convênios (DESPOLUIR), bem como, estrutura 

remuneratória definida em ATO e número de empregados para cada cargo. 

 

Com a execução de tais medidas, o SEST SENAT aprimora as práticas alinhadas ao princípio 

constitucional da Transparência que permite ao cidadão o acompanhamento da aplicação de 

seus recursos. 

 

http://www.sestsenat.org.br/
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

6.1 DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 

 

Liquidez 

Corrente = Ativo Circulante = 
R$       477.792.674,94 

=  R$ 22,10 

  Passivo Circulante  R$         21.615.245,79   

       

Interpretação: para cada R$ 1,00 de compromissos imediatos, a Entidade dispõe de R$ 22,10 

como recurso de pronta utilização. 

       

       

Liquidez 

Geral = 

Ativo Circulante + Ativo 

Realizável a LP = 
R$    1.440.575.925,07 

=  R$ 66,65  

  

Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante  
R$         21.615.245,79 

  

       

Interpretação: para cada R$ 1,00 a médio prazo, a Entidade dispõe de R$ 66,65 como recurso 

para pronta liquidação das obrigações de curto e longo prazo. 

     

Indicadores 2016 2015 2014 

Liquidez Corrente R$ 22,10 R$ 20,75 R$ 18,97 

Liquidez Geral R$ 66,65 R$ 20,81 R$ 19,04 

Fonte: Demonstrações Contábeis  

 

Esse comparativo demonstra o desempenho econômico-financeiro de resultado do Balanço no 

período 2016, 2015 e 2014. 

 

 

6.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA 

EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE 

ATIVOS E PASSIVOS 

Os bens de uso próprio foram depreciados e calculados pelo método de cotas constantes, 

passando também a serem evidenciados pelo método de custo, ou seja, demonstrados pelo custo 

menos qualquer depreciação e/ou redução ao valor recuperável acumulados. 

 

Cotas Constantes 

Valor Bruto Contábil 1.300,00 

Valor Residual 300,00 

Valore Depreciável 1.000,00 

 

 

 

Vida Útil de 5 (cinco) anos 

20% ao ano 

R$ 200,00 por ano 
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ANO Depreciação do Ano Depreciação Acumulada Valor Líquido Contábil 

1 200,00 200,00 1.100,00 

2 200,00 400,00 900,00 

3 200,00 600,00 700,00 

4 200,00 800,00 500,00 

5 200,00 1.000,00 300,00 

 

 

O quadro abaixo indica os grupos de ativo e suas respectivas taxas de depreciação, que foram 

considerados para os ajustes iniciais às novas normas contábeis. 

 

 

Grupos 
Taxa de 

Depreciação Anual 

Depreciação 

Máxima 

(Valor Residual) 
01 - Equipamentos de Comunicação 20% 80% 

02 - Equipamentos para Especialidade de Saúde 10% 90% 

03 - Aparelhos e Equipamentos para Esporte, 

Diversão e Lazer 
10% 90% 

04 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 10% 90% 

05 - Obras de Arte  0% 0% 

06 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 20% 80% 

07 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos 

Diversos 
10% 90% 

08 - Equipamentos de Informática 20% 80% 

09 - Máquinas e Utensílios de Escritório 10% 90% 

10 - Mobiliário em Geral 10% 90% 

11 - Veículos 20% 80% 

12 - Ferramentas 20% 80% 

13 - Peças Não Incorporáveis à Imóveis 10% 100% 

14 - Terrenos 0% 0% 

15 - Imobilizados em Andamento 4% 96% 

16 - Edificações em Uso 4% 96% 

17 - Materiais Bibliográficos 10% 100% 

18 - Intangível 10% 90% 
Fonte: Demonstrações Contábeis 

 

Foram realizadas reavaliações nos imóveis próprios para identificação do valor justo de 

mercado (ambiente em que as mercadorias e serviços são transacionados entre compradores e 

vendedores), por meio de elaborações de laudos em conformidade com as Normas Técnicas da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, estipuladas pelas NBR 14.653 e suas 

partes, conforme preceitua o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MPCASP, 

estando as entidades do sistema S incluídas no campo de aplicação da contabilidade pública, 

NBC T 16.1 e Acórdão nº 699/2016 plenário, do Tribunal de Contas da União. 
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O tratamento contábil observou também as instruções do MCASP onde a depreciação 

acumulada na data da reavaliação foi eliminada, aumentando ou diminuindo o valor contábil 

registrado e iniciando-se a depreciação a partir desta data, quando couber. 

 

 

6.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE 

 

A instituição realiza controle dos custos por meio dos grupos e dos elementos de despesas, 

relacionadas diretamente a programas e subprogramas, conforme estrutura de planejamento das 

contas orçamentárias. 

 

 

6.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI Nº 4.320/64 E NOTAS 

EXPLICATIVAS 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, que compreendem os Pronunciamentos Técnicos (coletivamente “CPCs”) emitidos pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), e com base nas disposições contidas na Lei nº 4.320 de 17 de março de 

1964, na NBCs T 16 e suas revisões, e compõem-se das seguintes demonstrações: 

 

 Balanço Orçamentário; 

 Balanço Financeiro; 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração das Variações Patrimoniais; 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

 Notas Explicativas.  

 

Estas demonstrações são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e são 

apresentadas a seguir. 
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7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

7.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A qualidade dos serviços prestados pelo SEST SENAT está intrinsicamente relacionada ao seu 

quadro de recursos humanos. Nos dois últimos anos, é notório o reconhecimento do valor 

estratégico das pessoas para as Entidades e, consequentemente, o volume de investimentos 

realizados.  

 

Nesse sentido, cabe observar que a perspectiva “Pessoas” no Mapa Estratégico elenca objetivos 

essenciais quanto ao tema, que destacamos entre outros:  “Adequar o quadro de funcionários 

de acordo com a demanda”, “Instituir Políticas de Recursos Humanos” e “Modernizar o Modelo 

de Gestão de Pessoas”. O item 3.4 “Desempenho Operacional” demonstrou os principais 

projetos executados para atingir a esses objetivos. 

 

Quanto ao quadro de pessoal, as Entidades possuem quadro permanente de empregados, todos 

alocados no Departamento Executivo – órgão central – e nas Unidades Operacionais de 

atendimento aos trabalhadores do transporte e usuários da comunidade, não existindo casos de 

cessão, remoção ou transferências para organizações vinculadas, entidades congêneres ou 

órgãos da administração pública direta ou indireta.  

 

Ao final do exercício de 2016, o SEST contava em seu quadro com 3.311 colaboradores, sendo 

que parte deles também pertencentes ao quadro do SENAT em razão da natureza da atividade 

executada – ocorrência mais comum nas funções de assessoramento, gerência e direção. Essa 

condição decorre do modelo organizacional que prioriza o compartilhamento de estrutura e 

funcionários, evitando a duplicidade de cargos e o consequente aumento de despesas. 

 

Do quadro total, durante o exercício, existiam 207 funcionários afastados de suas atividades, 

quase a totalidade por motivos de licença médica e licença maternidade. À época, não 

constavam, no quadro, funcionários na condição de inativos ou pensionistas – a natureza 

jurídica da entidade vincula seus trabalhadores ao Regime Previdenciário Geral, conforme as 

regras e condições estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 

Com relação à mão de obra utilizada na consecução dos objetivos institucionais, a entidade não 

adota o sistema de terceirização e de estagiários, sendo todos os serviços prestados por 

funcionários pertencentes ao quadro. Eventualmente, nas Unidades Operacionais, ocorre a 

contratação direta de profissional autônomo de forma temporária para realização de serviço 

específico de natureza especializada, todos sob o sistema de RPA – Recibo de Pagamento de 

Autônomos. 
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7.1.1 Estrutura de pessoal da Unidade 

 

Quadro 32 – Composição da lotação efetiva 

Composição da Força de Trabalho  DEX e Unidades 

Tipologia do cargo 

Lotação 
Ingressos no 

Exercício 

Egressos 

no Exercício 
Departamento 

Executivo 

Unidades 

Operacionais 

Empregados Celetistas  163* 3.148* 836 1022 

 Terceirizados  0 0 0 0 

Fonte: Coordenação de Pessoal 

* a quantidade prevê toda a movimentação do exercício de 2016. 

 

 

 

Quadro 33 – Características da força de trabalho 

Características da Força de Trabalho  DEX e Unidades 

Cargo 
Nível mínimo de 

formação 

Idade 

média 

Número de 

funcionários 

ADVOGADO (A) I Superior completo 31 1 

ADVOGADO (A) III Superior completo 35 3 

ANALISTA DE COMPLIANCE Superior completo 30 1 

ANALISTA DE IMPRENSA I Superior completo 31 1 

ANALISTA DE IMPRENSA II Superior completo 35 3 

ASSESSOR (A) CHEFE DO JURIDICO Superior completo 39 1 

ASSESSOR (A) DE IMPRENSA Superior completo 57 1 

ASSESSOR (A) I Superior completo 61 1 

ASSESSOR (A) II Superior completo 36 1 

ASSESSOR (A) III Superior completo 45 5 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I Médio completo 34 429 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II Médio completo 34 162 

ASSISTENTE TECNICO I Médio completo 31 12 

ASSISTENTE TÉCNICO II Médio completo 35 4 

AUDITOR (A) Superior completo 37 7 

AUDITOR (A) CHEFE Superior completo 39 2 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Médio completo 31 76 

AUXILIAR DE ESPORTE E LAZER Fundamental completo 43 2 

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Fundamental completo 43 409 

CHEFE DE COMPLIANCE Superior completo 57 1 

COORDENADOR (A)  DESEMPENHO 

OPERACIONAL 
Superior completo 32 1 

COORDENADOR (A) ADMINISTRACAO E 

FINANCAS 
Superior completo 39 146 

COORDENADOR (A) ARRECADACAO  Superior completo 31 1 

COORDENADOR (A) DE ADMINISTRACAO E 

SUPRIMENTOS 
Superior completo 27 1 

COORDENADOR (A) DE COMPRAS Superior completo 41 1 

COORDENADOR (A) DE ORÇAMENTO E 

CONTABILIDADE 
Superior completo 37 1 
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COORDENADOR (A) DE CURSO MODAL 

AEREO 
Superior completo 40 1 

COORDENADOR (A) DE FINANÇAS Superior completo 43 1 

COORDENADOR (A) DE INFORMATICA Superior completo 38 1 

COORDENADOR (A) DE INTELIGENCIA 

ESTRATEGICA 
Superior completo 40 1 

COORDENADOR (A) DE RECURSOS 

HUMANOS 
Superior completo 38 1 

COORDENADOR (A) PATRIMÔNIO Superior completo 40 1 

COORDENADOR DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 
Superior completo 42 103 

DIRETOR (A) ADJUNTO (A) Superior completo 57 1 

DIRETOR (A) DE UNIDADE Superior completo 51 108 

DIRETOR (A) EXECUTIVO (A) Superior completo 30 1 

EDITOR (A) DE SISTEMA DE TV Médio completo 43 1 

ENGENHEIRO Superior completo 36 4 

GERENTE Superior completo 48 50 

INSTRUTOR (A) Médio completo 42 986 

INSTRUTOR PRATICO DE CAMINHAO E 

CARRETA Médio completo 
46 23 

INSTRUTOR PRATICO DE ONIBUS 

RODOVIARIO Médio completo 
46 5 

INSTRUTOR PRATICO DE ONIBUS URBANO Médio completo 42 3 

INSTRUTOR PRATICO DE OPERACAO DE 

MAQUINA Médio completo 
55 1 

JORNALISTA II Superior completo 40 1 

JORNALISTA III Superior completo 31 3 

PORTEIRO (A) Superior completo 46 426 

REDATOR (A) Superior completo 31 1 

SECRETARIA Superior completo 38 2 

SUP. DO CONS. REGIONAL DE MINAS GERAIS Superior completo 55 1 

SUP. DO CONS. REGIONAL DE SANTA 

CATARINA 
Superior completo 42 1 

SUP. DO CONS. REGIONAL DE SAO PAULO Superior completo 61 1 

SUP. DO CONS. REGIONAL DO ESPIRITO 

SANTO 
Superior completo 47 1 

SUP. DO CONS. REGIONAL DO PARANÁ Superior completo 47 1 

SUP. DO CONS. REGIONAL DO RIO DE 

JANEIRO 
Superior completo 65 1 

SUP. DO CONS. REGIONAL DO RIO GRANDE 

SUL 
Superior completo 61 1 

SUP. DO CONS. REGIONAL NORDESTE I Superior completo 43 1 

SUP. DO CONS. REGIONAL NORDESTE II Superior completo 43 1 

SUP. DO CONS. REGIONAL NORDESTE III Superior completo 34 1 

SUPERVISOR DO CONSELHO REGIONAL 

CENTRO-OESTE 
Superior completo 37 1 

SUPERVISOR DO CONSELHO REGIONAL DA 

BAHIA 
Superior completo 46 1 

SUPERVISOR DO CONSELHO REGIONAL DO 

MATO GROSSO DO SUL 
Superior completo 41 1 
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SUPERVISOR DO CONSELHO REGIONAL DO 

NORTE I 
Superior completo 33 1 

TÉCNICO DE FORM. PROFISSIONAL 

AEROVIÁRIO 
Superior completo 51 1 

TECNICO DE FORMACAO PROFISSIONAL Superior completo 40 134 

TECNICO DE FORMACAO PROFISSIONAL II Superior completo 40 83 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR II Superior completo 33 4 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR III Superior completo 36 11 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR IV Superior completo 36 46 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR V Superior completo 37 20 
Fonte: Coordenação de Pessoal  

 

 
 

7.1.2 Demonstrativo de despesas com pessoal 

 
 

Quadro 34 - Despesas Associadas à Manutenção do Pessoal (mensal) 
Valor em R$1,00 

Despesas Associadas à Manutenção do Pessoal 

DEX e Unidades 

Exercício Quantidade de funcionários 
Vencimento e  

Vantagens Fixas 

2013 3088  7.901.993,61  

2014 3395 7.930.436,79  

2015 4485  9.797.833,13 

2016 3.311* 9.385.856,18** 
Fonte: Coordenação de Pessoal / SICON 

* a quantidade prevê toda a movimentação do exercício de 2016. 

** valor mensal, sem encargos. 
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7.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E DA INFRAESTRUTURA 

 

De modo a evitar a duplicação de esforços, a superposição de iniciativas e a dispersão de 

recursos, embora tenham personalidades jurídicas distintas, o SEST e o SENAT operam de 

forma integrada, de tal modo que as suas atividades são exercidas por uma estrutura comum 

identificada pela sigla “SEST SENAT”, sem que isso prejudique o reconhecimento e a 

consecução dos objetivos precípuos de cada uma das Entidades.  

 

Ao final do exercício de 2016, o SEST SENAT contava com um total de 119 bens imóveis, 

destes 118 destinados às Unidades Operacionais. A gestão dos imóveis das Unidades 

Operacionais é realizada pelos próprios gestores de cada Unidade e a gestão do imóvel 

destinado ao Departamento Executivo é realizada pela Diretoria Executiva Nacional.  

 

Cabe observar que durante o exercício foram realizadas reavaliações nos imóveis próprios para 

identificação do valor justo de mercado (ambiente em que as mercadorias e serviços são 

transacionados entre compradores e vendedores), por meio de elaborações de laudos em 

conformidade com as Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

estipuladas pelas NBR 14.653 e suas partes, conforme preceitua o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público – MCASP, estando as entidades do sistema S incluídas no campo de 

aplicação da contabilidade pública, NBC T 16.1 e Acórdão nº 699/2016, plenário, do Tribunal 

de Contas da União. 

 

O tratamento contábil observou também as instruções do MCASP onde a depreciação 

acumulada na data da reavaliação foi eliminada, aumentado ou diminuindo o valor contábil 

registrado e iniciando-se a depreciação a partir desta data, quanto couber. 
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Quadro 35 – Identificação dos Bens Imóveis 

ITEM TIPO 
CONSELHO 
REGIONAL 

UNIDADE OPERACIONAL 
DATA 

REGISTRO 
IDADE 
(ANOS) 

C
O

M
P

R
A

 

D
O

A
Ç

Ã
O

 

VALOR 
ORIGINAL  

DE REGISTRO  
EDIFICAÇÃO 

 

VALOR DA  
REAVALIAÇÃO  

TERRENO - I 

VALOR DA  
REAVALIAÇÃO  
EDIFICAÇÃO - II 

VALOR DA  
REAVALIAÇÃO  
TOTAL (I + II) 

SEST 
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA 
31/12/2016 

VALOR ATUAL  
CONTÁBIL 

LIQUIDEZ  
DO 

IMÓVEL 

AREA DO  
TERRENO 

M² 

1 DEX CN DEX 28/06/2007 10,0  X    95.716.000,00 - 144.762.109,04 144.762.109,04 4.632.387,49 140.129.721,55 BAIXA 35.003,57 
                                         -    

2 

UNIDADE 

CRSC 

UNID. B - Nº 26 FLORIANÓPOLIS - SC 12/12/1995 21,5  X    4.878.966,41 48.929.435,64 5.583.487,97 54.513.000,00 178.671,62 54.334.328,38 ALTA 18.000,00 

3 UNID. B - Nº 65 CRICIÚMA - SC 13/10/2003 13,7    X  8.637.349,77 3.555.408,53 7.466.416,38 11.022.000,00 238.925,32 10.783.074,68 MEDIA 33.000,00 

4 UNID. B - Nº 73 CHAPECÓ - SC 04/10/2006 10,7    X  10.316.463,08 24.230.592,19 7.120.016,18 31.351.000,00 227.840,52 31.123.159,48 MEDIA 50.000,00 

5 UNID. B - Nº 95 BLUMENAU - SC 12/03/2010 7,3  X    19.857.054,30 6.499.771,12 6.491.638,94 12.991.000,00 207.732,44 12.783.267,56 ALTA 11.203,40 

6 

TERRENO 

UNID. C Nº 113 LAGES - SC 31/05/2012 5,1    X  220.000,00 4.394.000,00 - 4.394.000,00 - 4.394.000,00 MEDIA 19.804,00 

7 UNID. C Nº 114 CONCÓRDIA - SC 08/10/2012 4,7    X  70.000,00 252.000,00 - 252.000,00 - 252.000,00 BAIXA 10.000,00 

8 UNID. C Nº JOINVILLE - SC 19/01/2011 6,4  X    6.576.268,28 3.385.000,00 - 3.385.000,00 - 3.385.000,00 MEDIA 30.000,00 

                

9 

UNIDADE 
CRRS 

UNID. A - Nº 05 PORTO ALEGRE - RS 05/12/1996 20,6  X    6.747.535,41 43.894.588,25 4.571.090,58 48.466.000,00 146.274,90 48.319.725,10 ALTA 36.986,62 

10 UNID. B - Nº 17 SANTA MARIA - RS 10/12/1996 20,5  X    4.124.404,93 1.939.677,47 5.670.214,19 7.610.000,00 181.446,85 7.428.553,15 BAIXA 26.159,53 

11 
UNID. B - Nº 20 BENTO GONÇALVES 
- RS 

30/07/1998 18,9    X  6.673.937,54 11.578.898,84 4.571.090,58 16.150.000,00 146.274,90 16.003.725,10 ALTA 35.832,96 

12 UNID. B - Nº 50 PELOTAS - RS 25/11/1996 20,6  X    4.701.693,63 9.607.234,68 4.893.143,53 14.500.000,00 156.580,59 14.343.419,41 ALTA 35.832,96 

13 UNID. B - Nº 58 CAXIAS DO SUL - RS 30/12/1996 20,5  X    5.311.488,88 26.711.000,00 4.264.000,00 30.975.000,00 136.448,00 30.838.552,00 ALTA 25.492,70 

14 UNID. B - Nº 71 URUGUAIANA - RS 24/06/2005 12,0  X    10.140.044,16 3.288.112,07 7.221.857,24 10.510.000,00 231.099,43 10.278.900,57 MEDIA 35.106,81 

15 UNID. B - Nº 84 PASSO FUNDO - RS 24/08/2006 10,8    X  12.136.407,36 5.499.486,74 7.595.978,95 13.096.000,00 243.071,32 12.852.928,68 ALTA 35.777,97 

16 UNID. B - Nº 87 SANTA ROSA - RS 08/09/2008 8,8    X  12.878.998,75 3.651.568,43 7.713.225,78 11.365.000,00 246.823,22 11.118.176,78 MEDIA 35.809,54 

17 TERRENO UNID. C Nº CARAZINHO - RS 28/04/2011 6,2    X  349.610,00 3.468.000,00 - 3.468.000,00 - 3.468.000,00 MEDIA 34.961,00 

                

18 

UNIDADE CRPR 

UNID. B - Nº 06 LONDRINA - PR 17/11/2003 13,6  X    9.737.346,14 17.486.425,01 5.895.584,33 23.382.000,00 188.658,70 23.193.341,30 ALTA 36.986,62 

19 UNID. B - Nº 13 CURITIBA  -PR 16/11/1999 17,6  X    7.386.196,81 20.456.000,00 5.168.000,00 25.624.000,00 165.376,00 25.458.624,00 MEDIA 14.944,65 

20 UNID. B - Nº 69 PONTA GROSSA - PR 29/08/2008 8,8  X    11.478.172,92 18.845.523,66 9.701.797,42 28.547.000,00 310.457,52 28.236.542,48 ALTA 60.784,01 

21 
UNID. B - Nº 86 FOZ DO IGUAÇU - 
PR 

14/10/2008 8,7  X    16.929.268,55 9.210.481,96 5.402.650,74 14.613.000,00 172.884,82 14.440.115,18 ALTA 35.833,19 



 
 

 

 
____________________________________________________________________________________   115 

 
 

SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício Confederação Nacional do Transporte - Brasília/DF - CEP:70070-944 
Telefone: (61) 3315.7000 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br 

 

22 
TERRENO 

UNID. C Nº 109 PATO BRANCO - PR 13/06/2011 6,0  X    1.500.000,00 1.478.000,00 - 1.478.000,00 - 1.478.000,00 MEDIA 9.375,94 

23 UNID. C Nº MARINGA - PR 02/03/2007 10,3  X    3.500.000,00 4.890.000,00 - 4.890.000,00 - 4.890.000,00 BAIXA 24.782,65 

                

24 

UNIDADE 
CRCO 

UNID. A - Nº 27 GOIÂNIA - GO 06/11/1981 35,6  X    10.563.864,72 4.923.352,97 8.809.082,51 13.700.000,00 281.890,64 13.418.109,36 BAIXA 56.972,97 

25 UNID. B - Nº 63 PALMAS - TO 18/04/2005 12,2  X    9.193.625,63 5.154.542,68 7.957.371,34 13.100.000,00 254.635,88 12.845.364,12 BAIXA 95.800,00 

26 UNID. B - Nº 81 RIO VERDE - GO 08/03/2007 10,3  X    10.976.238,53 4.752.471,87 7.752.324,41 12.505.000,00 248.074,38 12.256.925,62 BAIXA 33.962,74 

27 UNID. B - Nº 93 LUZIÂNIA - GO 25/02/2010 7,3  X    14.760.124,41 4.942.533,97 8.806.534,53 12.400.000,00 281.809,10 12.118.190,90 BAIXA 40.615,13 

28 TERRENO UNID. C Nº 120 ITUMBIARA - GO 03/07/2012 5,0    X  50.000,00 306.000,00 - 306.000,00 - 306.000,00 NORMAL 11.363,44 

                

29 

UNIDADE 

CRRJ 

UNID. B - Nº 53 BARRA MANSA - RJ 25/03/1996 21,3  X    5.653.427,35 5.233.000,00 5.408.000,00 10.641.000,00 173.056,00 10.467.944,00 ALTA 45.636,68 

30 UNID. B - Nº 54 SÃO GONÇALO - RJ 09/12/1996 20,5  X    10.445.671,22 32.772.000,00 6.462.000,00 39.234.000,00 206.784,00 39.027.216,00 MEDIA 75.427,53 

31 
UNID. B - Nº 89 RIO DE JANEIRO - RJ 
(PACIÊNCIA) 

03/04/2009 8,2  X    17.186.798,92 6.185.222,22 5.604.222,22 11.809.000,00 179.335,12 11.629.664,88 BAIXA 54.028,72 

32 
TERRENO 

UNID. C Nº 103 PEDRA DE 
GUARATIBA - RJ 

06/03/2012 5,3  X    1.220.010,00 1.306.000,00 - 1.306.000,00 - 1.306.000,00 MEDIA 11.072,73 

33 
UNID. C Nº 104 DUQUE DE CAXIAS - 
RJ 

06/11/2012 4,6  X    6.000.000,00 24.712.000,00 - 24.712.000,00 - 24.712.000,00 MEDIA 44.090,49 

                

34 

UNIDADE CRSP 

UNID. A - Nº 01 SÃO PAULO - SP 
(VILA JAGUARA) 

24/06/1996 21,0 X   21.792.177,88 51.849.112,99 32.963.995,94 85.000.000,00 1.054.847,87 83.945.152,13 BAIXA 90.909,78 

35 
UNID. A - Nº 02 SÃO PAULO - SP 9 
(PQ NOVO MUNDO) 

12/11/2004 12,6 X 
 

R$   
-    

22.306.596,33 25.731.797,66 10.106.534,68 35.800.000,00 323.409,10 35.476.590,90 BAIXA 32.665,77 

36 UNID. A - Nº 36 CAMPINAS - SP 09/09/2010 6,8    X  8.000.000,00 9.453.368,76 9.039.085,31 18.500.000,00 289.250,74 18.210.749,26 BAIXA 63.496,87 

37 UNID. A - Nº 42 SANTO ANDRÉ - SP 12/02/1996 21,4 X 
 

R$   
-    

9.844.221,63 51.212.516,01 7.993.433,98 59.205.000,00 255.789,89 58.949.210,11 BAIXA 62.338,77 

38 UNID. B - Nº 30 ARARAQUARA - SP 29/08/1995 21,8    X  3.852.081,22 1.949.415,14 8.137.475,96 10.087.000,00 260.399,24 9.826.600,76 BAIXA 51.243,19 

39 
UNID. B - Nº 35 RIBEIRÃO PRETO - 
SP 

03/05/1996 21,2 X 
 

R$   
-    

5.118.112,48 8.712.387,28 7.158.918,65 15.870.000,00 229.085,40 15.640.914,60 BAIXA 45.678,45 

40 UNID. B - Nº 39 ARAÇATUBA - SP 10/02/2003 14,4    X  6.232.464,92 6.446.392,96 7.362.052,02 13.800.000,00 235.585,66 13.564.414,34 BAIXA 53.107,24 

41 UNID. B - Nº 40 PIRACICABA - SP 12/02/1996 21,4 X 
 

R$   
-    

5.756.343,15 10.254.878,60 7.934.707,85 18.200.000,00 253.910,65 17.946.089,35 BAIXA 44.249,11 
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42 
UNID. B - Nº 41 PRESIDENTE 
PRUDENTE - SP 

01/08/1996 20,9 X   6.114.558,97 11.802.600,00 9.346.824,47 21.149.000,00 299.098,38 20.849.901,62 BAIXA 64.680,76 

43 UNID. B - Nº 43 SOROCABA - SP 23/05/1996 21,1 X 
 

R$   
-    

8.534.371,88 4.462.659,70 7.528.098,29 12.000.000,00 240.899,15 11.759.100,85 BAIXA 55.079,46 

44 
UNID. B - Nº 46 SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO - SP 

07/05/1998 19,1    X  3.446.429,67 10.789.253,65 6.941.801,84 17.730.000,00 222.137,66 17.507.862,34 BAIXA 36.748,37 

45 UNID. B - Nº 51 SÃO VICENTE - SP 30/09/1997 19,7 X 
 

R$   
-    

10.029.126,67 17.265.952,93 8.665.749,25 26.000.000,00 277.303,98 25.722.696,02 BAIXA 83.404,91 

46 UNID. B - Nº 59 BAURU - SP 30/07/2001 15,9    X  5.591.280,14 6.858.725,17 8.158.884,92 15.020.000,00 261.084,32 14.758.915,68 BAIXA 64.331,37 

47 UNID. B - Nº 64 JACAREÍ - SP 30/10/2003 13,7 X 
 

R$   
-    

7.536.854,02 4.090.500,00 7.064.844,28 11.150.000,00 226.075,02 10.923.924,98 BAIXA 33.803,29 

48 UNID. B - Nº 78 - MARÍLIA - SP 22/09/2006 10,8 X   10.351.246,68 4.851.517,82 8.347.150,90 13.200.000,00 267.108,82 12.932.891,18 BAIXA 44.791,24 

49 UNID. B - Nº 80 RIO CLARO - SP 22/09/2006 10,8 X 
 

R$   
-    

10.762.823,53 7.035.660,00 7.683.785,35 14.700.000,00 245.881,14 14.454.118,86 BAIXA 34.055,00 

50 UNID. B - Nº 82 TAUBATÉ - SP 22/09/2006 10,8 X   11.539.847,53 2.375.032,26 7.742.364,69 10.120.000,00 247.755,68 9.872.244,32 BAIXA 33.234,21 

51 UNID. B - Nº 90 GUARULHOS - SP 08/04/2009 8,2 X 
 

R$   
-    

21.676.581,82 29.118.421,89 8.278.806,57 37.400.000,00 264.921,82 37.135.078,18 BAIXA 40.818,72 

52 

TERRENO 

UNID. - CAMPINAS - SP 25/01/2008 9,4  X    8.000.000,00 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 NORMAL 27.666,04 

53 UNID. C Nº 101 GUARUJÁ - SP 05/04/2012 5,2 X   5.500.000,00 6.273.420,00 - 6.273.000,00 - 6.273.000,00 NORMAL 10.000,00 

54 
UNID. C Nº 102 SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP 

12/04/2012 5,2 X 
 

R$   
-    

3.500.000,00 6.100.000,00 - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 NORMAL 12.274,87 

55 UNID. C - Nº 105 LIMEIRA - SP 16/12/2011 5,5    X  1.701.118,50 3.090.000,00 - 3.090.000,00 - 3.090.000,00 NORMAL 11.340,79 

56 UNID. C Nº 106 ASSIS - SP 16/12/2011 5,5 0  X  106.568,26 870.000,00 - 870.000,00 - 870.000,00 NORMAL 11.113,59 

57 
UNID. C Nº 107 PORTO FERREIRA - 
SP 

22/07/2011 5,9    X  177.135,50 570.000,00 - 570.000,00 - 570.000,00 NORMAL 12.598,40 

58 UNID. C Nº VOTUPORANGA - SP 31/01/2014 3,4 0  X  148.350,88 1.190.000,00 - 1.190.000,00 - 1.190.000,00 NORMAL 11.188,00 

                

59 

UNIDADE CRN I 

UNID. A - Nº 16 MANAUS - AM 17/03/1995 22,3  X    6.783.230,48 15.824.510,42 7.669.016,96 23.500.000,00 245.408,54 23.254.591,46 BAIXA 64.763,24 

60 UNID. B - Nº 38 RIO BRANCO - AC 26/09/1996 20,8  X    6.670.924,07 1.767.805,20 7.264.188,23 9.000.000,00 232.454,02 8.767.545,98 BAIXA 46.709,37 

61 UNID. B - Nº 52 BOA VISTA - RR 12/12/1996 20,5  X    6.614.133,70 7.047.424,61 7.532.750,82 14.600.000,00 241.048,03 14.358.951,97 BAIXA 50.571,76 

             -   
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62 

UNIDADE 

CRN II 

UNID. B - Nº 37 BELÉM - PA 22/05/1996 21,1  X    6.182.972,81 9.362.248,23 7.826.025,04 17.200.000,00 250.432,80 16.949.567,20 BAIXA 35.387,05 

63 UNID. B - Nº 66 MACAPÁ - AP 08/10/2003 13,7  X    6.270.193,54 698.364,00 9.920.641,60 10.600.000,00 317.460,54 10.282.539,46 BAIXA 29.574,24 

64 UNID. B - Nº 76 SANTARÉM - PA 02/10/2006 10,7  X    11.600.796,52 1.315.855,07 7.023.387,77 8.340.000,00 224.748,40 8.115.251,60 BAIXA 28.576,49 

65 UNID. B - Nº 77 MARABÁ - PA 06/10/2006 10,7  X    10.487.826,97 1.280.258,18 6.903.208,31 8.200.000,00 220.902,66 7.979.097,34 BAIXA 28.893,96 

66 TERRENO 
UNID. C - Nº 110 PARAGOMINAS - 
PA 

21/06/2012 5,0  X    600.000,00 826.281,00 - 826.000,00 - 826.000,00 BAIXA 9.000,00 

                

67 

UNIDADE 

CRNE I 

UNID. A - Nº 23 FORTALEZA - CE 03/08/1995 21,9  X    2.870.754,00 6.188.994,47 4.057.726,14 10.247.000,00 129.847,24 10.117.152,76 BAIXA 2.619,80 

68 UNID. B - Nº 22 TERESINA - PI 04/03/1996 21,3  X    1.983.780,20 - 3.950.000,00 3.950.000,00 126.400,00 3.823.600,00 BAIXA 570,00 

69 UNID. B - Nº 91 CRATO - CE 25/08/2009 7,8  X    16.030.349,79 6.559.678,05 6.552.165,51 13.100.000,00 209.669,30 12.890.330,70 BAIXA 37.864,95 

70 UNID. B - Nº 97 IMPERATRIZ - MA 08/02/2010 7,4  X    15.076.910,87 2.207.790,00 7.235.828,80 9.450.000,00 231.546,52 9.218.453,48 BAIXA 34.028,61 

71 UNID. B - Nº 09 SÃO LUIS - MA 29/02/1996 21,3  X    4.240.432,97 4.789.062,58 5.628.353,40 10.400.000,00 180.107,30 10.219.892,70 BAIXA 33.692,00 

72 TERRENO UNID. C - Nº 108 PICOS - PI 02/05/2012 5,1  X    900.000,00 1.055.000,00 - 1.055.000,00 - 1.055.000,00 NORMAL 12.000,00 

73   UNID. C - Nº 116 SOBRAL - CE 14/05/2014 3,1    X  2.000.000,00 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 NORMAL 10.000,00 

                

74 

UNIDADE 
CRNE II 

UNID. B - Nº 28 JOÃO PESSOA - PB 30/10/1995 21,7  X    4.282.989,50 9.068.424,12 5.757.228,88 14.800.000,00 184.231,32 14.615.768,68 BAIXA 90.437,36 

75 UNID. B - Nº 29 NATAL - RN 07/06/1996 21,1  X    3.692.936,48 7.043.456,64 7.186.273,05 14.300.000,00 229.960,74 14.070.039,26 BAIXA 62.114,90 

76 
UNID. B - Nº 55 CAMPINA GRANDE - 
PB 

29/07/1997 19,9    X  3.692.936,48 5.979.960,00 7.115.292,43 13.100.000,00 227.689,36 12.872.310,64 BAIXA 44.650,72 

77 TERRENO UNID. C - Nº 121 MOSSORÓ - RN 09/05/2014 3,1    X  500.000,00 682.770,82 - 683.000,00 - 683.000,00 NORMAL 9.809,08 

                

78 
UNIDADE 

CRNE III 

UNID. B - Nº 19 MACEIO - AL 10/10/1995 21,7  X    5.335.840,77 8.820.143,16 5.712.232,55 14.530.000,00 182.791,44 14.347.208,56 BAIXA 27.551,51 

79 UNID. B - Nº 49 ARACAJU - SE 20/01/1997 20,4  X    5.149.702,38 43.730.000,00 48.130.000,00 91.860.000,00 1.540.160,00 90.319.840,00 ALTA 38.726,75 

80 TERRENO 
UNID. C - Nº 117 TEOTONIO VILELA - 
AL 

06/06/2014 3,0    X  340.933,10 845.253,66 - 845.000,00 - 845.000,00 NORMAL 15.783,94 

                

81 

  CRMG 

UNID. A - Nº 14 BELO HORIZONTE - 
MG 

19/07/1995 21,9  X    4.468.523,36 51.041.354,61 6.978.000,00 58.020.000,00 223.296,00 57.796.704,00 MEDIA 56.072,85 

82 UNID. A - Nº 21 CONTAGEM - MG 04/12/1995 21,6  X    4.719.348,64 64.607.000,00 4.413.000,00 69.020.000,00 141.216,00 68.878.784,00 ALTA 43.746,25 

83 UNID. B - Nº 31 DIVINÓPOLIS - MG 28/05/1998 19,1    X  3.309.462,92 21.145.000,00 4.354.000,00 25.499.000,00 139.328,00 25.359.672,00 MEDIA 50.428,83 

84 
UNID. B - Nº 33 MONTES CLAROS - 
MG 

02/09/1996 20,8    X  3.309.462,92 11.309.000,00 15.930.000,00 27.239.000,00 509.760,00 26.729.240,00 MEDIA 35.728,45 
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85 
UNID. B - Nº 34 POUSO ALEGRE - 
MG 

22/10/1996 20,7  X    4.305.364,25 9.056.000,00 5.010.000,00 14.066.000,00 160.320,00 13.905.680,00 MEDIA 45.566,99 

86 
UNID. B - Nº 44 GOVERNADOR 
VALADARES - MG 

17/09/1996 20,8  X    6.303.467,85 5.665.000,00 3.472.000,00 9.137.000,00 111.104,00 9.025.896,00 MÉDIA 24.706,19 

87 UNID. B - Nº 47 UBERLÂNDIA - MG 14/04/1997 20,2    X  3.728.229,71 28.625.000,00 4.691.000,00 33.316.000,00 150.112,00 33.165.888,00 MEDIA 39.065,42 

88 UNID. B - Nº 48 JUIZ DE FORA - MG 17/09/1997 19,8  X    7.415.832,96 6.044.000,00 6.642.000,00 12.686.000,00 212.544,00 12.473.456,00 MÉDIA 79.207,03 

89 UNID. B - Nº 57 UBERABA - MG 12/12/2001 15,5    X  6.231.260,36 44.187.000,00 7.086.000,00 51.273.000,00 226.752,00 51.046.248,00 MEDIA 59.670,00 

90 UNID. B - Nº 60 VARGINHA - MG 14/10/2002 14,7  X    6.078.203,18 27.348.000,00 5.644.000,00 32.992.000,00 180.608,00 32.811.392,00 MEDIA 34.398,42 

91 
UNID. B - Nº 61 POÇOS DE CALDAS - 
MG 

23/09/2004 12,8    X  8.700.675,35 2.759.000,00 4.976.000,00 7.749.000,00 159.232,00 7.589.768,00 ALTA 31.850,15 

92 
UNID. B - Nº 68 PATOS DE MINAS - 
MG 

23/05/2005 12,1    X  8.410.921,10 29.316.000,00 5.840.000,00 35.156.000,00 186.880,00 34.969.120,00 MEDIA 34.192,54 

93 
UNID. B - Nº 72 SANTANA DO 
PARAÍSO - MG 

08/08/2006 10,9  X    10.954.309,16 20.379.000,00 5.121.000,00 25.500.000,00 163.872,00 25.336.128,00 MEDIA 31.095,75 

94 
UNID. B - Nº 74 TEÓFILO OTONI - 
MG 

04/10/2006 10,7  X    9.172.862,31 14.428.000,00 3.558.000,00 17.986.000,00 113.856,00 17.872.144,00 MEDIA 29.083,52 

95 
UNID. B - Nº 75 BELO HORIZONTE - 
MG 

02/10/1996 20,7  X    20.167.649,83 4.855.000,00 5.879.000,00 10.733.000,00 188.128,00 10.544.872,00 MEDIA 29.727,44 

96 UNID. B - Nº 92 LAVRAS - MG 19/08/2009 7,8  X    15.376.485,56 6.144.000,00 6.411.000,00 12.555.000,00 205.152,00 12.349.848,00 MEDIA 31.875,27 

97 UNID. B - Nº 96 ARAXÁ - MG 05/02/2010 7,4  X    15.998.093,03 11.562.000,00 4.725.000,00 16.287.000,00 151.200,00 16.135.800,00 MEDIA 37.418,46 

98 UNID. C - Nº 100 TRÊS PONTAS - MG 17/12/2010 6,5  X    14.012.783,98 13.565.000,00 5.378.000,00 19.034.000,00 172.096,00 18.861.904,00 BAIXA 46.505,96 

99 

TERRENO 

UNID. C Nº 111 BOA ESPERANÇA - 
MG 

22/09/2015 1,8  X    167.000,00 3.711.000,00 - 3.711.000,00 - 3.711.000,00 ALTA 23.801,40 

100 UNID. C Nº 112 JUATUBA - MG 05/06/2014 3,0  X    3.018.715,00 1.129.000,00 - 1.129.000,00 - 1.129.000,00 BAIXA 20.125,00 

101 
UNID. C Nº RIBEIRÃO DAS NEVES - 
MG 

12/08/2010 6,9  X    1.100.000,00 16.417.000,00 - 16.417.000,00 - 16.417.000,00 BAIXA 35.850,70 

                

102 

UNIDADE 
CRES 

UNID. A - Nº 12 CARIACICA - ES 25/10/1996 20,7  X    7.419.230,89 38.715.000,00 44.265.000,00 82.980.000,00 708.240,00 82.271.760,00 MÉDIA 52.761,70 

103 
UNID. B - Nº 56 CACHOEIRO DO 
ITAPEMIRIM - ES 

09/04/2002 15,2    X  7.936.125,25 2.068.000,00 4.434.000,00 6.502.000,00 141.888,00 6.360.112,00 MÉDIA 30.408,45 

104 UNID. B - Nº 67 COLATINA - ES 03/06/2004 13,1    X  8.362.012,57 33.218.000,00 38.934.000,00 72.152.000,00 1.245.888,00 70.906.112,00 MÉDIA 29.091,39 

105 TERRENO UNID. C - Nº 123 SÃO MATHEUS - ES 02/05/2014 3,1    X  - 8.319.000,00 - 8.319.000,00 - 8.319.000,00 BAIXA 21.204,34 

                

106 
UNIDADE CRBA 

UNID. A - Nº 11 SALVADOR - BA 31/03/1995 22,2  X    7.518.895,44 7.146.000,00 1.155.000,00 8.301.000,00 36.960,00 8.264.040,00 ALTA 2.328,58 

107 UNID. A - Nº 24 SIMÕES FILHO - BA 16/09/1998 18,8  X    4.065.200,61 1.904.000,00 7.044.000,00 8.948.000,00 225.408,00 8.722.592,00 MEDIA 92.053,18 
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108 
UNID. B - Nº 45 FEIRA DE SANTANA 
- BA 

15/02/2000 17,4    X  4.354.186,66 13.242.000,00 5.772.000,00 19.014.000,00 184.704,00 18.829.296,00 ALTA 37.052,45 

109 UNID. B - Nº 94 ITABUNA - BA 15/02/2011 6,4  X    16.003.611,58 29.419.000,00 7.804.000,00 37.223.000,00 249.728,00 36.973.272,00 ALTA 54.944,89 

             -   

110 
UNIDADE CRMS 

UNID. B - Nº 32 CAMPO GRANDE - 
MS 

28/06/1996 21,0  X    4.595.798,64 6.160.754,66 6.499.744,93 12.660.000,00 207.991,84 12.452.008,16 BAIXA 25.639,00 

111 UNID. B - Nº 88 TRÊS LAGOAS - MS 02/12/2008 8,6    X  11.626.505,63 2.139.788,06 6.706.256,01 8.850.000,00 214.600,20 8.635.399,80 BAIXA 26.534,80 

             -   

112 
UNIDADE CRMT 

UNID. A - Nº 03 CUIABÁ - MT 03/04/1996 21,2  X    5.828.729,03 9.888.831,09 10.440.033,90 20.300.000,00 334.081,08 19.965.918,92 BAIXA 39.307,06 

113 
UNID. B - Nº 70 RONDONÓPOLIS - 
MT 

14/07/2006 10,9    X  8.989.866,09 3.770.020,80 9.324.569,95 13.000.000,00 298.386,24 12.701.613,76 BAIXA 55.549,22 

             -   

114 

UNIDADE 
CRPE 

UNID. A - Nº 18 RECIFE - PE 20/11/1995 21,6    X  8.114.425,61 10.505.836,80 6.536.874,83 17.000.000,00 209.180,00 16.790.820,00 BAIXA 25.811,32 

115 UNID. B - Nº 62 PETROLINA - PE 13/01/2003 14,4  X    7.065.529,02 2.239.126,96 8.448.216,28 10.700.000,00 270.342,92 10.429.657,08 BAIXA 28.636,75 

116 
UNID. B - Nº 83 CABO DE SANTO 
AGOSTINHO - PE 

03/04/2008 9,2  X  
 

R$   
-    

13.813.098,99 5.285.160,00 7.932.414,51 13.200.000,00 253.837,26 12.946.162,74 BAIXA 43.888,39 

117 UNID. B - Nº 85 CARUARU - PE 12/11/2007 9,6  X    12.003.643,60 8.502.840,00 6.853.567,83 15.350.000,00 219.314,18 15.130.685,82 BAIXA 34.032,17 

118 TERRENO UNID. C - Nº SERRA TALHADA - PE 25/09/2013 3,7    X  438.341,05 4.657.443,51 - 4.650.000,00 - 4.650.000,00 NORMAL 28.084,02 

             -   

119 UNIDADE 
SEM 
CONSELHO 

UNID. A - Nº 10 PORTO VELHO - RO 19/05/1995 22,1  X    3.670.568,51 8.871.529,59 8.625.434,25 17.500.000,00 276.013,90 17.223.986,10 BAIXA 54.238,75 

Fonte: Coordenação de Patrimônio 
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7.2.1 Informações sobre imóveis locados de terceiros 

 

Foram identificadas as seguintes locações de imóveis no exercício de 2016: 

 

Quadro 36 – Quantidade de imóveis locados de terceiros no exercício 

CR Unidade Operacional 
Imóveis locados 

no período 
Periodicidade Finalidade 

Valor pago  

em 2016 

CRBA Unidade D - Nº  18 Eunápolis-BA 1 Mensal Funcionamento de Unidade   27.000,00 

CRCO  Unidade D -  Nº  08 Anápolis-GO 1 Mensal Funcionamento de Unidade  17.727,55 

CRES Unidade C - Nº 122 Serra/ES 1 Mensal Funcionamento de Unidade  146.468,76 

CRES Unidade C - Nº 123 São Mateus/ES 1 Mensal Funcionamento de Unidade  85.105,32 

CRMG Unidade D -  Nº  07 Pirapora-MG 1 Mensal Funcionamento de Unidade  26.883,12 

CRMG Unidade D -  Nº  15 Ituiutaba-MG 1 Mensal Funcionamento de Unidade  36.960,00 

CRMG Unidade D -  Nº  66 Formiga-MG 1 Mensal Funcionamento de Unidade  6.684,72 

CRMG Unidade D -  Nº 124 Caratinga-MG 1 Mensal Funcionamento de Unidade  35.698,74 

CRNE I Unidade C - Nº 116 Sobral/CE 1 Mensal Funcionamento de Unidade  60.000,00 

CRNE III Unidade D - Nº  53 Arapiraca-AL 1 Mensal Funcionamento de Unidade  58.800,00 

CRNE III Unidade D - Nº  30 Itabaiana-SE 1 Mensal Funcionamento de Unidade  7.500,00 

CRPR Unidade D - Nº  16 Santo Antônio da Platina-PR 1 Mensal Funcionamento de Unidade  2.000,00 

CRPR Unidade D - Nº  22 Maringá-PR 1 Mensal Funcionamento de Unidade  61.432,08 

CRPR Unidade D - Nº  45 Cascavel-PR 1 Mensal Funcionamento de Unidade  37.678,68 

CRRJ Unidade D - Nº  59 Nova Friburgo-RJ 1 Mensal Funcionamento de Unidade  15.032,20 

CRRS Unidade D -  Nº  62 Lajeado-RS 1 Mensal Funcionamento de Unidade  30.295,20 

CRRS Unidade D -  Nº  64 Rio Grande-RS 1 Mensal Funcionamento de Unidade  36.149,16 

CRSC Unidade D -  Nº  26 Lages-SC 1 Mensal Funcionamento de Unidade  39.300,00 

CRSP Unidade D -  Nº  01 Fernão Dias-SP 1 Mensal Funcionamento de Unidade  41.610,00 

CRSP Unidade D -  Nº  19 Itaquera-SP 1 Mensal Funcionamento de Unidade  48.315,84 

Total R$ 820.641,37 

Fonte: Coordenação de Desempenho Operacional
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7.3 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

7.3.1 Composição da força de trabalho de TI 

 

Quadro 37 – Composição da força de trabalho de TI 
Gestão 

Coordenador 1 

Desenvolvimento 

Programador 8 (1 funcionários PNE) 

DBA 1 

Requisito 4 

Teste 1 (1 funcionários PNE) 

Web Design 1 (1 funcionários PNE) 

Infraestrutura 

Segurança 4 (1 funcionários PNE) 

Suporte 7 (5 funcionários PNE) 

Infraestrutura 4 (1 funcionários PNE) 

Fonte: Coordenação de Informática 

 

 

7.3.2 Plano de capacitação e treinamento da força de trabalho de TI 

 

No exercício de 2016, com o intuito de capacitar e elevar o nível de conhecimento da 

Coordenação, os seguintes treinamentos foram efetuados: 

 

 APE - Análise de pontos de função; 

 Microsoft Windows Server 2012 – Install and Configuration; 

 Elaboração de Termos de Referência; 

 Elaboração e Gerenciamento de Projetos; 

 Redação Empresarial. 

 

7.3.3 Inovação da Infraestrutura Tecnológica  

 

De olho na segurança e em novas tendências, algumas inovações foram implantadas na área de 

tecnologia da informação para a melhoria e a dinamização do trabalho das Entidades. No 

exercício, foi iniciada a implantação do software de gestão integrada Protheus, que visa trará 

maior agilidade, controle e transparência aos processos e informações da área administrativa. 

O Protheus permite conectar todas as áreas do SEST e do SENAT, trazendo mais agilidade, 

confiabilidade e transparência aos processos realizados. O treinamento para uso da nova 

ferramenta foi iniciado no exercício de 2016 e será finalizado em 2017. 
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Também foi iniciada a construção do novo Sistema de Gestão Operacional, programa que 

substituirá o SIGSS (Sistema Integrado de Gestão), que, faz gerenciamento de todos os 

atendimentos da área de saúde, financeira e de cursos das Entidades. Em 2016, foi executado, 

aproximadamente, 20% das demandas de criação do sistema. 

 

Outra medida estratégica realizada no exercício de 2016 foi a atualização do parque tecnológico 

das Unidades Operacionais e do Departamento Executivo. Também foram implementados 120 

firewalls nas Unidades, aperfeiçoando controle de acesso a sites indevidos, prevenindo invasões 

e ataques a rede de computadores e gerenciando os links de dados e redes wi-fi. Além disso, os 

servidores das Unidades foram atualizados e foi adquirido e instalado storage (dispositivo 

projetado especificamente para armazenamento de dados) com 133 terabytes de capacidade. No 

segundo semestre de 2016, iniciou-se a implantação de um novo antivírus. 

 

Com intuito de atualizar todo o parque tecnológico e dar ênfase à proteção de dados da 

Instituição, foram executadas as seguintes ações: 

a) Distribuição de Enxoval para Unidades Operacionais: com o objetivo de atualizar e 

modernizar o parque tecnológico do SEST SENAT, foi iniciada a substituição de 

computadores nas Unidades Operacionais e no Departamento Executivo. A distribuição 

dos equipamentos, mais modernos e eficientes, foi iniciada ao final de 2015 e finalizada 

em 2016. Foram adquiridos 975 novos equipamentos beneficiando parcialmente as 145 

Unidades e o Departamento Executivo. 

 

b) Link de Internet: proporcionou maior agilidade e autonomia para as Unidades 

Operacionais quanto aos provedores de internet, bem como reajustou os valores de 

acordo com a inflação.  

c) Atualização de servidores das Unidades Operacionais: em conjunto com o 

Departamento Executivo e Unidades Operacionais realizou atualização de mais de 50% 

dos servidores que já estavam obsoletos e muitos já tinham parado de funcionar; 

d) Aquisição de Firewalls para Unidades Operacionais: adquiriu e enviou equipamentos 

de Firewall para todas as Unidades Operacionais. Até o fim do segundo semestre de 

2017 as Entidades pretendem chegar a 100% de Unidades equipadas com firewall; 

 

e) Implantação de VPNs nas Unidades Operacionais: com a implantação dos Firewalls nas 

Unidades foi possível configurar VPNs para facilitar o acesso das Unidades aos 

Sistemas internos e aplicar políticas de segurança e gerenciamento mais eficazes; 

 

f) Aquisição de Storages: adquiriu Storages de armazenamento para ampliar o parque 

tecnológico do Departamento Executivo e Unidades Operacionais. Toda a plataforma 

de servidores foi migrada para os novos storages possibilitando maior desempenho e 

disponibilidade; 
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g) Reorganização das Redes : criação, planejamento e implementação da topologia da rede 

LAN do CPD e do Departamento Executivo. Adição de novas redes por ambientes de 

TI (Ambiente de Prioridade Alta, Prioridade Média e Segurança), novas redes por andar, 

criação de VLANS e configurações de segmentação de rede de dados. 

 

h) Troca do Robô de Backup: efetuou a migração do robô de backup para um novo robô 

de maior capacidade. O robô é um hardware responsável pela gravação de segurança 

dos dados e informações do SEST SENAT e como houve um crescimento significativo 

do parque tecnológico e da massa de dados foi necessário migrar para um robô maior; 

 

i) Aquisição de Ferramenta Antivírus: no segundo semestre de 2016 iniciou-se a 

implantação de ferramenta de proteção de dados – antivírus, no Departamento 

Executivo e Unidades Operacionais. Todos os servidores e computadores do 

Departamento Executivo foram protegidos, e 95% dos servidores de Unidades 

Operacionais e 60% das máquinas também já estão protegidos; 

 

j) Servidor de arquivos: efetuada atualização e migração do servidor de arquivos para um 

novo sistema de armazenamento e gerenciamento de dados, bem como migração do 

Servidor de correio, com atualização da plataforma de correio eletrônico do SEST 

SENAT para Exchange 2016; 

 

k) Migração da Ferramenta de Backup: com a atualização da ferramenta de correio 

eletrônico foi necessária migração da ferramenta de Backup Veritas Netbackup para 

versão 7.7.3; 

 

l) Troca do servidor de mídia de Backup: com a aquisição de um novo robô de backup foi 

necessário a troca do servidor de mídia para um servidor mais novo; 

 

m) Visita às Unidades: foram realizadas a mais de 70 visitas às Unidades Operacionais para 

fazer levantamento e pesquisa de satisfação dos dirigentes quanto ao parque 

tecnológico, instalações elétricas e hidráulicas, sistemas utilizados na gestão e demais 

necessidades. Esse relatório teve como objetivo conhecer a realidade de cada Unidade 

e subsidiar ações efetivas por parte da gestão das Entidades, quanto ao tema; 

 

n) Implantação de equipamentos da Sala de Fornecedores: foram adquiridos equipamentos 

de monitoramento e segurança para a sala de fornecedores, localizada no Departamento 

Executivo, estabelecida para realização de reuniões relativas a processos de compras e 

contratações, ou qualquer outra inteiração de funcionários com fornecedores. 
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7.3.4. Principais sistemas de informações: 

 

Na planilha a seguir é apresentada a relação de sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos 

estratégicos da entidade bem como sua respectiva função operacional. 

 

Quadro 38 – Sistemas Computacionais  

Sigla Nome Sistema Área Gestora Finalidade Situação 

SIEN 
Sistema de Elaboração de 

Normativos 
Assessoria Especial 

Sistema que controla o fluxo no elaboração de normativos entre as áreas 

envolvidas. 
Ativo 

- Cadastro de Fornecedores 
Coordenação de 

 Licitações e Compras  

Gerenciar cadastro de fornecedores, documentação recebidas, prazos para 

vencimento das documentações e a liberação do fornecedor para 

participar dos pregões on-line e presencial no SESTSENAT. 

Ativo 

- Registro de Licitação 
Coordenação de  

Licitações e Compras 

Gerenciar informações das licitações ocorridas como dados da empresa 

vencedora, empresas participantes, objeto da licitação, valor estimado e o 

valor executado entre outros. 

Ativo 

PAMS 
Pedido de Aquisição de 

Materiais e Serviços 

Coordenação de 

Licitações e Compras 

Gerenciar os pedidos de aquisições de materiais e serviços das 

coordenações do SEST/SENAT. 
Ativo 

E-compras Apoio 
Apoio de Relatórios de 

Licitações Eletrônicas 

Coordenação de  

Licitações e Compras 
Geração de relatórios de pregões eletrônicos realizados. Ativo 

- Pregão Eletrônico on-line 
Coordenação de  

Licitações e Compras 

Gerenciar pregões on-line. Recebimento de lances até a finalização e 

apresentação do vencedor do pregão. 
Ativo 

- Biblioteca Digital 
Coordenação de 

Administração 

Publicador de digitais (Livros, Artigos, Vídeo, Imagens, Periódicos e 

Áudio) ao usuários da Internet e Intranet. 
Ativo 

SISPA Controle de Passagem 
Coordenação de 

Administração 
Controle de solicitação de passagens e diárias Ativo 

SIGB 
Sistema de Gestão de 

Biblioteca 

Coordenação de 

Administração 
Gerenciamento de acervo físico e digital da biblioteca do Transporte 

assim como a gerencia de empréstimos, devoluções e multas. 
Ativo 
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- Quiosque Folha RM 
Coordenação de 

Administração Sistema de Emissão de Contracheques. Ativo 

SIAC 

Sistema de 

Acompanhamento e 

Cadastro 

Coordenação de 

Administração 
Sistema de acompanhamento e controle das informações de cadastro de 

unidade, funcionários e contas de acesso a sistemas como SIGSS e outros. 
Ativo 

SICOP 

Sistema de 

Correspondência e 

Protocolo 

Coordenação de 

Administração Protocolar correspondências e emissão de cartas e ofício. Ativo 

RM 
RM Labore - Folha de 

Pagamento 

Coordenação de 

Administração 
Auxilio na confecção de relatório e extração de informações para trabalho 

junto ao departamento de pessoal. 
Ativo 

SIGA 
Sistema de Gerenciamento 

de Arrecadação 

Coordenação de 

Arrecadação 

Sistema de leitura de informações enviadas pela Dataprev referente a 

GFIP, Cadastro de empresas e outros. 
Ativo 

SCCD 
Sistema de Controle de 

Certidões e Documentos 

Coordenação de 

Desempenho Operacional 

Gerenciamento das certidões de funcionamento, CRM e CRO de médicos 

e afins na unidade. 
Ativo 

SIGSS 
Sistema de Gestão  

do SEST SENAT 

Coordenação de 

Desempenho Operacional 

Sistema integrado de gestão para auxilio de coleta de informações nas 

unidades das áreas de saúde, educação e lazer e apoio a CODEP no 

gerenciamento das unidades e metas a serem realizadas. 

Ativo 

GRF 
Gerador de Dados para 

Receita Federal 

Coordenação de 

Desempenho Operacional 
Gerador de dados para a Receita Federal. Ativo 

DMED 

Gerador de Dados para 

Receita Federal de 

receitas Médicas 

Coordenação de 

Desempenho Operacional 
Declaração de Receitas Médicas para Declaração de Imposto de Renda. Ativo 

CEOD 
Controle de Estoque de 

Materiais Odontológicos 

Coordenação de 

Desempenho Operacional 
Controle de estoque para materiais odontológicos. Ativo 

EAD Ensino à Distância 

Coordenação de 

Desenvolvimento 

Profissional 

Plataforma de LMS destinada a execução de cursos a distância. Ativo 

REDMINE 
Sistema de atendimento 

SEST SENAT 

Coordenação de 

Informática  

Possibilita qualquer área ter controle de atendimento por projeto / 

equipe às solicitações e chamados realizados por uma interface 

centralizada. 

Ativo 
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  Framework 
Coordenação de 

Informática 

Ambiente de padronização de Layout e Procedimentos padrões para 

novos sistemas do SEST SENAT. 
Ativo 

SIGCI 

Sistema de Gestão da 

Coordenação de 

Informática 

Coordenação de 

Informática 
Gerenciador de projetos dentro do ambiente de colaboração da COINF. Ativo 

SIGB 

Sistema de Gestão de 

Biblioteca de Unidade 

Operacional 

Coordenação de  

Projetos Especiais 

Gerenciamento de acervo físico e digital da biblioteca do Transporte 

assim como a gerencia de empréstimos, devoluções e multas para 

bibliotecas de unidades operacionais. 

Ativo 

SIC - MPE Micro e Pequena Empresa 
Coordenação de  

Projetos Especiais 

Projeto de parceria com SEBRAE para capacitação dos profissionais do 

setor do transporte de Cargas e Escolares. 
Ativo 

SICON Sistema de Contabilidade 
Coordenação de  

Orçamento e Contabilidade 

Sistema integrado de contabilidade para auxilio a área de contabilidade, 

financeira, orçamento, auditoria e as unidade operacionais do 

SEST/SENAT. 

Ativo 

- Agência de Notícias 
Coordenação de Internet  

e Mídias Sociais 

Publicador e gerenciador de conteúdo referente as notícias do SEST 

SENAT e do Transporte. Criação da estrutura e publicador. 
Ativo 

- Base  0800 
Coordenação de Internet  

e Mídias Sociais 
Coleta de informações do 0800  Ativo 

- Despoluir 
Coordenação de Internet 

 e Mídias Sociais 

Portal da internet responsável por divulgar informações referente ao 

projeto Despoluir. 
Ativo 

- Fale Conosco 
Coordenação de Internet 

 e Mídias Sociais 

Sistema de coleta de informações dentro do Portal da Internet e Intranet a 

respeito de comentários, opinião sobre serviços, solicitação de 

informações. 

Ativo 

- Hot site Cursos de Gestão 
Coordenação de Internet  

e Mídias Sociais 

Hot site para alavancar as inscrições nos cursos de gestão oferecidos pelo 

projeto MPE. 
Ativo 

ESCA Hot Site e Publicador 
Coordenação de Internet 

 e Mídias Sociais 

Site de conteúdos e publicador de conteúdo para o Hot Site de do 

programa de combate à prostituição infantil. 
Ativo 

- Pesquisa de Rodovias 
Coordenação de Internet  

e Mídias Sociais 
Publicação dos Resultados obtidos na Pesquisa de Rodovias. Ativo 

- Intranet 
Coordenação de Internet  

e Mídias Sociais 

Publicador e gerenciador de conteúdo referente a serviços e informações 

aos funcionários do SEST SENAT. 
Ativo 
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- Portal da Internet 
Coordenação de Internet 

 e Mídias Sociais 

Publicador e gerenciador de conteúdo referente a serviços, sistemas, 

publicações, boletins, ações, eventos e outros. 
Ativo 

- Ambiente de Enquetes 
Coordenação de  

Recursos Humanos  

Ambiente destinado a gerenciar o processo de pesquisa coletando 

informações e gerando gráficos sumarizados das questões. 
Ativo 

- 
Sistema de Clima 

Organizacional 

Coordenação de  

Recursos Humanos  

Objetivo de pesquisa e analisar as diversas variáveis referentes a 

organização e a relação com os profissionais do SESTSENAT e apontar 

possíveis soluções para os conflitos encontrados. 

Ativo 

- Canal do Transporte 
Coordenação de Internet 

 e Mídias Sociais 
Aplicativo com resumo de notícias sobre transporte. Ativo 

SISPREC 
Sistema de prestação de 

contas 
Diretoria Executiva Sistema de prestação de contas Ativo 

EMP 
Escola de Motorista 

Profissional 

Coordenação de 

Desenvolvimento 

Profissional 

Controle de inscrições para promoção de profissionais do transporte. Ativo 

ERP Protheus 
Coordenação de 

Informática 
ERP absorve as necessidades referente aos sistemas administrativos. Ativo 

SGCDF 

Curso Prevenção e Analise 

de Descarrilhamento 

Ferroviário 

Coordenação de  

Projetos Especiais 

Sistema para gerenciar o Curso de Prevenção e Análise de 

Descarrilhamento Ferroviário. 
Ativo 

GESTAOSS 

Sistema centralizador de 

informações e 

funcionalidades da 

instituição 

Coordenação de 

Informática 
Sistema centralizador de informações e funcionalidades da instituição Ativo 

SGC 
Sistema de Gerenciamento 

de Cursos 

Coordenação de  

Projetos Especiais 
Controle de cursos e turmas ofertados pelo ITL Ativo 

SIC Sistema de Carteirinhas 
Coordenação de 

Arrecadação 

Impressão de carteirinhas e upload de documentação para atualização 

cadastral dos clientes SEST SENAT 
Ativo 

SISCOM 
Sistema de planejamento de 

demandas 

Coordenação de  

Licitações e Compras 
Controle de levantamento de demandas Ativo 
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- Banco de Talentos 
Coordenação de 

Desempenho Operacional 

Gerenciado de currículos enviados por candidatos a vagas abertas pelas 

empresas do setor do transporte. 
Legado 

POPs 
Sistema de Fornecedores do 

DEX 

Coordenação de 

Informática 
Sistema para gerencial o cadastro de fornecedores da TI Legado 

SIC - Taxista Taxista Nota 10 
Coordenação de  

Projetos Especiais 

Projeto de parceria com SEBRAE para capacitação dos profissionais do 

setor do transporte de passageiros. 
Legado 

SIGA Autônomo 

Sistema de Gerenciamento 

de Arrecadação 

Autônomo 

Coordenação de 

Arrecadação 

Registrar e Gerenciar os pagamentos realizados pelos trabalhadores com 

vinculo ao transporte e emitir declarações de regularidades. 
Evolução 

PAPJ 
Portal de Acompanhamento 

de Processo Jurídico 

Assessoria de 

Conformidade Legal 
Portal de Acompanhamento de Processos Jurídicos. Evolução 

- Translex 
Assessoria de 

Conformidade Legal 
Publicador de leis destinados ao setor do transporte. Evolução 

SISS 
Sistema de Informações do 

SEST SENAT 

Coordenação de 

Administração 

Sistema de gestão de arquivos de processos e documentos com 

acompanhamento eletrônico e mapeamento físico. 
Evolução 

- Gestão Pronatec 
Coordenação de  

Projetos Especiais 

Gestão de repasse referente aos cursos do Pronatec em unidades 

operacionais do SEST SENAT. 
Evolução 

SISHAB SISHAB 
Coordenação de Projetos 

Especiais 

Sistema de inscrição de concorrência e gerenciamento de liberação de 

recrutamento para programa 1a CNH e mudança de categoria. 
Evolução 

SISS 
Sistema de protocolo e 

processos 

Coordenação de 

Administração 
Sistema de protocolo e processos Solicitado 

SISPAR Sistema de parecer Assessoria Especial Sistema de parecer  Solicitado 

SIAUDUO 
Sistema de Auditoria de 

Unidades Operacionais 

Auditoria de Unidades 

Operacionais  

Realização de questionamentos sobre operações nas unidades 

operacionais e acompanhamento de não conformidades. 
Solicitado 

SIGOP 
Sistema de gerenciamento 

operacional 

Coordenação de 

Desempenho Operacional 
Sistema de Gestão Operacional do SEST SENAT Solicitado 

 Fonte: Coordenação de Informática 
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7.3.5. Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos sistemas 

 

No exercício foi dada continuidade ao trabalho de documentação dos sistemas, por meio da 

equipe de analistas de requisitos, no processo de desenvolvimento de softwares. Com essa ação 

o SEST e o SENAT evoluíram nas atividades com a criação de modelos/templates próprios e 

foi padronizada a escrita e o modo de documentar os sistemas, buscando garantir que o 

conhecimento e as regras negociais dos sistemas internos sejam registrados e arquivados.  

 

 

7.4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

O SEST SENAT tem nos últimos anos investido na utilização somente de lâmpadas econômicas 

e computadores com monitores de LED ou LCD, os funcionários são orientados a reutilizar as 

folhas para rascunho. Tanto o Departamento Executivo, quanto as Unidades Operacionais 

promovem ações internas de conscientização no uso adequado e racional dos recursos que 

demandam gastos com energia, água e papel, promovendo a participação e contribuição de 

todos. O tema também é trabalhado de forma transversal durante as palestras e cursos 

ministrados para os trabalhadores. 

 

O SEST SENAT não observa os parâmetros estabelecidos no Decreto n° 7.746/2012, bem como 

não possui plano de gestão de logística sustentável instituído pelo mesmo normativo, por tratar-

se de norma específica para administração pública. 

 

 

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 

contratação de serviços ou obras. 

 

a) Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens 

 

O Projeto de Capacitação com Prática de Direção Simulada para Motoristas Profissionais, 

iniciado em 2016, adquiriu 60 simuladores de direção. O investimento objetiva treinar 

motoristas profissionais do transporte de cargas e passageiros para conduzirem de forma a 

economizar combustível, diminuir custos de manutenção, reduzindo, também, os custos 

operacionais dos transportadores e ainda a emissão de poluentes. 

 

O projeto tem grande potencial de sustentabilidade, segundo a Sondagem da CNT1, 48,2% das 

empresas que já ofertaram capacitações diversas a seus empregados, já reduziram até 6% o 

consumo de combustível e, consequentemente, de emissão de poluentes. Além disso, o 

treinamento de motoristas com foco em condução econômica, pode representar uma redução 

de 12% ou mais no consumo de combustível, conforme gráfico abaixo: 

 

                                                 
1 Confederação Nacional do Transporte. Sondagem CNT de eficiência energética no transporte rodoviário de cargas. Brasília. 2015. 
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O mesmo estudo ainda apresenta que 90% das empresas afirmaram ter interesse em capacitar 

seus funcionários junto ao SEST SENAT. 

 

Outro aspecto em relação a redução de custos e impacto ambiental está no fato de o simulador 

de direção ser híbrido. No mesmo equipamento é possível treinar os alunos em diversos tipos 

de veículos, economizando recursos de aluguel ou compra de todos esses veículos, além de 

evitar a emissão de toneladas de gases poluentes. Temos, portanto, uma solução eficiente, 

sustentável e ambientalmente adequada, em consonância com a responsabilidade 

socioambiental do SEST SENAT. 

 

b) Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Contratação de Serviços ou Obras 

 

O SEST SENAT vem de forma crescente trabalhando de forma comprometida com a 

sustentabilidade. No caso das contratações de serviços ou obras já adotou para os projetos 

básicos de construção de novas Unidades Operacionais inovações em resoluções e proposições 

que vão ao encontro dessas diretrizes, quais sejam:  

 

a) Tratamento das fachadas para redução do calor no interior do edifício, colaborando para 

o aumento da eficiência dos aparelhos de ar-condicionado e por consequência redução 

do consumo de energia elétrica, a partir da instalação de brises e revestimentos metálicos 

sobrepostos às fachadas que funcionam como um radiador, dissipando a carga térmica 

incidente antes de atingir as paredes externas. 

b) Uso de telhas translúcidas em parte da cobertura do Centro de eventos que reduzirá a 

necessidade de uso de iluminação artificial durante o dia. 

c) Utilização de pavimentação de blocos intertravados que aumenta a permeabilidade do 

solo em comparação com outras soluções de pavimentação impermeável. 
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d) Uso de telhas termoacústicas no Centro de eventos e na Oficina Pedagógica que reduz 

a temperatura interna, comparado com outras soluções de cobertura. 

e) Previsão de edícula para separação de resíduos recicláveis descartados, para fins de 

coleta seletiva solidária, conforme prevê o Decreto nº 5.940/2006. 

f) Iluminação com lâmpadas led. 
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8.  CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

 

8.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

 

Caracterização da determinação/recomendação  

Processo  Acórdão 

014.248/2015‐8 AC-699-10/16-P 

Órgão/Entidade/Subunidade destinatária da determinação/recomendação  

SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 

Descrição da determinação/recomendação 

Auditoria com objetivo de avaliar o nível de transparência das entidades do Sistema 'S' em relação à divulgação 

de dados sobre receitas, despesas, demonstrações contábeis, licitações, contratos, entre outras, e ao atendimento 

à sociedade no que tange ao acesso à informação. 

 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 

O SENAT desenvolve sua política de transparência por meio de ações integradas de divulgação de produtos e 

serviços de acordo com seus objetivos institucionais. Em seu Portal www.sestsenat.org.br são disponibilizadas 

à sociedade em geral informações sobre desenvolvimento profissional, educação, saúde e qualidade de vida, 

cultura e lazer, assim como, lista dos membros dos corpo técnico e do Conselho Nacional, além de informações 

de gestão, que são práticas alinhadas ao princípio constitucional da transparência e que permite ao cidadão o 

acompanhamento da aplicação de recursos. 

 

Esclarece-se que o SENAT tem mantido constante aprimoramento dessas práticas, especialmente com as 

determinações e orientações do Acórdão 699/2016. Desde modo, em abril do corrente ano, em seu Portal, na aba 

Transparência, disponibilizou à sociedade em geral informações sobre licitações e editais, os 10 (dez) maiores 

contratos celebrados, atividades e vagas gratuitas ofertadas em cursos, transferências de recursos por meio de 

convênios, bem como, estrutura remuneratória definida em normativos internos e número de empregados para 

cada cargo. Outras ações constam de programação devidamente formalizada a esse Tribunal de Contas, pois 

depende da completa implantação de Sistema Integrado de Gestão que está sendo adotado pelas Entidades. 

  

 

 

 

8.1.1 Determinações e recomendações oriundas do julgamento de contas anuais 

 

Não houve determinações ou recomendações oriundas de julgamento de contas anuais no 

exercício de 2016. 

 

 

 

http://www.sestsenat.org.br/
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8.2 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE 

CONTROLE INTERNO 

 

Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 1.1.1.1 Política de acessibilidade em desacordo com a regulamentação legal sobre o tema. 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Implementar política de acessibilidade nas instalações do SEST, conforme a Norma ABNT NBR 9050, 

promovendo a adequação das instalações da Unidade Operacional de Samambaia, com correção das 

inconformidades apontadas: a) Ausência de pisos antiderrapantes, tátil de alerta e tátil direcional na recepção ao 

público, na administração, salas de aula, sala de treinamento, hall de circulação e auditório, situação que 

inviabiliza o deslocamento seguro de pessoas com deficiência visual; b) Ausência de corrimão em toda a rampa 

de entrada do auditório; c) Ausência de sinalização nas escadas, rampas de entrada e rampas externas do 

auditório; d) Altura dos corrimãos da escada do auditório de 1,08 m em relação ao piso, sendo que o permitido 

é de 0,92 m na parte superior e a 0,70 m na parte inferior do corrimão; e) Corrimão da rampa de acesso ao 

auditório não fixado firmemente, resultando na falta de segurança para utilização por pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida; f) Ausência de espaços reservados sinalizados no auditório para pessoa com deficiência 

ou com mobilidade reduzida; g) Ausência de espaço livre com distância mínima de 0,30 m entre a parede e a 

maçaneta da porta dos banheiros para cadeirantes, cuja a distância existente é de 0,20 m; h) Discrepâncias entre 

as medidas previstas e as existentes nos acessórios e equipamentos em relação ao piso do banheiro para 

cadeirantes: corda para acionamento da válvula de descarga medindo 1,18 m, sendo que o previsto é de 1,10 m, 

papeleira de sobrepor (rolo) medindo 1,15 m, sendo que o previsto é 1,00 m, e assentos sanitários medindo 1,35 

m, sendo que o previsto é entre 0,80 a 1,20 m; i) Ausência de cabide e porta objetos nos banheiros para 

cadeirantes; j) Ausência de espaço adicional de circulação de 1,20 m entre as vagas reservadas para veículos que 

conduzem ou são conduzidos por pessoas com deficiência; k) Ausência de vagas reservadas para veículos que 

conduzem ou são conduzidos por idosos; l) Discrepância de medidas de altura livre sob o balcão dos seguintes 

locais em comparação com a previsão (entre 0,75 a 0,85 m em relação ao piso): balcão do caixa medindo 1,10 

m, balcão da administração medindo 1,15 m, e balcão da secretaria escolar medindo 0,97 m; m) Discrepância de 

medidas do vão do balcão dos seguintes locais em comparação com a previsão (mínimo de 0,3 m): balcão do 

caixa medindo 0,16 m, balcão de atendimento medindo 0,15 m, balcão da administração medindo 0,19 m, e 

balcão da secretaria escolar medindo 0,10 m; e n) Ausência de planos e mapas táteis de orientação, indicando as 

funcionalidades e a circulação no espaço. 

 

Síntese do Tratamento Adotado 

 

Recomendação acatada. Foi aberto o processo de compras nº 00516/16, referente à contratação de serviços de 

engenharia para a obra de reforma de adequação de acessibilidade da Unidade Operacional de Samambaia-DF, 

cuja obra foi finalizada no exercício de 2017. Foi, ainda, aberto o processo de compras nº 00192/17, referente a 

contratação de empresa de engenharia ou arquitetura, para a elaboração, atualização e complementação de 

Projeto de Arquitetura para Acessibilidade nas edificações das Unidades Operacionais do SEST SENAT em todo 

o Brasil. 
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Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 1.1.2.1 

Contratação de serviços de consultoria por inexigibilidade com definição imprecisa 

do objeto, ausência de pesquisa prévia de preço e pagamentos de serviços sem 

mecanismos de medição que permitam acompanhar e aferir de forma a garantir a 

execução do objeto. 

 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Recomendação 1: Incluir, obrigatoriamente, no processo de planejamento das contratações de serviços de 

consultoria realizadas pela entidade as seguintes atividades: a) detalhamento do objeto a ser contratado com 

definição dos produtos que serão entregues, b) os elementos que permitam precificar os produtos de maneira 

objetiva e os critérios para aferição da qualidade dos serviços prestados; c) realização de estimativa prévia de 

preços; d) elaboração de plano de trabalho específico para cada contratação prevendo: cronograma de 

desembolso físico-financeiro (com pagamentos vinculados a entrega de produtos e não realizados em parcelas 

fixas mensais), etapas, prazos e serviços a serem demandados; e) definição, para cada contratação, de critérios 

de aceitação dos produtos entregues e modelos de relatórios de acompanhamento das atividades que registrem, 

de forma efetiva, a prestação dos serviços contratados.  

 

Recomendação 2: Abster-se de firmar contratação de serviços sem definição precisa do objeto, prazos, produtos 

e precificação baseado em parâmetros praticados no mercado, de forma a se evidenciar a efetiva prestação dos 

serviços e que a contratação foi vantajosa em atendimento ao interesse público e às finalidades da entidade. 

Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendações acatadas. O Manual de Compras e Licitações do Departamento Executivo do SEST SENAT 

estabelece os critérios e procedimentos recomendados. 

 

 

Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 1.1.2.2 

Falhas na contratação de serviços advocatícios atinentes: a) ausência de documentos 

relacionados ao planejamento da contratação, a exemplo do termo de referência; b) 

ausência de cotação prévia de preços com justificativas para o valor contratado; c) 

ausência de ratificação dos preços e da contratação pela autoridade competente; d) 

realização de pagamento de despesas da contratada com hospedagens e passagens 

para serviços realizados no Distrito Federal; e) falta de evidenciação de quais foram 

os elementos de distinção do contratado em relação a outros eventuais escritórios 

que atuam no mesmo segmento de Direito; f) ausência dos critérios de avaliação dos 

custos administrativos da execução do contrato. 

 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

 

Recomendação 1: Abster-se de contratar terceirização de serviços advocatícios por meio de inexigibilidade de 

licitação quando não estiver efetivamente demonstrado: a) o interesse público da contratação (notória relevância 

da causa); b) as razões que motivaram a terceirização do serviço, bem como das condições em que tal atividade 

é efetivamente prestada e acompanhada; c) o objeto pactuado e a forma de remuneração; d) seja comprovada a 

notória especialização do escritório de advocacia no ramo jurídico de interesse do contrato e evidenciado quais 

foram os elementos de distinção do contratado em relação a outros eventuais escritórios que atuam no mesmo 

segmento de Direito; e) quais os critérios de avaliação dos custos administrativos da execução do contrato.  
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Recomendação 2: Instituir normativo e controles internos na área de compras e licitação para que as contratações 

diretas por inexigibilidade sejam acompanhadas das seguintes atividades: registro no processo administrativo da 

justificativa para o enquadramento como inexigibilidade de licitação; cotação prévia de preços com justificativas 

para o valor contratado; realização de planejamento adequado dos serviços e bens a serem contratados, 

registrando formalmente os resultados desse planejamento em termo de referência; ratificação dos preços e da 

contratação pela autoridade competente; e não adoção de cláusula com previsão de pagamento de despesas com 

hospedagens e passagens das empresas contratadas, quando o serviço a ser executado ocorra no Distrito Federal.  

 

Recomendação 3: Adotar providências visando a exclusão de cláusulas que preveem o pagamento de despesas 

com hospedagens e passagens das empresas contratadas, quando o serviço executado ocorra no Distrito Federal, 

sob pena de responsabilidade do ordenador de despesas. 

 

Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendações acatadas. O Manual de Compras e Licitações do Departamento Executivo do SEST SENAT 

reafirma a necessidade de cotação de preços de mercado como exigência para a verificação da economicidade e 

vantajosidade da contratação, bem como dos critérios para a contratação por inexigibilidade de serviços de 

quaisquer naturezas. Também foram efetuados termos aditivos aos contratos atualmente vigentes, excluindo a 

possibilidade de pagamento de diárias e passagens para serviços a serem executados no Distrito Federal. 

 

 

 

Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 1.1.2.3 

Realização de atividades pelo Instituto de Transporte e Logística, no âmbito do 

Programa Avançado de Capacitação do Transporte, sem formalização de convênio 

ou outro instrumento congênere, e ausência de critérios objetivos para a seleção do 

público-alvo do referido programa. 

 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Recomendação 1: Realizar a celebração de convênio ou outro instrumento congênere com o Instituto de 

Transporte e Logística, quando forem desenvolvidos programas de interesse comum para o alcance dos objetivos 

institucionais da Entidade, em especial quando houver aplicação de recursos financeiros por parte do SENAT.  

Recomendação 2: Instituir normativo prevendo, na realização de cursos abertos à população executados ou 

patrocinados pelo SENAT, a edição de edital de convocação com critérios objetivos de seleção e demais 

informações necessárias para inscrição e acompanhamento da seleção pelo candidato. 

Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendações acatadas. Encontram-se em elaboração o convênio com o Instituto de Transporte e Logística e 

o normativo prevendo os critérios mínimos de seleção. O novo organograma (incluído como evidencia no 

Sistema Monitor) comprova a extinção da Coordenação de Cursos Avançados à Disposição do Instituto de 

Transporte e Logística. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

____________________________________________________________________________________   136 
 
 

SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício Confederação Nacional do Transporte - Brasília/DF - CEP:70070-944 
Telefone: (61) 3315.7000 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br 

 

Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 

 

1.2.1.2 

Realização de transferências financeiras, no âmbito do Programa Despoluir, 

independentemente do cumprimento das metas acordadas com os convenentes e 

normativos vigentes sobre o tema. 

 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

 

Recomendação 01: Exigir, dos convenentes que não cumpriram as metas, a realização das aferições ambientais 

faltantes sem custos para o SENAT ou, caso não seja possível, a devolução dos recursos financeiros repassados 

a maior sem a devida contraprestação de serviços por parte do convenente. 

 

Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendações acatadas. Os novos convênios somente foram firmados após o cumprimento das exigências, 

com a realização das aferições ambientais faltantes sem custos para o SEST ou a devolução dos recursos 

financeiros sem a devida contraprestação do serviço. 

 

 

 

Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 

 

 

1.2.1.3 

Deficiências na celebração e formalização dos convênios firmados pela entidade 

junto às federações para a execução do Programa Despoluir, em especial no que 

concerne à ausência de: formalização do alinhamento entre as atividades finalísticas 

da Entidade com os convênios realizados, estimativa ou memória de cálculo dos 

valores apresentados pelos convenentes, dotação orçamentária específica, pareceres 

jurídicos e contrapartidas financeiras. 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Recomendação 1: Acostar nos processos administrativos de convênios, em atendimento ao princípio da 

transparência e publicidade, toda documentação comprobatória notadamente quanto a: motivação do objeto, 

indicando o amparo legal ou normativo que vincula o referido programa às atividades finalísticas da entidade, a 

aprovação da autoridade competente, bem como, pareceres jurídicos e as minutas dos termos de aditamento e 

dos contratos a serem pactuados.  

 

Recomendação 2: Analisar, quando da apresentação dos Planos de Trabalhos pelas convenentes, a existência 

de cotação de valores ao preço de mercado para aprovação prévia da concedente e prever, nos contratos, cláusula 

com rubrica de dotação orçamentária específica, que comprove a disponibilidade dos valores que se compromete 

a aplicar na consecução do objeto do convênio.  

 

Recomendação 3: Prever a inclusão de contrapartidas (financeira, bens ou prestação de serviços) pelos 

convenentes, tendo em vista que a celebração desses instrumentos pressupõe, necessariamente, um acordo de 

mútua cooperação e interesses comuns entre as partes.  

 

Recomendação 4: Atualizar normativos internos, utilizando-se, de forma subsidiária, as legislações federais, 

além de observar os princípios da Administração Pública, assim como a jurisprudência do TCU, no que concerne 

às transferências voluntárias (convênios, ajustes, acordos, contratos de repasse, termos de cooperação, ou outros 
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instrumentos congêneres), com a previsão das seguintes práticas: justificativa com motivação do objeto, 

indicando o amparo legal ou normativo que vincula a transferência às atividades finalísticas da entidade; parecer 

jurídico e aprovação da autoridade competente acostada ao processo; realização de pesquisas de preço e cotações 

demonstrando a viabilidade e adequação ao mercado das despesas previstas; e a necessária contrapartida 

fundamentada e economicamente mensurável.  

 

Recomendação 5: Revisar os Convênios de Cooperação Técnica e Financeira, no âmbito do Programa 

Despoluir, para que haja uma contrapartida financeira dos convenentes, de forma a restabelecer o equilíbrio dos 

acordos, tornando clara a cooperação mútua e o interesse comum entre as partes. 

 

Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendações acatadas. Foi editada nova Instrução de Serviço que contém o atendimento das recomendações. 

 

 

 

Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 1.2.1.4 

Fiscalização deficiente do convênio do Programa Despoluir, sem a realização de 

verificações físicas da execução pelos convenentes. 

 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Planejar e executar fiscalizações in loco concomitantes aos convênios em andamento, estabelecendo cronograma 

específico, conforme a capacidade da Entidade, aproveitando, na medida do possível, dos recursos existentes nas 

Unidades Operacionais, produzindo relatórios técnicos de acompanhamento, fiscalização e relatórios de 

verificação física dos respectivos convênios analisados. 

Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendação acatada. O cronograma das fiscalizações iniciadas em 2017 para o acompanhamento do 

programa Despoluir foi publicado como evidência no Sistema Monitor. 
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Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 1.3.1.1 

Planejamento inadequado de licitação para contratação de empresa especializada na 

implantação de software de gestão empresarial, resultando, em especial, na 

existência de cláusulas restritivas de competividade; formatação dos serviços de 

suporte técnico sem definição de níveis de serviço ou de métrica adequada para sua 

utilização; e pagamento pelos serviços de implantação e de licenças de software em 

descompasso com os esforços desprendidos pela empresa contratada. 

 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Recomendação 1: Elaborar normativo relacionado à contratação de bens e serviços de tecnologia da informação 

para que a elaboração dos projetos básicos ou termos de referência atendam aos seguintes pressupostos: ausência 

de cláusulas restritivas à participação de licitantes; prestação de serviços vinculados a resultados e/ou níveis de 

serviço, segundo especificações previamente estabelecidas, evitando-se a mera locação de mão-de-obra e o 

pagamento por hora-trabalhada ou por posto de serviço; e definição de critérios de mensuração para os serviços 

contratados, atrelando o pagamento ao esforço realizado pela contratada.  

 

Recomendação 2: Instituir normativo para que as minutas de editais e contratos sejam avaliadas 

tempestivamente pela assessoria jurídica da Entidade, durante os processos licitatórios realizados. 

 

Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendações acatadas. O Manual de Compras e Licitações do Departamento Executivo do SEST SENAT 

estabelece os critérios e procedimentos recomendados. 

 

 

 

Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 2.1.1.1 

Fragilidade nos controles existentes no Programa EAD SEST/SENAT, tais como: 

inconsistências nos dados informados pelos alunos; a existência de situações 

prejudiciais no aprendizado dos alunos, não sendo adequadas do ponto de vista 

pedagógico dos cursos; e a realização de “cursos regulamentados” por pessoas que 

não fazem parte do público-alvo. 

 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Recomendação 1: Implantar controles no sistema responsável pela operacionalização do EAD SEST/SENAT 

para evitar a realização de mais de um curso de forma simultânea pelo mesmo aluno e a matrícula de alunos sem 

o perfil adequado de idade nos cursos regulamentados.  

 

Recomendação 2: Revisar as cargas horárias dos cursos disponibilizados no EAD SEST/SENAT, observando 

os tempos mínimos em que os alunos matriculados permaneceram ativos (logados) no sistema, para que sejam 

emitidos, pela Entidade, certificados com a carga horária mínima adequada para conclusão de cada curso.  

 

Recomendação 3: Implantar controles para verificar a autenticidade dos CPFs de alunos que irão realizar cursos 

na Entidade, em especial para os cursos regulamentados. 
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Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendações parcialmente acatadas. Atendendo à recomendação, foi implantado sistema de controle para 

validação de CPF.  

Entendemos que os alunos podem realizar mais de um curso simultaneamente, em respeito ao princípio de 

educação aberta e continuada, ficando a cargo deles organizar seu tempo para os estudos e optar pelas trilhas de 

aprendizagem que desejam seguir. Quanto aos alunos sem o perfil adequado de idade nos cursos regulamentados, 

essa questão foi regularizada. 

Sustentamos que o principal intuito da instituição é favorecer os estudos e a atualização de seus alunos, 

considerando suas particularidades, ritmos e preferências. De toda sorte, foi implementada regra que impede a 

conclusão dos cursos em menos de 24 horas. Além disso, todos os novos cursos disponibilizados na EaD SEST 

SENAT têm seu conteúdo apresentado em telas interativas, cuja visualização completa é pré-requisito para a 

conclusão do curso. 

 

 

 

Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 3.1.1.1 

Descumprimento da jornada máxima de trabalho permitida na legislação trabalhista 

e realização de horas extras de forma habitual. 

 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Implementar mecanismos de controle no sistema responsável pelo registro da jornada de trabalho dos 

funcionários da entidade, com o objetivo de controlar a jornada de trabalho e de compensação de horas extras, 

abstendo-se de permitir a computação de serviços extraordinários de forma habitual e sem a comprovação da 

necessidade imperiosa para realização de trabalho além da jornada contratada, nos termos da CLT 

Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendação acatada.  

 

O SEST SENAT tem controlado de forma habitual as jornadas de trabalhos dos seus empregados a fim de evitar 

possíveis inconsistências. Cabe notar que foi desenvolvida uma ferramenta para o acompanhamento do saldo de 

Banco de Horas, denominada Controle e Acompanhamento do Saldo de Banco de Horas – Conferência Crédito 

e Débito. Além disso, a realização de horas extras apenas tem sido feita mediante autorização prévia e para 

atendimento de trabalhos extraordinários.  

 

Ressaltamos que os empregados que eventualmente descumprem o disposto na Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT são advertidos verbalmente, e havendo reincidência, ocorre a advertência por escrito. 
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Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 3.1.1.2 

Descumprimento das exigências legais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) atinentes à Transparência Pública, cuja obediência abarca todas entidades do 

Sistema S. 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Tornar o acesso fácil do cidadão ao sítio eletrônico do SEST/SENAT, independente de cadastramento, para 

obtenção de informações a respeito da estrutura remuneratória praticada pela entidade e suas Unidades 

Operacionais, assim como manter as informações do seu corpo técnico e da estrutura remuneratória de cada 

Unidade Operacional atualizadas trimestralmente. 

Síntese do Tratamento Adotado 

Recomendação acatada. Cumpre destacar que a política de transparência da Entidade foi revisada, objetivando 

o aprimoramento das práticas alinhadas ao princípio constitucional da Transparência que permite ao cidadão 

acompanhar a aplicação dos recursos, bem como para atender ao Acordão TCU 699/2016.  

 

 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 3.1.1.3 Ausência de Plano de Cargos e Salários normatizado e implantado. 

Descrição da Manifestação/Recomendação 

Implementar Plano de Cargos e Salários em conformidades com os normativos da área de pessoal vigentes e 

definir critérios de progressão dos funcionários do quadro e de critérios aos cargos de confiança, sobretudo 

relacionados à: qualificação técnica, escolaridade e experiência profissional. 

 

Síntese do Tratamento Adotado 

Atualmente já está sendo realizada atualização da descrição dos cargos, o que se vê como ação concreta, eficaz 

e suficiente a se mitigar riscos trabalhistas decorrentes de eventual desvio de função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

____________________________________________________________________________________   141 
 
 

SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício Confederação Nacional do Transporte - Brasília/DF - CEP:70070-944 
Telefone: (61) 3315.7000 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br 

 

Caracterização da determinação/recomendação 

Número 

Relatório de 

Auditoria 

Item Constatação Inicial 

201601775 3.2.1.1 

Realização de processos seletivos de pessoal sem a utilização de critérios objetivos 

em desacordo com os princípios constitucionais da isonomia, da transparência e da 

publicidade. 

 Descrição da Manifestação/Recomendação 

Editar normativo abordando os processes de seleção e recrutamento de pessoas para que esses processos sejam 

precedidos da elaboração e de publicação prévia de edital ou instrumento convocatório similar com as 

informações necessárias ao candidato, em especial: prazo não exíguo para inscrição; conteúdo programático; 

pesos e critérios para a pontuação nas provas; divulgação da metodologia de cálculo da nota final; previsão de 

recursos; critérios de desempate; divulgação de quantitativo de vagas em disputa; e cronograma com a data 

prevista de todas as etapas do processo seletivo e do resultado final da seleção. 

Síntese do Tratamento Adotado 

Conforme a IS que dispõe sobre as normas e diretrizes de recrutamento e seleção, embasada em Resolução 

Normativa comum a todas as Entidades do Sistema S e do Acordo do Recurso Extraordinário 789874 do STF 

para a fase de recrutamento de candidatos, faz-se a divulgação de anúncio, e não de edital em jornal de grande 

circulação da região e/ou nacional, e orienta-se sobre as informações mínimas que deverão constar no anúncio 

- Cargo; Escolaridade; Experiência profissional; Conhecimentos específicos; Endereço para envio do currículo; 

Etapas do processo seletivo; Validade do processo seletivo (Opcional); Informação sobre a prioridade de 

contratação de pessoas com deficiência. ” 

 

 

 

 

8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 

DANO AO ERÁRIO 

 

Não houve medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário no 

exercício de 2016. 

 

 

8.4 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 

DE OBRIGAÇÕES  

 

Quanto ao cronograma de pagamento das obrigações contraídas em decorrência da contratação 

de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços a instituição se utiliza do prazo 

comum de até 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura para efetivação dos 

pagamentos, fundamentado, subsidiariamente, às disposições do artigo 40, inciso XIV, alínea 

“a”, da Lei 8.666/93. Referido prazo é imprescindível para que sejam atestados nas Notas 

Fiscais que o fornecedor cumpriu adequadamente os serviços contratados e que o pagamento 

pode ser liberado.  
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9.  RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES 

 

Abaixo, apresentamos o Parecer da Auditoria Interna Permanente, referente 2016. 
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	RG 9 - SENAT 2016 - Parecer da Unidade de Auditoria Interna

