SENAI-S

Missão
Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais,
contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira.

Políticas de Gestão do SENAI-SP
O SENAI-SP, no cumprimento da sua missão, promove o
contínuo aprimoramento dos serviços educacionais e
tecnológicos, o desenvolvimento de seus recursos humanos
e o fortalecimento da relação com os clientes e partes
interessadas.

Política da Qualidade e Meio Ambiente
Atendimento à legislação aplicável aos seus
processos e serviços.
Manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros.
Preservação do meio ambiente, por meio da prevenção à
poluição e do uso consciente de recursos.

Política de Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação
Desenvolvimento dos serviços técnicos e tecnológicos.
Produção de soluções técnicas e inovações para o mercado.
Atuação em rede e busca sistemática
de referenciais externos.
Reconhecimento da inovação como um ativo valioso
da organização.
Promoção de linguagem comum de inovação na instituição.

Objetivos e Metas para Qualidade
e Meio Ambiente – 2012 a 2015
I. Desempenho do Processo Educacional
Melhorar continuamente o desempenho
do processo educacional, a partir da
implantação de melhorias propostas em cada ano.
Meta corporativa:
n Obter uma taxa de realização dos registros
de melhorias superior a 80% em relação
ao total previsto para o ano.
II. Atendimento à Legislação Aplicável
Direcionar esforços para atender a legislação
aplicável aos processos de negócio, no âmbito
Municipal, Estadual e Federal.
Meta corporativa:
n Monitorar e atender a legislação aplicável
aos processos de negócio.
III. Controle da Poluição e Destinação
de Resíduos
Controlar o volume de resíduos gerados no SENAI-SP.
Metas corporativas:
Manter, controlar e promover melhorias
nos programas:
n Programa 1: Redução do volume e destinação
correta dos resíduos perigosos gerados.
n Programa 2: Redução do consumo ou substituição
de produtos com substâncias restritivas,
por materiais alternativos, sempre que aplicável.
n Programa 3: Coleta seletiva, reciclagem
e destino adequado.

IV. Controle do Consumo de Recursos Naturais
Otimizar ou reduzir o consumo de recursos naturais em
níveis compatíveis aos processos da organização.
Meta corporativa:
n Manter, controlar e promover melhorias nos programas
para a redução do consumo de água, energia e papel.
V. Ambiente Adequado
Promover melhorias nos ambientes de trabalho com
relação à adequação e segurança.
Meta corporativa:
n Avaliar as condições dos ambientes de trabalho pelo
menos uma vez por ano e implementar ações de melhoria
sempre que aplicável.
VI. Saúde e Segurança no Trabalho
Direcionar esforços para reduzir o número
de acidentes com afastamento.
Metas corporativas:
n Obter uma taxa de realização superior a 80%
em relação aos registros planejados no ano para
tratamento de acidentes.
n Obter uma taxa de realização superior a 80% em
relação às ações planejadas no ano para atender ao
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.
VII. Relacionamento com o Cliente
Melhorar a satisfação dos clientes
em relação aos serviços ofertados.
Metas corporativas:
n Manter o índice médio de satisfação
do cliente superior
a 90% em cada processo de negócio.

Obter uma taxa de realização igual ou superior a 98%
em relação aos registros planejados no ano para tratar
às reclamações de clientes.
n

VIII. Desenvolvimento de Recursos Humanos
Desenvolver Programas de Desenvolvimento de Pessoal.
Meta corporativa:
n Realizar no mínimo 70% dos treinamentos previstos
no Programa de Desenvolvimento de Pessoal – PDP.

Objetivos e Indicadores para Política
de Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação– 2012 a 2015
I. Desenvolvimento dos Serviços
Técnicos e Tecnológicos
Indicadores corporativos:
n Nº de atendimentos e nº de empresas atendidas.
n Sustentabilidade de STT.
II. Produção de Soluções Técnicas e Inovações
para o Mercado
Indicadores corporativos:
n Nº de propostas submetidas (INOVA e EDITAL).
n Nº projetos em desenvolvimento.
III. Promoção de Linguagem Comum
de Inovação na Instituição
Indicador corporativo:
n Horas de treinamento.
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