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Ministério da Transparência e 
Controladoria Geral da União 

 

 

RELATÓRIO Nº 201700790 

 
 
QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 
 
O presente trabalho de 
Avaliação dos Resultados da 
Gestão foi realizado no 
Departamento Regional do 
Serviço Social do Comércio no 
Estado do Rio Grande do Sul 
(Sesc/RS), com o objetivo de 
avaliar a gestão da Unidade 
no âmbito do macroprocesso 
Programa de 
Comprometimento e 
Gratuidade (PCG), tendo por 
base o exercício de 2016. 
 
 

 POR QUE O TRABALHO FOI 
REALIZADO? 

O macroprocesso Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) foi 
selecionado por estar estreitamente 
relacionado à missão institucional do Sesc/RS, 
qual seja “Promover o bem-estar social dos 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e 
turismo e da sociedade nas áreas da saúde, 
educação, cultura, esporte, lazer e 
assistência”, além do que, foram previstos 
recursos financeiros na ordem de R$ 
61.771.063,34, para o exercício de 2016. 

 

  

  

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Os resultados obtidos no âmbito do presente 
trabalho demonstraram que os recursos do 
Programa foram aplicados dentro da 
metodologia preconizada pelos instrumentos 
que regem a matéria e os resultados 
alcançados indicam que tanto as metas físicas 
como as financeiras foram atingidas com nível 
de pleno emprego destes recursos, inclusive 
com comprometimento de valores que 
excedem ao percentual mínimo da Receita 
Compulsória Líquida do Sesc a ser destinada ao 
Programa, conforme previsto no Decreto nº 
6632/2008. 
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Unidade Auditada: Departamento Regional do Serviço Social do Comércio - 

Rio Grande do Sul 

Exercício: 2016 

Processo:  

Município: Porto Alegre - RS 

Relatório nº: 201700790 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/RS,  

 
 

Por meio deste relatório, apresentamos a Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG) no 

Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul 

- Sesc/RS, exercício de 2016, do macroprocesso - Programa de Comprometimento e 

Gratuidade (PCG), realizado de acordo com os preceitos contidos na Ação de Controle nº 

201700790, e, em atendimento ao inciso II do Artigo 74, da Constituição Federal de 1988, 

de acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal: 

“comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal”. 

 

 

 

1. Introdução 

 
 

O presente trabalho foi realizado na sede da Administração Regional do Sesc/RS, em 

Porto Alegre, com objetivo de avaliar a gestão do Macroprocesso – “Comprometimento 

e Gratuidade”, nos termos do Decreto nº 6.632, de 05 de novembro de 2008, com 

regramento definido pela Resolução Sesc/CN nº 1.166, de 30 de dezembro de 2008, 

voltado às ações de Educação (Educação Infantil e Educação Fundamental, Ensino 

Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar e Cursos de Valorização 

Social), Saúde (Educação em Saúde), Cultura (Biblioteca, Apresentações Artísticas e 
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Desenvolvimento Artístico/Cultural), Lazer (Desenvolvimento Físico/Esportivo e 

Turismo Social) e Assistência (Trabalhos com Grupos e Ações Comunitárias). 

  

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 04 a 13 de abril de 2017, em estrita 

observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

A Unidade foi informada acerca dos fatos consignados no presente relatório por meio do 

Ofício nº 104890/2017/GAB/CGU-Regional/RS/CGU, de 15 de setembro de 2017, o qual 

encaminhou o Relatório de Auditoria de Avaliação dos Resultados de Gestão (preliminar) 

nº 201700790. Assim, por meio de e-mail, encaminhado em 22 de setembro de 2017, a 

Unidade manifestou-se pela concordância plena acerca do teor do presente relatório. 

 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

A abordagem adotada pela CGU/Regional/RS objetivou responder à seguinte questão de 

auditoria: “Os resultados quantitativos e qualitativos estão sendo atingidos no âmbito do 

programa de Gratuidade? Supletivamente objetivou-se responder, também, às 

subquestões, (i) “Houve o cumprimento dos objetivos e metas (física e financeiras) 

planejadas e/ou pactuadas para o exercício no âmbito da Gratuidade? ” (ii) “Existe nexo 

entre os recursos, ações, despesas, indicadores de custo dos eventos e desempenho 

operacional (cursos, modalidade, número de turmas, carga horárias, horas-aulas, 

matriculas remuneráveis, evasão, certificados emitidos e etc.) para o programa 

gratuidade? 

 

Relativamente ao nexo entre os investimentos (aplicação dos recursos) e a performance 

dos resultados alcançados, eficiência em definição de custos, disponibilidade de 

indicadores, desempenho destes programas/atividades, estas informações estão 

comentadas nas análises a seguir: 
  

 

2.1 Análise do Programa de Comprometimento e Gratuidade - PCG quanto ao 

atingimento dos Resultados Quantitativos e Qualitativos 

A avaliação buscou verificar se os resultados quantitativos e qualitativos do Programa de 

Comprometimento e Gratuidade (PCG) estão sendo atingidos. 

 

Para o conjunto de Ações Educativas e Ações com Gratuidade foram previstos, em 2016, 

recursos financeiros na ordem de R$ 61.771.063,34 e executadas receitas na ordem de R$ 

64.538.539,37, superando o previsto em 4,28%. A variação positiva é decorrente do 

aumento de alunos matriculados em cursos pagos oferecidos pela instituição 

incrementando a Receita de Serviços.  

 

Considerando que a métrica é o número de atendimentos, a Unidade estimou atender no 

período um quantitativo de 17.829.842, todavia alcançou 20.940.827 atendimentos, 

superando a expectativa inicial em 17,45% de sua meta física. 
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Relativamente às Ações com Gratuidade, verificou-se que o valor estimado para o 

exercício de 2016 previa 14.262.184 atendimentos, com expectativa financeira de R$ 

31.683.719,00. Na execução observou-se que às ações atingiram 17.018.929 

atendimentos, com contrapartida financeira na ordem de R$ 32.395.901,82, obtendo-se, 

assim, um crescimento de atendimentos na ordem de 19,33%.  

 

Questionada a Unidade quanto à evasão de alunos verificada no período, nos cursos 

oferecidos, foi informado que se trata de um quantitativo mínimo, considerando-se o 

universo de 78 cursos oferecidos, para um público participante de 1.719 alunos. Nesse 

contexto, a evasão verificada foi de apenas vinte alunos e somente na atividade de 

Educação Infantil. Cabe ressaltar que as atividades voltadas para educação complementar, 

saúde, cultura, lazer e assistência possuem modelagem de aferição diferenciada em razão 

de suas naturezas de realização. 

 

O quadro que segue sintetiza o comprometimento da Receita Compulsória destinada ao 

Sesc/RS com as ações previstas no Parágrafo Único do Artigo 3º do Decreto nº 61.836, 

de 05 de dezembro de 1967, com a redação dada pelo Decreto nº 6.832, de 05 de 

novembro de 2008:  

 

 

Quadro: Parâmetros de Cálculo – Gratuidade 

 
Parâmetro Valor 

Receita Compulsória Bruta R$ 194.962.889,96 

(-)Comissão de Cobrança: Receita Federal do Brasil 2% (R$ 3.899.257,80) 

(-) Contribuição à Fecomércio (R$ 5.731.908,96) 

(=) Receita Compulsória Líquida R$ 185.331.723,20 

Valor a ser destinado às Ações Educativas (original) R$ 61.771.063,34 

Comprometimento com o PCG (original) R$ 30.885.531,67 

Valor destinado às Ações Educativas (efetivo) R$ 64.538.539,37 

Comprometimento com o PCG (efetivo) R$ 32.395.901,82 

Investimento suplementar (% do excesso investido pelo Sesc/RS) em PCG 4,48 % 

Fonte: Gerência Econômico-Financeira/Sesc/RS – Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida e Nota 

Explicativa PCG, de 27 de junho de 2017. 

 

Dessa forma, verifica-se que o Sesc/RS vem dando atendimento ao referencial legal 

relativo ao comprometimento da receita compulsória com ações de gratuidade.  

Em ponto próprio deste Relatório (Informação 1.1.1.1) serão abordadas, detalhadamente,  

mais informações sobre o tema em questão. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.2 Uso de Indicadores Estratégicos e Operacionais pelo Sesc/RS e respectivas 

interpretações. 

Consultada a Unidade sobre a utilização de indicadores com o propósito de aferir seus 

resultados, está se manifestou apresentando, respectivamente, dois indicadores do tipo 

estratégico e seis do tipo operacional, a saber:  (i) “Índice de Comprometimento em Ações 

Educativas” e “Índice de Comprometimento em Ações com Gratuidade” e (ii) 

“Realização da Meta Prevista”, “Percentual de Evasão”, “Percentual de Aprovações”, 

“Percentual de Gratuidade”, “Percentual de Inscritos na Gratuidade” e “Percentual 
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Aplicado no Programa Educação”, onde nos possibilita avaliar os resultados alcançados 

no programa e demonstra sua real aplicabilidade.  

 

A análise efetuada permitiu concluir que os indicadores apresentados para avaliar as ações 

no âmbito da Gratuidade estão de acordo com a definição de objetivos, apresentam os 

requisitos de qualidade necessários e permitem a mensuração do progresso e do 

desempenho da Unidade.   

 

O detalhamento de cada um desses indicadores encontra-se consignado em ponto próprio 

deste Relatório (Informação 1.1.1.3). 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação do Sistema de Custos adotado pelo Sesc/RS. 

A Unidade adota o método de custeio por absorção e o fator de rateio é o coeficiente dos 

custos indiretos nas Unidade Operacionais e no Departamento Regional, considerando o 

número de atendimentos realizados nas diversas Unidades Operacionais. Essa 

metodologia procura definir seus Custos Correntes Diretos (gastos exclusivos de cada 

Atividade/Modalidade/Realização) e os Custos Correntes Indiretos (aqueles que 

contribuem para várias ou todas as Atividades/Modalidades/Realizações) com o 

propósito de quantificar da melhor maneira seus gastos e obter melhores resultados na 

gestão.   

 

Para que se possa conhecer o valor dos custos é fundamental que se calcule os índices 

“K1” e “K2”. São coeficientes que serão aplicados ao montante dos gastos conhecidos 

(diretos e indiretos) tanto das Unidades Operacionais como aqueles realizados no 

Departamento Regional. 

 

Registre-se que os gastos realizados diretamente pela unidade operacional, constituem 

custos diretos; os passivos de rateio, consideram-se como indiretos.  

 

A metodologia de custos adotada pelo Sesc/RS encontra-se disciplinada na Resolução 

SESC nº 1.166, de 30 de dezembro de 2008.  

 

A partir de análise amostral dos custos considerados, considerando-se a atividade 

“Educação Infantil” e as unidades Sesc/Rio Grande e Sesc/Santo Ângelo (no mês de 

março); e Sesc/Rio Grande e Sesc/Santa Rosa (no mês de outubro), concluiu-se que a 

determinação de custos segue as orientações contidas nas Normas Gerais para aplicação 

do Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, integrantes da Resolução 

suprarreferida.     

 

Em ponto próprio do presente Relatório serão abordadas detalhadamente informações 

sobre o tema em questão (Informação 1.1.1.2).  

  
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 
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Os resultados obtidos no âmbito do presente trabalho de auditoria no Programa de 

Comprometimento e Gratuidade-PCG, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do 

Sesc/RS, no exercício de 2016, demonstram que os recursos do Programa foram aplicados 

dentro da metodologia preconizada pelos instrumentos que regem a matéria e os 

resultados alcançados indicam que tanto as metas físicas como as financeiras foram 

atingidas com nível de pleno emprego destes recursos, inclusive com comprometimento 

de valores que excedem  ao percentual mínimo da Receita Compulsória Líquida do Sesc 

previsto no Decreto nº 6632/2008, conforme evidenciado pelo cotejamento entre o 

planejamento inicial e o efetivamente realizado durante o exercício.  

 

Os indicadores relativos ao PCG estão vinculados diretamente à Missão Institucional do 

Sesc de “Promover o bem-estar social dos trabalhadores do comércio de bens, serviços 

e turismo e da sociedade nas áreas da saúde, educação, cultura, esporte, lazer e 

assistência, com medição e acompanhamento sistemático pelos indicadores estratégicos 

e de desempenho operacional”. 

  

Estes indicadores revelam, que, em certos casos, houve sucesso relativo em relação aos 

objetivos do Programa, pois, foi necessária a participação de inscritos na modalidade 

pagantes, em detrimento da gratuidade que é o objetivo precípuo do Programa, razão pela 

qual há necessidade de se reavaliar o planejamento e a execução de cada 

programa/atividade para o futuro. 

 

Em relação aos custos envolvidos, verificou-se aderência às normas internas que regem 

a matéria (Resolução SESC nº 1.166, de 30 de dezembro de 2008).  
  

 

Porto Alegre/RS, 25 de setembro de 2017. 

 

 

Nome:  

Cargo:  

 

Assinatura:  

 

Nome:  

Cargo:  

 

Assinatura:  

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  
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_____________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201700790 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Resultados alcançados pelo Sesc/RS na execução do Programa Comprometimento 

e Gratuidade. 

 

Fato 
 

O Serviço Social do Comércio é uma instituição privada, sem fins lucrativos, cujo 

objetivo é a prestação de serviços, de caráter socioeducativo, com o compromisso de 

produzir ações de promoção do bem-estar social nas áreas de educação, saúde, cultura, 

lazer e assistência.  

Esses objetivos encontram-se delineados pelo Decreto nº 61.836, de 05 de dezembro de 

1967, alterado pelo Decreto nº 6.832, de 05 de novembro de 2008, que contemplam em 

sua essência, o instituto da gratuidade, conforme estabelecido no artigo 3º, § único, in 

verbis: 

“Na consecução dos objetivos previstos na alínea “l”, será aplicado um terço da Receita 

de Contribuição Compulsória Líquida do Sesc/DN em educação básica e continuada ou 

em ações educativas relacionadas com os demais programas, sendo que cinquenta por 

cento desse total fará parte da oferta de gratuidade destinada aos comerciários e seus 

dependentes e aos estudantes da educação básica de baixa renda.”.  

Essa disposição foi devidamente regrada pela Resolução Sesc/DN nº 1.166, de 30 de 

dezembro de 2008.  

A Proposta Orçamentária do Sesc/RS para o exercício de 2016 estimou uma Receita 

Compulsória informada pelo Departamento Nacional e Receita Compulsória Liquida 

(RCL) de R$ 194.213.426,00 e R$ 184.619.282,00, respectivamente, e um valor 

destinado ao PCG equivalente a 33,33% da RCL no montante de R$ 61.533.606,00. 

Após reformulação orçamentária realizada pela Departamento Nacional do Sesc, 

observou-se que a Receita Compulsória Efetiva (RCE) à disposição do Sesc/RS alcançou 

o montante de R$ 194.962.889,96, (ou seja, 1% maior do que a prevista anteriormente), 

que uma vez deduzido o valor dos serviços de cobrança realizados pela Receita Federal 
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do Brasil de 2% (R$3.899.257,80), bem como a contribuição à Federação do Comércio 

de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomercio-RS),  na ordem de 

3% (R$5.731.908,96), derivou uma Receita Compulsória Líquida na ordem de R$ 

185.331.723,20.  

Deste valor foi extraído o percentual de 33,33%, equivalente ao terço previsto no § único 

do artigo 3° do Decreto nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967, o qual serviu de base de 

cálculo ao valor destinado ao Programa de Comprometimento e Gratuidade, no montante 

de R$ 61.771.063,34. Registre-se, por oportuno, que foram acrescidos pelo Sesc/RS, 

outros projetos de gratuidade e ações educativas na ordem de R$ 2.767.476,03, 

totalizando para o exercício de 2016 o valor global de R$ 64.538.539,37. 

 

Na sequência sintetiza-se o comprometimento da Receita Compulsória destinada ao 

Sesc/RS com as ações previstas no referido dispositivo:  

 

Quadro: Parâmetros de Cálculo – Gratuidade 

 
Parâmetro Valor 

Receita Compulsória Bruta R$ 194.962.889,96 

(-) Comissão de Cobrança: Receita Federal do Brasil 2%                       (R$ 3.899.257,80) 

(=) Subtotal R$ 191.063.632,16 

(-) Contribuição à Fecomercio 3% (R$ 5.731.908,96) 

(=) Receita Compulsória Líquida  R$ 185.331.723,20 

Valor a ser destinado às Ações Educativas (original) 33,33% R$ 61.771.063,34 

Comprometimento com o PCG (original) 50% R$ 30.885.531,67 

Valor destinado às Ações Educativas (efetivo) R$ 64.538.539,37 

Comprometimento com o PCG (efetivo) R$ 32.395.901,82 

Investimento suplementar (% do excesso investido pelo Sesc/RS) em PCG                 4,48 % 

Fonte: Gerência Econômica Financeira/Sesc/RS – Demonstrativo da Receita Compulsória Liquida e Nota 

Explicativa PCG de 12 de abril de 2013. 

 

Na sequência demonstra-se, por meio de indicadores percentuais, o desempenho de cada 

programa/atividade. Confirmam, ainda, a aplicação dos recursos alocados ao PCG na 

ordem de 50%, demonstrando a aderência aos objetivos traçados pelos normativos que 

regem o PCG. 

 

O Programa de Comprometimento e Gratuidade, sob a responsabilidade do Sesc/RS, 

destinou-se, preferencialmente, aos comerciários e seus dependentes, bem como aos 

estudantes da Educação Básica da rede pública, todos de baixa renda, onde a renda 

familiar não ultrapassou o valor de três salários mínimos nacionais, nos termos da 

Resolução Sesc/CN nº 1.166/2008. 

 

Priorizou-se, assim, aqueles que satisfizeram as duas condições básicas: aluno e 

trabalhador, conforme protocolo de compromisso firmado entre o Ministério da 

Educação–MEC, o Ministério do Trabalho e Emprego–MTE, o Ministério da Fazenda –

MF, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC e o 

Serviço Social do Comércio – Sesc.  

 

Ressalte-se que a unidade métrica utilizada pelo Sesc/RS é o número de atendimentos 

realizados. 

 

Os quadros que se seguem evidenciam a execução do Programa no exercício de 2016 no 

Sesc/RS, bem como os resultados alcançados, tanto no enfoque quantitativo quanto no 
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qualitativo. Num primeiro momento são detalhadas as “Ações Educativas”, de cunho 

geral, correspondentes à primeira parte do § Único, do Artigo 3º do Decreto nº 61.836/67 

(“será aplicado um terço da Receita de Contribuição Compulsória Líquida do SESC em 

educação básica e continuada ou ações educativas relacionadas com os demais 

programas”). Posteriormente, detalha-se as “Ações de Gratuidade”, que atendem à parte 

final do referido dispositivo (“sendo que cinquenta por cento desse total fará parte da 

oferta de gratuidade destinada aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes da 

educação básica de baixa renda”). 

 

Quadro: Metas Físicas e Financeiras – Ações Educativas do Sesc/RS – 2016 
 

Programa Atividade 

Planejado Realizado 

          Nº 

Atendimentos 

Valor (em 

R$) 

         Nº 

Atendimentos 

Valor (em 

R$) 

Educação 

Educação Infantil 536.392 17.387.689,00 

 

550.392 17.652.228,30 

Educação 

Complementar 105.196 666.270,00 90.398 613.228,20 

Saúde 
Educação em 

Saúde 13.196.523 11.737.072,00 15.914.721,00 13.172.643,19 

Cultura 

Cultura-

Biblioteca 816.276 2.763.528,00 845.405 3.512.453,19 

Cultura-

Apresentação 

Artistica 
2.412.396 26.204.876,00 2.744.998 24.942.831,13 

Cultura-

Desenvolvimento 

Artistico/Cultura 
242.026 1.741.446,00 297.818 861.464,11 

Lazer 
Desenvolvimento 

Físico Esportivo 125.234 1.396.008,00 89.602 1.058.417,57 

Assistência 

Trabalhos com 

Grupos 320.861 2.036.210,00 346.348 2.686.322,00 

Ação Comunitária 

74.938 40.623,00 

 

346.348 

 

38.950,90 

Soma 17.829.842 63.973.722,00 20.940.827 64.538.539,37 

Fonte: Gerência Econômico-Financeira/Sesc/RS – Nota Explicativa PCG, de 12 de abril de 2017. 

Nota 1 – Unidade métrica da meta física (nº de Atendimentos) 

 

 

Quadro: Alcance de Metas-Ações Educativas do Sesc/RS – 2016 

 

Programas Atividades 

Metas Alcançadas 

Físicas (em %) Financeiras 

(em %) 

Educação 

Educação Infantil 102,61 101,52 

Educação Complementar 85,93 92,04 

Saúde Educação em Saúde 120,60 112,23 

Cultura Cultura-Biblioteca 103,57 127,10 
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Programas Atividades 

Metas Alcançadas 

Físicas (em %) Financeiras 

(em %) 

Cultura-Apresentação Artistica 113,79 95,18 

Cultura-Desenvolvimento 

Artistico/Cultura 
123,05 49,47 

Lazer Desenvolvimento Físico Esportivo 71,55 75,82 

Assistência 
Trabalhos com Grupos 107,94 131,93 

Ação Comunitária 81,59 95,88 

Fonte: Gerência Econômico-Financeira/Sesc/RS – Nota Explicativa PCG, de 12 de abril de 2017 

 

 

 

Quadro: Metas Físicas e Financeiras – Programa de Gratuidade do Sesc/RS – 2016 

 

Programas Atividades 

Planejado Realizado 

Nº 

Atendimentos 
Valor (R$) 

Nº 

Atendimentos 
Valor (R$) 

Educação 

Educação Infantil 494.328 16.024.142,00 444.281 14.249.025,50 

Educação 

Complementar 

18.262 115.664,00 17.659 119.792,44 

Saúde Educação em Saúde 13.196.523 11.737.072,00 15.914.721 13.172.643,19 

Cultura 

Cultura-Biblioteca -0- -0- -0- -0- 

Cultura-

Apresentação 

Artistica 

107.401 1.166.653,00 174.534 1.585.929,06 

Cultura-

Desenvolvimento 

Artistico/Cultura 

22.950 165.132,00 20.262 58.609,57 

Lazer 
Desenvolvimento 

Físico Esportivo 
47.360 527.931,00 43.031 508.300,78 

Assistência 

Trabalhos com 

Grupos 
300.422 1.906.502,00 343.296 2.662.650,38 

Ação Comunitária 74.938 40.623,00 61.145 38.950,90 

Soma 14.262.184 31.683.719,00 17.018.929 32.395.901,82 

Fonte: Gerência Econômico-Financeira/Sesc/RS – Nota Explicativa PCG, de 12 de abril de 2017. 

 

 

Quadro: Alcance de Metas – Programa de Gratuidade do Sesc/RS – 2016 
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Programas Atividades 

Metas Alcançadas 

Físicas (em %) Financeiras (em %) 

Educação 

Educação Infantil 89,88 88,92 

Educação Complementar 96,70 103,57 

Saúde Educação em Saúde 120,60 112,23 

Cultura 

Cultura-Biblioteca 0 0 

Cultura-Apresentação Artistica 162,51 135,94 

Cultura-Desenvolvimento 

Artistico/Cultura 
88,19 35,49 

Lazer 
Desenvolvimento Físico 

Esportivo 
90,86 96,28 

Assistência 

Trabalhos com Grupos 114,27 139,66 

Ação Comunitária 81,59 95,88 

Fonte: Gerência Econômico-Financeira/Sesc/RS – Nota Explicativa PCG, de 12 de abril de 2017. 

 

Por oportuno, consigna-se os esclarecimentos prestados pela Gerência Econômico-

financeira do Sesc/RS quanto ao desempenho do Programa de Comprometimento e 

Gratuidade, a saber: 

 

“No exercício de 2016, o Sesc/RS investiu R$ 64.538.539,37 e realizou 20.940.827 

atendimentos em ações de Educação Infantil, Educação Complementar, Educação em 

Saúde, Biblioteca, Apresentações Artísticas, Desenvolvimento Artístico e Cultural, 

Desenvolvimento Físico e Esportivo, Trabalho com Grupos e Ação Comunitária. Os 

volumes de investimentos aplicados no PCG ultrapassaram em 4% a meta estabelecida 

no Protocolo de Compromisso e Decreto-Lei 6.632/2008, e em 0,88% do planejado pelo 

Regional por ocasião do orçamento de 2016. O principal fator que contribui para a 

superação das metas de produção e investimentos no Programa foi o excelente 

desempenho da Atividade de Educação em Saúde, compensando a não realização da 

meta de produção e de investimento nas Atividades de Apresentação Artística, 

Desenvolvimento Artístico e Cultural, Desenvolvimento Físico e Esportivo e Ação 

Comunitária. O déficit do volume de investimento em relação ao previsto, nas atividades 

do Programa  Cultural, foi o ocasionado pela redução dos custos unitários dos 

atendimentos, de R$ 10,96 para R$ 9,09 na Atividade de Apresentação Artística e de R$ 

7,19 para R$ 2,89 na Atividade de Desenvolvimento Artístico e Cultural, resultado da 

política da racionalização dos custos operacionais, adotada pelos gestores envolvidos 

na realização dos eventos, sem prejuízo, entretanto,  do cumprimento da meta de 

produção.” 

 

Com o propósito de aferir as ações de gratuidade, na sua individualidade, por 

Programa/Atividade no exercício de 2016, temos que: 
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Programa Educação. Os resultados relativos às atividades vinculadas a esse programa 

indicam atingimento superior a 85% em suas metas físicas, sendo classificado 

institucionalmente como ‘muito bom’.  

 

Questionado o Sesc/RS sobre a gratuidade, atividades de educação infantil e educação 

complementar, foram obtidos os seguintes esclarecimentos: 

 

“O objetivo geral da Educação Infantil perpassa pelo cuidar e educar crianças entre 3 

anos e 5 anos e 11 meses em espaços educacionais que permitem o seu acesso a processos 

de apropriação, renovação e articulação de conhecimento, aprendizagens de diferentes 

linguagens e direitos a proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, brincadeira e 

interação.  

 

A Educação Infantil está alinhada as Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020, a Lei de 

Diretrizes e Bases LDB 9.394/96, Diretrizes Curriculares para Educação e a Proposta 

Pedagógica Nacional do Sesc, assim como os Procedimentos Regionais da Educação 

Infantil do Sesc/RS (PR 03/12 e PR 03/13).  

 

(.....) 

 

Todos os alunos matriculados usufruem dos mesmos benefícios no que diz respeito a 

escola de tempo integral, alimentação, uniforme escolar, passeios, brinquedos, agenda, 

mochila e material escolar.  

(.....) 

 

Durante o ano são realizadas as visitas técnicas nas Escolas que contemplam o trabalho 

de apoio técnico e de formação da equipe, que aliados as salas virtuais qualificam a 

educação infantil no estado.  

(.....) 

As metas de investimentos do Programa Educação na Gratuidade, na atividade de 

Educação Infantil não foram realizadas, devido termos atendido um número maior de 

criança pagantes do que o previsto no planejamento orçamentário de 2016. Isso decorre 

devido a um número maior de cancelamento de prestação de serviços PCG devido à crise 

econômica, onde as famílias, na sua maioria, optaram por matricular seus dependentes 

em escolas públicas mais próximas de suas residências, e não necessitando de transporte 

escolar. Essas desistências possibilitaram a abertura de vagas pagantes nas Escolas de 

Educação Infantil para as quais houve procura de clientes interessados, o que 

proporcionou uma receita de serviços acima do projetado no ano. ” 

 

Em relação à atividade de Educação Complementar, foi informado que a execução se dá 

por meio de Seminários, Palestras e Cursos; Projeto Habilidades de Estudo e pelo Projeto 

Eco Trilhas Sesc. 

“O Projeto Seminários, Palestras e Cursos colabora para que as ações de caráter 

socioeducativo priorizem a educação como meio de ampliar o conhecimento e 

proporcionar o bem-estar aos participantes. As atividades tiveram por finalidade 

contribuir para o desenvolvimento social e sustentável, objetivando mobilizar e valorizar 
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as redes educativas existentes nos municípios do Rio Grande do Sul, através de ações de 

aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos como apoio ao trabalho docente e para 

comunidade em geral nos municípios de atuação do Sesc/RS. Em 2016 foram realizados 

seminários, fóruns, workshops, cursos, minicursos, oficinais e palestras para diferentes 

públicos com o propósito de ampliar conhecimentos sobre diferentes temas, conforme 

demandas locais diagnosticadas pelas Unidades Operacionais.  

 

No Projeto Habilidades de Estudo (PHE) o programa proporciona ações integradas que 

contemplam a jornada escolar de crianças no turno inverso à escola.  

 

O Projeto Eco Trilha Sesc tem o objetivo de realizar oficinas e vivências com grupos de 

escolares, objetivando o incentivo ao desenvolvimento sustentável através de atividades 

ecologicamente corretas e socialmente justas, além do estímulo à criatividade, a 

curiosidade e o interesse por iniciativas sustentáveis e de preservação do meio ambiente. 

” 

A análise crítica da Unidade quanto ao atingimento de suas metas, encontra-se transcrita 

a seguir:  

“As metas de investimentos do Programa Educação, na atividade de Educação 

Complementar, no Programa de Comprometimento e Gratuidade não foram atingidas 

devido a não realização dos atendimentos em Seminários, Palestras que estavam 

planejados, em parceria com algumas Prefeituras Municipais, e foram suspensos em 

razão do período eleitoral. 

 No projeto habilidades de Estudo a meta de atendimento não foi atingida, em função dos 

cancelamentos de contratos de prestação de serviços, bem como um aumento das 

ausências nas atividades pelos participantes. Outro fator impactante foi o cancelamento 

da implantação do Projeto Habilidades de Estudo, no Sesc Santana do Livramento, com 

previsão de atender 40 crianças com atividades no contra turno escolar. Essa mudança 

estratégica proporcionou o lançamento do projeto Eco Trilhas Sesc, no Sesc Campestre, 

em Porto Alegre, com atividades de vivência na trilha ecológica e participação em 

oficinas de educação ambiental.  

Esse projeto foi caracterizado como gratuidade, e no mês de julho do ano de 2016 houve 

a necessidade de solicitar retificativo de atendimentos para execução do projeto visto 

que não havia previsão de atendimentos gratuitos na atividade. Como a atividade é 

realizada ao ar livre, algumas agendas foram canceladas devido as condições climáticas 

desfavoráveis o que impactou no resultado de atendimentos abaixo do previsto. 

Também na gratuidade da Educação Complementar foram realizados eventos 

educacionais de oportunidade em algumas cidades do Rio Grande do Sul. As receitas 

previstas não foram realizadas conforme o planejado devido o valor do ticket médio de 

inscrição ter sido menor do que inicialmente previsto. Outro fato, foi cancelamento do 

projeto na Unidade do Sesc Santana do Livramento. ” 

 

Programa Saúde. Examinando o resultado atingido no Programa Saúde, verificamos que 

as metas alcançadas de 120,60% e 112,23%, respectivamente, física e financeira 

conduzem à conclusão de execução satisfatória do Programa. 

 

Questionado o Sesc/RS sobre cumprimento das metas, eventuais problemas de execução 

do Programa, superações e outros aspectos relevantes, a Unidade assim se manifestou: 
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“As metas de atendimentos e valor do investimento previsto foram alcançadas, mesmo 

com número de inscritos inferior ao previsto, justificada pela redução da quantidade da 

adesão de crianças ao programa, considerando o histórico dos anos anteriores. ” 

 

A seguir, discorre sobre o principal projeto desenvolvido no âmbito desse Programa: 

 

 “O Programa Sorrindo para o Futuro é o principal programa preventivo na área de 

Educação em Saúde, buscando a promoção da saúde nas escolas públicas dos municípios 

parceiros, cujo participação é formalizada através de Termo de Adesão. 

 

O programa atende crianças da educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental 

no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

No ano de 2016, o Sorrindo para o Futuro atendeu 191.001 alunos de escola da rede 

pública municipal e estadual, sendo em 1.938 escolas de 246 municípios do Rio Grande 

do Sul. A metodologia de trabalho desenvolvida pelo Sesc/RS permite a execução 

partilhada com as Secretaria de Educação e de Saúde dos municípios e é a principal 

força que dá ao Sorrindo para o Futuro condições de ter abrangência ao longo dos 

anos.”  

 

Programa Cultura. O Programa em referência identificou as seguintes atividades: 

Biblioteca, Apresentações Artísticas e Desenvolvimento Artístico/Cultural (Literatura e 

Cinema). Questionada a Unidade quanto ao cumprimento das metas do referido 

Programa, eventuais problemas de execução, superação e outros, obteve-se o seguinte 

posicionamento:  

 

“As metas de produção previstas foram superadas, tendo como fator um número maior 

de público participante do que o previsto nas ações de Literatura e Cinema.  

 

O valor de investimentos previstos para o Programa não foi executado, considerando 

que as ações desenvolvidas nas Atividades de Biblioteca e Desenvolvimento Artístico e 

Cultural foram realizadas com um dispêndio menor de recursos do que o inicialmente 

previsto, resultado da política da racionalização dos custos operacionais, adotada pelos 

gestores envolvidos na realização dos eventos. ” 

 

Programa Lazer: O Programa apresenta resultado satisfatório, considerando os índices 

alcançados tanto na meta física (90,86%) como na meta financeira (96,28%). Embora 

abaixo do planejado, pode-se dizer que os índices alcançados asseguram um grau 

favorável ao Programa. Os fatores que impactaram negativamente na realização dos 

atendimentos previstos foram, segundo a Unidade: (i) “O inverno no RS foi muito intenso, 

ocasionando faltas sistemáticas dos participantes ”; (ii) “Reforma no ginásio do Sesc de 

Passo Fundo, que ocasionou a interrupção das ações por um período ”; e (iii) “Falta de 

fornecimento de transporte para deslocamento até o local de realização, visto que é um 

público de baixa renda”. 

 

Programa Assistência: Este Programa concentrou-se em dois vieses: “Trabalhos em 

Grupo” e “Ações Comunitárias”. Em relação às metas físicas e financeiras atingidas,  a 

ação “Trabalho em Grupo” contribui com 107,94%, de meta física e 131,93% de meta 

financeira. Já as “Ações Comunitárias” apresentaram, respectivamente, 81,59% e 

95,88%. 
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A Unidade, questionada sobre estes indicadores, assim se manifestou: 

    

“As metas de investimento no Programa Assistência, na atividade de Ação Comunitária 

não foram cumpridas conforme planejado devido a uma maior procura por palestras e 

orientações em relação a oficinas e cursos, o que modifica a forma de contagem da 

produção da atividade, pois as participações em palestras são computadas, pelo número 

de pessoas presentes, enquanto nos cursos e oficinas são contabilizadas horas/aula de 

atendimento. ”  

 

Em síntese apresentamos as principais características de cada programa do PCG, no 

período em referência: 

 

Quadro: Sinopse dos Programas do PCG desenvolvidos pelos Sesc/RS em 2016 
 

Programa Modo de Execução Sistema 

Informatizados 

Formas de 

Divulgação 

Inscrição/ 

Participação 

 

 

Educação 

 

As ações do 

Programa de 

Educação e 

Assistência estão 

alinhadas às 

diretrizes do 

Programa de 

Comprometimento 

e Gratuidade como 

sendo de caráter 

educativo sendo 

desenvolvidos no 

exercício de 2016 

projetos com foco 

na Educação 

Infantil e Educação 

Complementar.  

, 

Foram utilizados 

os sistemas 

coorporativos 

em uso no 

Sesc/RS. 

Site do Sesc/RS, 

redes sociais, e-

mails, material 

gráfico (folders, 

panfletos, cartazes 

e outros), contato 

telefônico, visitas 

a entidades, mídia 

espontânea em 

jornal, rádio e 

televisão. 

Os 

beneficiários 

são inscritos 

nas atividades 

por meio do 

sistema 

SescNet. 

Saúde 

O Programa atende 

crianças da 

educação infantil 

até o quinto ano do 

ensino fundamental 

no Estado do Rio 

Grande do Sul.  O 

Programa “Sorrindo 

para o Futuro” é o 

principal programa 

preventivo na área 

de Educação em 

Saúde. Busca a 

promoção da saúde 

nas escolas públicas 

dos municípios 

parceiros, cuja 

participação 

acontece em Termo 

de Adesão. 

 

Cadastro por 

meio do site do 

Sesc/RS. 

Site do Sesc/RS. Pelo site do 

Sesc/RS. 

Cultura 
Esse Programa 

desdobrou-se em 

três linhas de ação: 

Os participantes 

são todos de 

escolas públicas. 

As atividades são 

divulgadas através 

de material 

Só para alunos 

da rede pública 

de ensino que 
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Programa Modo de Execução Sistema 

Informatizados 

Formas de 

Divulgação 

Inscrição/ 

Participação 

Uso de Bibliotecas; 

Apresentações 

Artísticas e 

Desenvolvimento 

Artístico e Cultural.  

Em 2016 foram 

executados três 

projetos: “Sesc 

Mais Leitura”; 

“Teatro a Mil” e 

“Cine Sesc”.  

 

As unidades 

recebem as listas 

dos alunos que 

são utilizadas 

para evidenciar 

as ações e 

contabilizar o 

número de 

participantes. 

gráfico chamado 

“pocket”. 

participam do 

projeto. 

Lazer 

As Ações de 

Iniciação Esportiva 

são realizadas em 

três Unidades 

Operacionais: Sesc 

Campestre – Porto 

Alegre, Sesc Caxias 

do Sul e Sesc Passo 

Fundo. A ênfase do 

Programa é o caráter 

educativo voltado 

para a troca de 

informações, 

capacitação, 

formação e 

desenvolvimento de 

valores, cooperação, 

autocontrole e 

respeito ao 

adversário. As 

atividades 

envolvem crianças 

entre seis e 

dezessete anos de 

idade, nas 

modalidades de 

voleibol, handebol, 

futsal e futebol de 

campo. 

 

A forma de 

cadastro e 

controle ocorre 

por meio do 

sistema 

coorporativo 

(SescNet) e do 

Sesc/RS desde 

que atendam aos 

requisitos para o 

cadastro de 

matrículas.  

Pelo Site do 

Sesc/RS e Redes 

Sociais (como o 

facebook,do 

Sesc/RS), 

cartazes, folder 

físico e eletrônico 

e mídia esportiva. 

No site do 

Sesc/RS 

consta o edital 

de seleção para 

participação 

do projeto, 

ainda a 

documentação 

para inscrição: 

declaração de 

renda familiar, 

questionário 

socioeconômic

o e termo de 

compromisso. 

Assistên- 

cia 

As Atividades de 

Ações Comunitárias 

caracterizam-se pela 

oferta de programas 

que visem mitigar as 

situações de 

vulnerabilidade 

social, promovendo 

a cidadania e 

integração 

comunitária. Em seu 

escopo foram 

desenvolvidos seis 

programas: 

Programa Mesa 

Brasil (atendimento 

à miserabilidade 

social); Programa 

Sistema 

corporativo 

SescNet do 

Sesc/RS. 

Sistema 

corporativo 

SescNet do 

Sesc/RS. 

Editais de 

Seleção e 

documentação 

do 

Beneficiário. 

Os pré-

requisitos 

variam a cada 

Programa ou 

Atividade. 
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Programa Modo de Execução Sistema 

Informatizados 

Formas de 

Divulgação 

Inscrição/ 

Participação 

Envolva-se 

(desenvolve 

responsabilidade 

socioambiental); 

Programa Sesc de 

Voluntariado 

(criação de rede de 

voluntariado); 

Projeto Plantar 

(desenvolvimento 

da cidadania 

socioambiental), 

Programa Mudei 

Minha Sorte 

(fortalecimento das 

lideranças 

comunitárias) e o 

Projeto Dia do 

Desafio (incentivo 

ao desafio em 

atividades físicas).  

 

Fonte: CGU – Demonstrativo elaborado a partir das informações fornecidas pelo Sesc/RS em atendimento 

às Solicitações de Auditoria nº 201700790/002.  

Em relação à execução do PCG, a Unidade informou que em todos os programas “Não 

houve terceirização, sendo que todos as ações foram desenvolvidas com recursos da 

instituição”. Existem, no entanto, parceiras com algumas prefeituras municipais em 

certos programas/atividades, as quais visam o alcance de resultados mais satisfatórios de 

que uma simples execução direta. 

 

A título de demonstrar a evolução do Programa de Comprometimento e Gratuidade, 

foram disponibilizados pela Unidade os gráficos a seguir: 

 

Gráfico: Posição em 2016 do Comprometimento em Ações Educativas 
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Fonte: GEF Sesc/RS 

 

 

 

 

Gráfico: Posição em 2016 do Comprometimento das Ações de Gratuidade 

 

 
 

Fonte: GEF Sesc/RS 

 

Por fim, foram verificados os registros contábeis apresentados pelo Sesc/RS (Balancete 

de Verificação Sintético no Grau 8, levantado em dezembro/2016), evidenciando em sua 

conta contábil 4.2.1.1.1.1.1 – “Contribuições para Sesc/RS” o valor de R$ 
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194.962.889,96, como Receita Compulsória Bruta antes das deduções legais, valor que 

coincide com as informações financeiras trazidas pelo Gestor.  

.  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos Custos Diretos e Indiretos vinculados ao Programa de 

Comprometimento e Gratuidade no Sesc/RS.  

 

Fato 
 

Relevante trazer que o custo total é definido por meio do cálculo do Coeficiente para 

rateio dos Custos Indiretos realizados pela Unidade Operacional (K1) e o Coeficiente para 

rateio dos Custos Indiretos realizados no Departamento Regional (K2), agregado com o 

custo direto produzido em cada unidade de produção. 

  

São elementos importantes para definição do custo K1:  

- total de atendimentos da Atividade na Unidade Orçamentária (UO); 

- total de todos os atendimentos gerados na UO;  

- total dos Custos Correntes Diretos da Atividade realizados na UO; e 

- total dos Custos Diretos de todas as Atividades realizadas na UO. 

 

Para definição do coeficiente K2, no âmbito do Departamento Regional (DR), é 

necessário conhecer:  

- total dos atendimentos da Atividade gerados pelo DR; 

- total de todos os atendimentos gerados pelo DR; 

- total dos Custos Correntes Diretos da Atividade realizados pelo DR; e 

- total dos Custos Correntes Diretos de todas as atividades realizados pelo DR. 

 

Inicialmente cabe destacar que a metodologia de cálculo e apropriação de custos 

vinculados ao Programa de Comprometimento e Gratuidade está estabelecida na 

Resolução SESC nº 1.166, de 30 de dezembro de 2008.  

 

Referido referencial dispões que “entende-se como custos os gastos, diretos e indiretos, 

relativos à produção de serviços que gerem atendimentos à clientela potencial/usuários”.  

Ainda, que “o objetivo da apuração de custos é quantificar a aplicação dos recursos 

financeiros por Atividade/Modalidade/Realização”.  

 

Identificados os coeficientes K1 e K2, bem como se multiplicando o primeiro pelo total 

da despesa de administração específica da UO e, o segundo, pelo total da despesa de 

administração do DR, serão obtidos os respectivos custos indiretos, os quais somados 

com os custos diretos das unidades operacionais irão perfazer o custo total de cada UO.  

 

Por fim, o somatório dos custos totais das UO será o custo total do Departamento 

Regional. 

  

No quadro a seguir são detalhados os custos vinculados diretamente a cada 

Programa/Atividade:  

   

Quadro: Resumo dos Custos Acumulados do PCG Sesc/RS – 2016 (valores expressos 

em reais) 
Programa Atividade Custos da Unidade (UO) 
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Diretos 

Despesas 

Administrativas 

 

Soma 

Educação 

Infantil 

 
10.761.143,51 3.611.451,20 14.372.594,71 

Complementar 

 
347.826,07 159.289,58 507.115,65 

Saúde 
Educação em 

Saúde 
1.795.826,46 14.737.954,99 16.533.781,45 

Cultura 

Biblioteca 1.470.483,29 1.259.653,12 2.730.136,41 

Apresentações 

Artísticas 
14.527.091,12 5.744.559,85 20.271.650,97 

Artístico e 

Cultural 
325.484,36 337.252,77 662.737,13 

Lazer Físico/ Esportivo 201.014,71 237.988,62 439.003,33 

Assistência 

Trabalho com 

Grupos 
1.420.052,76 756.091,40 2.176.144,16 

Ação Comunitária 2.751.425,41 5.684.399,77 8.438.825,18 

TOTAL 33.603.347,69 32.528.641,30 66.131.988,99 

Fonte: Gerência Econômico-Financeira/Sesc/RS – Quadro PCG – Resumo das Despesas Acumulado 2016, 

anexo Nota Explicativa PCG, de 12 de abril de 2017. 

Quadro: Resumo dos Custos Acumulados do PCG Sesc/RS – 2016 (valores expressos 

em reais) 

Programa Atividade 
Custos das 

Unidades - Soma 

Custos Indiretos 

da 

Administração 

Custo Total 

Educação 

Infantil 

 
14.372.594,71 3.311.769,84 17.684.364,55 

Complementar 

 
507.115,65 134.158,15 641.271,80 

Saúde 
Educação em 

Saúde 
16.533.781,45 14.229.649,72 30.763.431,16 

Cultura 

Biblioteca 2.730.136,41 805.883,25 3.538.019,66 

Apresentações 

Artísticas 
20.271.650,97 5.341.465,85 25.613.118,82 

Artístico e 

Cultural 
662.737,13 203.710,91 866.448,04 

Lazer Físico/ Esportivo 439.003,33 69.297,44 508.300,78 

Assistência 

Trabalho com 

Grupos 
2.176.144,16 551.316,49 2.727.460,65 

Ação Comunitária 8.438.825,18 14.489.003,88 20.927.829,06 

TOTAL 66.131.988,99 37.136.253,54 103.268.242,52 

Fonte: Gerência Econômico-Financeira/Sesc/RS – Quadro PCG – Resumo das Despesas Acumulado 2016, 

anexo Nota Explicativa PCG, de 12 de abril de 2017. 

Quadro: Resumo dos Custos Acumulados PCG Sesc/RS – 2016 

Programa /Atividade 
Custo Total 

(em R$) 

Total  

Atendime

ntos 

Custo 

Per 

Capita 

(em 

R$) 

Total de 

Atendime

ntos ao 

PCG 

Total de 

Investimentos 

no PCG (em 

R$) 

Educação 

Infantil 

 
17.684.364,55 551.394 32,07 550.392 17.652.228,30 

Complementar 

 
641.271,80 94.532 6,78 90.398 613.228,20 

Saúde 
Educação em 

Saúde 
30.763.431,16 37.167.289 0,83 15.914,721 13.172.643,19 

Cultura 

Biblioteca 3.538.019,66 851.077 4,15 845.405 3.512.453,87 

Apresentações 

Artísticas 
25.613.118,82 2.818.764 9,09 2.744.998 24.942.831,13 
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Programa /Atividade 
Custo Total 

(em R$) 

Total  

Atendime

ntos 

Custo 

Per 

Capita 

(em 

R$) 

Total de 

Atendime

ntos ao 

PCG 

Total de 

Investimentos 

no PCG (em 

R$) 

Artístico  e 

Cultural 
866.448,04 299.541 2,89 297.818 861.464,11 

Lazer Físico/ 

Esportivo 
508.300,78 43.031 11,81 89.602 1.058.417,57 

Assistência 

Trabalho com 

Grupos 
2.727.460,65 351.652 7,76 348.348 2.686.322,10 

Ação 

Comunitária 
20.927.829,06 32.852.443 0,64 61.145 38.950,90 

TOTAL 103.268.242,52 75.029.723 /////////// 20.940.827 64.538.539,37 

Fonte: Gerência Econômico-Financeira/Sesc/RS – Quadro PCG – Resumo das Despesas Acumulado 2016, 

anexo Nota Explicativa PCG, de 12 de abril de 2017. 

 

Com a finalidade de validação dos custos apropriados durante o exercício de 2016, 

procedeu-se à conferência dos cálculos e lançamentos, mediante a seleção de uma amostra 

que contemplou a atividade “Educação Infantil”, nas unidades Sesc/Alegrete e Sesc/Santo 

Ângelo (no mês de março) e Sesc/Rio Grande e Sesc/Santa Rosa (no mês de outubro).  

 

Referido procedimento permitiu observar que a determinação do custo segue as 

disposições contidas nas “Normas Gerais para Aplicação do Programa de 

Comprometimento e Gratuidade”, aprovadas pela Resolução SESC nº 1.166, de 30 de 

dezembro de 2008.    
##/Fato## 

    
##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 

Indicadores Estratégicos e Operacionais S - Gratuidade 

 

Fato 
 

A estrutura dos indicadores está estabelecida formalmente em documento denominado 

PR 33/05 – Estrutura de Indicadores, sendo utilizado software para gerenciamento 

abrangendo todos os níveis da organização.   

 

Os indicadores da Unidade estão estruturados por Programa/Atividade e levam em conta 

os Macroprocessos, quais sejam:   

a) Processos de Gestão: Planejamento e Qualidade, Controladoria; 

b) Processos Principais do Negócio: Educação, Saúde, Cultura, Lazer e 

Assistência; 

c) Processos de Apoio: Marketing, Jurídico, Financeiro, Recursos Humanos, 

Materiais e Serviços e Tecnologia da Informação. 

Os indicadores da Unidade estão desdobrados por Programas e Atividades e possuem 

uma estrutura de responsabilidade envolvendo 4 níveis de gerenciamento: Gestor, 

Gerente, Responsável e Equipe.  

 

Consultada a Unidade sobre a utilização de indicadores com o propósito de aferir seus 

resultados, está se manifestou apresentando, respectivamente, dois indicadores do tipo 

estratégico e seis do tipo operacional.  
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Em relação aos indicadores estratégicos, foram trazidas as seguintes informações:  

 

Índice de Comprometimento em Ações Educativas 

a) Fórmula: 

Índice de Comprometimento em Ações Educativas = Valor Anual dos Investimentos em 

Ações Educativas/ Valor Anual da Arrecadação Liquida Realizada. 

b) Cálculo do Índice: 

Índice de Comprometimento em Ações Educativas = R$ 64.538.539,37 / R$ 

185.331.723,20 * 100 = 34,82%. 

 

Índice de Comprometimento em Ações de Gratuidade 

 

a) Fórmula: 

Índice de Comprometimento em Ações de Gratuidade = Valor Anual dos Investimentos 

em Ações de Gratuidade/ Valor Anual da Arrecadação Liquida Realizada 

b) Cálculo do Índice: 

Índice de Comprometimento em Ações de Gratuidade = R$ 32.395.901,82 / R$ 

185.331.723,20 * 100= 17,48%. 

Conforme informado pela Unidade, os resultados dos indicadores estratégicos citados são 

monitorados mensalmente por meio do software “SA- Estrategic Adviser”.  

 

Em relação aos indicadores de desempenho operacional, foram trazidas as seguintes 

informações:  

 

Realização da Meta Prevista (RAP) 

 

a) Fórmula: 

RAP % = Total de Atendimentos Realizados x 100 

                 Total de Atendimentos Previstos 

 

b) Cálculo do Índice: 

RAP % = 20.940.827 x 100 

                  17.829.842 

RAP % = 117,45% 

 

Como forma de medida dos resultados são utilizados os parâmetros que seguem:  

Parâmetros do Indicador 

Conceito Descrição 

 

EFICAZ 

 

Muito Bom Acima de 90% da meta 

Bom De 80% até 89,9% da meta 

 

 INEFICAZ Abaixo de 70% da meta 

 

Nessa linha, avalia o Sesc/RS que: 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
23 

 “O desempenho do Regional foi eficaz, pois superou a produção prevista em 17,45%, 

em razão da superação das metas nas atividades do Programa Saúde, Cultura e 

Assistência. Em relação ao exercício de 2015, registra-se um crescimento no índice de 

10 pontos percentuais”.  

 

Percentual de Evasões (EVA) 

Trata-se de indicador comum a todas as Atividades/Realizações do PCG com inscrições 

(matrícula) e registro de evasões (cursos e minicursos). No caso do Departamento 

Regional do Sesc/RS, considerando-se somente os inscritos do Programa Educação na 

Atividade de Educação Infantil. 

 

a) Fórmula: 

EVA % =     Total de Evasões x 100 

                     Total de Inscritos 

b) Cálculo do Índice: 

 

EVA % =              20__ x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                            1.719 

EVA%= 1,16% 

 

Como forma de medida dos resultados são utilizados os parâmetros que seguem:  

 

Parâmetros do Indicador  

Conceito Descrição 

 

ADEQUADO 

 

Muito Bom Abaixo de 10% de evasão 

Bom Entre 10,1% e 20% de evasão 

          INADEQUADO 
Acima de 20% de evasão 

 

 

A avaliação da Unidade encontra-se consignada a seguir:  

 

“O índice de evasão na Atividade de Educação Infantil foi adequado, considerando os 

parâmetros definidos no âmbito nacional para o resultado desse indicador. Em relação 

ao desempenho do ano anterior registra-se um decréscimo de 17%. ” 

 

Percentual de Aprovações (APR) 

 

Trata-se de indicador específico para Educação Fundamental e Ensino Médio (cursos) 

 

a) Fórmula: 

APR % =     Total de Alunos Aprovados x 100 

                     Total de Alunos Inscritos 

 

A Unidade informou que se trata de “medição não aplicável a esse Regional em razão de 

não desenvolvermos ações nas Atividades de Educação Fundamental e Ensino Médio”. 

 

Percentual da Gratuidade GRT) 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
24 

a) Fórmula: 

GRT % =     Total realizado na gratuidade x 100 

     Total realizado no PCG 

  

b) Cálculo do Índice: 

 

GRT % =     32.395.901,82 x 100 

                      64.538.539,37 

GRT % = 50,20% 

A Unidade avaliou o resultado conforme segue:  

“Do total do investimento no PCG em ações gratuitas o Sesc/RS destinou 50,20% dos 

recursos a ações totalmente gratuitas, superando a meta prevista em 2%, representando 

um aporte financeiro maior que o previsto na ordem de R$ 712.000,00, mantendo o 

mesmo desempenho do exercício de 2015. ” 

 

Percentual de Inscritos na Gratuidade (PIN) 

 

Trata-se de indicador de Atividades com Inscrição na Gratuidade (Indicador 

Financeiro). 

 

a) Fórmula: 

PIN % =     Total da gratuidade realizado em atividades com inscrições x 100 

       Total realizado na gratuidade 

 

b) Cálculo do Índice: 

 

PIN % =     30.712 412,29 x100 

                   32.395.901,82 

PIN % = 94,80% 

 

Na sequência encontra-se transcrita a análise da Unidade sobre o resultado:  

 

“Do total do investimento no PCG em ações educativas gratuitas, 94,80% do valor 

investido foi destinado ao desenvolvimento de ações em atividades com inscrições, 

garantindo assim a rastreabilidade dos beneficiários atendidos, representando um 

crescimento em relação ao exercício anterior de 3,68%. ” 

 

Percentual aplicado no Programa Educação (EDU) 

 

a) Fórmula: 

EDU % =     Total da gratuidade realizado no Programa Educação x 100 

Total realizado na gratuidade 

 

b) Cálculo do Índice: 

 

EDU % =     14.368.817,94 x 100 

                     32.395.901,82 

EDU % = 44,35% 

 

Segue a análise crítica da Unidade: 
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“O Sesc/RS investiu R$ 14.368.817,94 em ações educativas gratuitas desenvolvidas no 

Programa Educação, representando 44,35% do montante investido na gratuidade no 

exercício de 2016. Comparado com o investimento de 2015, houve uma redução nos 

investimentos no Programa Educação na ordem de 17% em decorrência do não 

atingimento da meta de atendimentos. ” 

 

A Unidade forneceu ainda, os resultados relativos às pesquisas de satisfação do público-

alvo das ações. Saliente-se que nos casos do Programa Cultura e para as Bibliotecas, a 

Pesquisa de satisfação é realizada semestralmente. Os resultados encontram-se 

consignados no quadro que segue:  

 

Quadro: Cursos por Modalidade, Quantidade de Eventos e Nível de Satisfação dos 

Participantes - PCG 2016 
 

Programa Atividade 

Modalidade de 

Evento ou Curso 

Realizado 

 

Quantidade 

de Eventos 

ou Cursos 

 

Média do 

Grau de 

Satisfação 

Alcançado 

pelos 

participantes 

 

Educação 

Educação Infantil Turma 78 94,98% 

Educação 

Complementar 

 

Palestras 168 
93,43% 

Saúde 

Educação em 

Saúde 

Palestras/Sessões 2938 

Não aplicável 

 

Campanhas/Número 38.853 

Vídeos 

Educativos/Sessões 213 

Oficinas/Turnos 22 

Cultura 

Biblioteca 
Empréstimos 167.064 

 
Consultas 678.341 

Apresentações 

Artísticas 

Cinema 1.744 

93,98% 

Música 1.258 

Artes Cênicas 1.924 

Literatura 1.929 

Artes Plásticas 3.199 

Desenvolvimento 

Artístico Cultural 

Cinema 136 

Não aplicável 

Música 536 

Artes Cênicas 573 

Literatura 991 

Artes Plásticas 70 

Lazer Desenvolvimento 

Físico Esportivo 

 

Hora/Aula 

 

6.886 

 

Assistência 

Trabalhos com 

Grupos 

Oficinas 

Ocupacionais 12.073 
93,28% 

Ações 

Comunitárias 

Seminários, 

Palestras e 

Orientações 1.027 

89,12% 

Total 913.137  

Fonte: SDE-Sistema de Dados Estatísticos/Gerência de Serviços – Sesc/RS 

 

Observa-se que a Unidade obteve índices de satisfação próximos ou superiores a 90%, o 

que demonstra uma boa receptividade do público às atividades realizadas.  
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Na avaliação quanto aos indicadores utilizados, restou verificado ainda que os indicadores 

apresentam os requisitos de validade, tendo em vista que representam com a maior 

proximidade possível a realidade que visam apresentar.  

Também restam observados os requisitos de comparabilidade e estabilidade permitindo a 

comparação de séries históricas.  No aspecto gerencial, verifica-se que os indicadores 

utilizados pela Unidade atendem aos requisitos de objetividade, praticidade e de 

tempestividade para a tomada de decisão.  

Portanto, os indicadores apresentados para avaliar as ações no âmbito da Gratuidade estão 

de acordo com a definição de objetivos, apresentam os requisitos de qualidade necessários 

e permitem a mensuração do progresso e do desempenho da Unidade.   

 

  
##/Fato## 
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