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NÃO HÁ TRANSPARÊNCIA E OS REPASSES SÃO VULTOSOS

Sistema S
ARRECADA QUATRO VEZES MAIS QUE O IMPOSTO SINDICAL
Fim do imposto sindical
é um dos pontos polêmicos
da reforma trabalhista, mas
os repasses ao Sistema S
nem sequer entraram na
proposta, embora a falta de
transparência sobre a gestão
da cifra bilionária seja motivo
de críticas e grandes embates.
O sistema S é composto
por nove entidades voltadas
ao ensino e capacitação do
trabalhador e à oferta de cursos gratuitos de qualificação e
requalificação profissional ao
trabalhador, serviços culturais e de lazer, como: Serviço
Nacional de Aprendizagem

Industrial – Senai; Serviço
Social do Comércio – Sesc;
Serviço Social da Indústria
– Sesi; Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio
– Senac, Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – Senar;
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
– Sescoop e Serviço Social de
Transporte – Sest.
Em 2016, sua arrecadação
– que vem de um porcentual
cobrado mensalmente entre
0,2% e 2,5% sobre a folha de
pagamento das empresas –
foi de quase R$ 16 bilhões.
Esse valor equivale a 4,5 vezes

o arrecadado com o imposto
sindical, que somou R$ 3,5
bilhões no ano, na soma dos
repasses a sindicatos trabalhistas e patronais.
A discussão sobre essa
contribuição obrigatória e
compulsória é antiga. Há
quem defenda a “privatização” do sistema S – hoje o
dinheiro é arrecadado pela
Receita Federal e em seguida
repassado às organizações.
As empresas pagam contribuições às instituições do
Sistema S com base nas seguintes alíquotas. veja tabela
ao lado:

INSTITUIÇÃO

ALÍQUOTA

SENAI

1,0%

SESI

1,5%

SENAC

1,0%

SESC

1,5%

SEBRAE

variável no intervalo de 0,3% a 0,6%

SENAR

variável no intervalo de 0,2% a 2,5%

SEST

1,5%

SENAT

1,0%

SESCOOP

2,5%
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Fim da contribuição
compulsória,
recursos para a
seguridade: o que é
proposto no Senado

Entidades do Sistema S têm problemas
na divulgação de informações

O Sistema S pode ter escapado da reforma trabalhista,
mas está na mira do senador
Ataídes Oliveira (PSDB – TO).
Ele é autor de um projeto de
lei e apresentou uma emenda
à reforma trabalhista que
mexem com a arrecadação
do sistema.
No Governo Dilma Rousseff, o então ministro da Fazenda Joaquim Levy quis reter
30% dos recursos para cobrir
o déficit público, mas desistiu
após a reação das entidades.

Sistema S
que não passa por
controle do fisco
A maior parte do dinheiro
recolhido pelas empresas
para os cofres do Senai e
do Sesi, duas das principais
entidades do Sistema S, não
é arrecadada pela União, o
que dificulta o controle e a
transparência sobre esses
recursos e é alvo de controvérsia jurídica.
Esse dinheiro que sustenta
o sistema - conhecido por
contribuição compulsória ou
contribuição social- tem amparo em legislação dos anos
1940, no Governo Vargas, e
corresponde a um percentual
da folha de pagamento de
empresas de vários setores.
Criados com a função de
qualificar trabalhadores da
indústria (Sesi e Senai) e do
comércio (Sesc e Senac) e lhes
prover atividades de educação e cultura, os chamados
serviços sociais autônomos
são entidades de direito privado sem fins lucrativos, mas
que administram bilhões em
recursos semipúblicos - são
tributos que têm de ser aplicados em favor da sociedade,
mas não são incluídos no
Orçamento da União.

Segundo os defensores do Sistema S, todos os recursos são auditados pelo Tribunal
de Contas da União – TCU e Controladoria-Geral da União – CGU. Os valores recolhidos
não têm peso nenhum no salário do trabalhador. Não é o consumidor quem paga. São
as empresas que recolhem os valores com
um porcentual sobre a folha de pagamento.
O TCU, de fato, é responsável por fiscalizar o Sistema S. Mas nem segue conforme o protocolo. Em avaliação divulgada em
abril de 2016, o TCU apontou falhas e fez
recomendações. O órgão avaliou o nível de
transparência em relação à divulgação de
dados sobre receitas e despesas, demonstrações contábeis, licitações, contratos,
transferências de recursos e atendimento
ao público em geral.
De acordo com o TCU, as entidades divulgam informações na internet, mas de forma

limitada. Além disso, elas não possuem comitês de auditoria e suas demonstrações
contábeis não passam por auditoria independente.
As entidades do Sistema S (Sistemas Senai, Senac, Sesi, Sesc e Senar) são importantes por promoverem, de forma suplementar, serviços de educação profissionalizante,
saúde, lazer e cultura e em função da alta
materialidade dos recursos públicos parafiscais por elas arrecadados, da ordem de R$
17 bilhões em 2015.
A maioria das entidades do Sistema S publica seus orçamentos nos respectivos sítios eletrônicos na internet. Os orçamentos
aprovados e os executados são publicados
trimestralmente.
O tribunal recomendou a contratação de
auditores independentes e a implantação
de unidades de auditoria interna, uma vez

que nem todas as entidades contam com
essas unidades e nem passam por auditoria externa.
Em relação à divulgação das informações
relativas às receitas e despesas, foi verificado que os órgãos auditados tendem a cumprir estritamente o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e que não há
preocupação maior com a transparência da
gestão. As informações sobre licitações apresentadas nos sítios eletrônicos das entidades
estavam incompletas e as que foram encaminhadas ao tribunal continham campos em
branco ou preenchidos com erros. No entanto, apesar de atenderem ao disposto na lei,
os dados publicados não são suficientes para
análises do perfil remuneratório dos empregados. Além disso, apenas metade das entidades divulga informações relativas à gratuidade de cursos das entidades.
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Gratuidade é uma falácia

Sistema S é uma máquina de arrecadar dinheiro
O Sistema S, do qual fazem
parte Sesc, Sebrae, Senac,
Sesi, Senai, Senar, Sest, Sescoop e Senat; recebeu em
2016 R$ 15.895.640.991.
Este dinheiro veio dos caixas
das empresas privadas por
meio de contribuição sindical
patronal mensal. O discurso
do Sistema S que tem como
maior defensora a CNI – Confederação Nacional da Indústria e as diversas federações
das indústrias nos estados
do Brasil, é oferecer cursos
gratuitos de qualificação e
requalificação profissional ao
trabalhador.
Não é verdade. Na cidade
de Mossoró, Rio Grande do
Norte, para se formar em
Técnico em Eletroténica, no
Senai, após 26 meses de estudo, é preciso pagar durante
dois anos e dois meses R$
250,00 para cumprir a carga
horária de 1.610 horas de curso. Convenhamos que a realidade econômica no noroeste
do Brasil é completamente
oposta da região sudeste. A

mesma regra é aplicada na
Especialização Técnica em
Energia Eólica, também nesta
mesma cidade, com o Senai
local cobrando dez mensalidades de R$ 381,20 para o aluno
concluir o curso de 380 horas.
Mensalidades altas continuam nas unidades do Senai
do Espírito Santo, região Sudeste. Em Anchieta, o aluno
da modalidade Técnico em
Mecânica, pagará 20 mensalidades de R$ 375,86, totalizando R$ 7.517,20. Na
cidade de Cachoeiro, a mesma
sangria financeira prossegue.
Ali o curso de Técnico em
Segurança do Trabalho sairá
por 20 mensalidades de R$
323,11, finalizando um custo
de R$ 6.462,20. Em Colatina, o
Senai local cobra R$ 9.939,25
divididos em 25 parcelas de
R$ 397,57 dos alunos do curso
de Técnica em Eletrotécnica.
No caso do Senac, que recebeu do Sistema S em 2016
R$ 2.571.472.567, a realidade
é mais cruel. A Unidade de
Americana, Interior de SP,

oferece o curso de Técnico em Computação
Gráfica, com carga horária de 1.000 horas ao
preço de R$ 4.562,40 que poderão ser divididos em até 22 parcelas de R$ 207,38 através de
boleto bancário. No Senac de Mogi Guaçu (SP)
para estudar Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, o trabalhador terá de
pagar 12 parcelas de R$ 127,93, totalizando R$
1.535,10 numa carga de horária de 340 horas.

No Senac Itaquera, na capital paulista, o
curso de Meio Ambiente para Técnico em
Segurança do Trabalho, com carga horária de
300 horas, sai por 14 parcelas de R$ 179,50,
totalizando R$ 2.513,00. No Senac de Ribeirão
Preto (SP) é preciso quitar 18 parcelas de R$
173,33, totalizando R$ 3.120,00, para fazer o
curso de Técnico em Restaurante e Bar.
Luís Alberto Alves/Comunicação CNTQ

Sebrae recebeu R$ 3,1 bilhões

em 2016 e também cobrou por cursos
“A faceta interessante do Sistema S, é que
as entidades que se agrupam debaixo deste
solidário guarda-chuva, mesmo recebendo
muito dinheiro, caso do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
cujo cofre recebeu em 2016 R$ 3.157.037.818;
não deixam de cobrar pelos cursos oferecidos”,
critica o presidente da CNTQ – Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico
e do Sindiquímicos, Antonio Silvan Oliveira.
Segundo ele, na unidade Sebrae/Goiás, o
Seminário Empretec cobrou por três dias de
cursos, de 24 a 27 de julho 2017, R$ 1.340,00.
Já o curso presencial Líder Coah Sebrae 1º
Workshop, 36 horas, retirou R$ 570,00 do
bolso dos participantes. “O mesmo se repetiu

na modalidade Gestão para Aquicultura/Piscultura, que para assistir as 16 horas de curso
cobrou R$ 150,00”, disse.
No Rio Grande do Sul, a mesma rotina se
repetiu no Sebrae da cidade de Nova Santa
Rita, onde foi ministrado o curso Boas Práticas/
Setor Mesa ou Distribuição, com os participantes pagando R$ 130,00. Na Bahia, também
do Sebrae, o Seminário Empretec cobrou R$
875,00; já o curso Empreendedorismo em
Foco – Distribuição Módulo 3 teve custo de R$
200,00 para cada aluno que assistiu as 12 horas
de aulas. No Rio de Janeiro, Sebrae/Niterói, o
curso de Capacitação em Gestão de Salão de
Beleza cobrou R$ 250,00 e o Workshop Eficiência Energética saiu por R$ 80,00.
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Rotina de cobrança se repete no Sesi, que recebeu R$ 2,1 bilhões em 2016
Para Silvan, o nome do Sesi – Serviço
Social da Indústria é pomposo. Mesmo
dedicado ao esporte do trabalhador,
também não foge à fúria da cobrança, mesmo recebendo em 2016, R$
2.175.509.939 do bolo do Sistema S
que somou R$ 15.895.640.991.
“Na filial do Sesi/Minas Gerais,
como ocorre em outras unidades espalhadas por todo o Brasil, é preciso
pagar para praticar qualquer atividade esportiva. Por exemplo, no item
atletismo, duas vezes por semana, a
comunidade e não sócios desembolsam R$ 55,00; industriários arcam
com R$ 43,00 e alunos da rede Sesi/
sócios/clube/idosos (60 anos) pagam
os mesmos R$ 43,00”, detalhou.
Ele diz que os simpatizantes de futebol ou futsal, para usar as quadras duas
vezes por semana também precisam
mexer na carteira e retirar R$ 60,00,
caso seja da comunidade, R$ 45,00
industriários; alunos rede Sesi/sócios/
clube/idosos (60 anos); R$ 45,00. Po-

liciais e militares das Forças Armadas
pagam os mesmos R$ 45,00.
“A mesma rotina de arrancar dinheiro prossegue no Sesi/Catalão/
Goiás. Para perder peso nas aulas de
hidroginástica, industriários arcam com
R$ 40,00; comunidade com R$ 50,00 e
conveniados, R$ 55,00. Para participar
das aulas de natação, os industriários
desembolsam R$ 35,00; conveniados,
R$ 50,00; e comunidade R$ 55,00. Tem
o mesmo repeteco para quem gosta de
atletismo, com industriários tirando do
bolso R$ 40,00; conveniados R$ 40,00
e comunidade R$ 40,00”, descreveu.
O Sesi alega que é gratuita a associação para o trabalhador da indústria
e seus dependentes. Os valores cobrados seriam para a manutenção do
clube, que somam 710 unidades espalhadas por todo o Brasil. “Será que
mesmo recebendo a pequena fortuna
de R$ 2.1 bilhões, não seria possível
oferecer esse serviço gratuitamente”,
questionou Silvan.

NÃO EXISTE BOLSA DE ESTUDOS NO SESI
Bolsa de estudos que existe em diversas faculdades e até em alguns colégios particulares passa longe, por exemplo do Sesi/SP. Não se pode esquecer da
quantia de R$ 2.1 bilhões que, por exemplo a entidade recebeu no ano passado. Essa pequena fortuna entra no cofre do Sesi, dependendo do valor, anualmente. Ou seja, nunca fica sem dinheiro repassado pelo Sistema S. A tabela de preços do Sesi/Paraná/2017 é a seguinte:

ARRECADAÇÃO ANUAL

Quanto cada organização do Sistema S recebeu em 2016

EXPEDIENTE
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