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Ministério da Transparência e 
Controladoria Geral da União 

 

 

RELATÓRIO Nº 201700792 

 
 
QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 
 
O presente trabalho de 
Avaliação dos Resultados da 
Gestão foi realizado no 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – 
Administração Regional – Rio 
Grande do Sul (Senac/RS), 
com o objetivo de avaliar a 
gestão da Unidade no âmbito 
do macroprocesso Programa 
Senac de Gratuidade, tendo 
por base o exercício de 2016. 
 
 

  

POR QUE O TRABALHO FOI 
REALIZADO? 

O macroprocesso Programa Senac de 
Gratuidade foi selecionado por estar 
estreitamente relacionado à missão 
institucional do Senac/RS, qual seja “educar 
para o trabalho em atividades de comércio de 
bens, serviços e turismo”, além de coadunar-
se com o objetivo estratégico de “garantir a 
aplicação legal dos recursos compulsórios”. 

  

  

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Verificou-se que o que o referido Programa, 
em que pese apresentar um alto grau de 
aderência às diretrizes de seu Departamento 
Nacional, carece de consistência na medida 
do alcance dos seus resultados. 

Nesse contexto, conclui-se que para a 
Unidade cumprir adequadamente a sua 
missão institucional, com foco no objetivo 
estratégico de “garantir a aplicação legal dos 
recursos compulsórios”, é necessário que seja 
providenciado um aprimoramento do 
acompanhamento da sua política de 
Gratuidade. Situação essa que depende, em 
parte, de ações do Departamento Nacional do 
Senac. 
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Administração Regional - Rio Grande do Sul 
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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, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 

Resultados da Gestão no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 

Administração Regional - Rio Grande do Sul (Senac/RS) realizado de acordo com os 

preceitos contidos na Ação de Controle n.º 201700792 e em atendimento ao inciso II do 

Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de 

Controle Interno: “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 em Porto Alegre/RS, com o objetivo de avaliar a 

gestão da Unidade. Para tanto, foi selecionado o macroprocesso denominado “Programa 

Senac de Gratuidade”. O referido macroprocesso foi selecionado por estar estreitamente 

relacionado à missão institucional do Senac/RS, qual seja “educar para o trabalho em 

atividades de comércio de bens, serviços e turismo”, além de coadunar-se com o 

objetivo estratégico de “garantir a aplicação legal dos recursos compulsórios”. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 04 a 20 de abril de 2017, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
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Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

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

do Ofício nº 104889/2017/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 201700792. Assim, por meio do Documento nº AR/SENAC/RS – 

431/2017, de 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 objetivou responder à seguinte questão de auditoria e 

suas respectivas subquestões: 

 

1. Os resultados quantitativos e qualitativos estão sendo atingidos no âmbito do 

Programa Senac de Gratuidade? 

 

Subquestão de Auditoria 1.1: Houve o cumprimento dos objetivos e metas (físicas e 

financeiras) planejadas e/ou pactuadas para o exercício no âmbito da Gratuidade? 

 

Subquestão de Auditoria 1.2: Existe nexo entre os recursos, ações, despesas, indicadores 

de custos dos eventos e desempenho operacional (cursos, modalidades, número de 

turmas, cargas horárias, horas-aula, matrículas remuneráveis, evasão, certificados 

emitidos e etc.) para o Programa Senac de Gratuidade? 
 

 

2.1 Avaliação do Programa Senac de Gratuidade no Senac/RS quanto ao 

atingimento dos resultados quantitativos e qualitativos. 

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

Senac de Gratuidade estão sendo atingidos, indicando que, sob o ponto de vista da mera 

formalidade, a resposta é positiva. 

 

Ao aprofundar-se as análises, verificou-se dois impedimentos para que os resultados 

quantitativos e qualitativos do Programa Senac de Gratuidade sejam plenamente 

aferidos, e, consequentemente, o resultado formal se mostre consistente: 

 

(1) A metodologia utilizada para cálculo do valor de comprometimento da Receita 

de Contribuição da Gratuidade não possibilita aferir esse valor; e 

(2) O modelo de oferta de cursos para a Gratuidade utilizado pelo Senac/RS no 

exercício 2016 não foi capaz de comprovar que todos os alunos admitidos no 

Programa estavam de acordo com as condicionantes estabelecidas pelo Decreto 

n° 6.633/2008. 

No sentido da metodologia utilizada para cálculo, os exames efetuados demonstraram a 

aderência do Senac/RS à metodologia de cálculo formulada pelo Departamento 
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Nacional do Senac (Senac/DN) a partir do documento “Programa Senac de Gratuidade – 

Diretrizes Versão 7” (SENAC. DN. Programa Senac de Gratuidade: diretrizes. Versão 

7. Rio de Janeiro, 2015). 

Em termos financeiros, o valor do comprometimento da Receita de Contribuição com a 

Gratuidade está consignado nas alterações propostas ao Regulamento do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC (aprovado pelo Decreto nº 61.843, de 

5 de dezembro de 1967), estabelecidas pelo Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 

2008, as quais deram novas redações ou inclusões dos artigos que seguem: 

“ Art 3º 

(.....) 

Parágrafo único. O SENAC deverá comprometer dois terços de sua Receita de 

Contribuição Compulsória Líquida para atender ao disposto na alínea “m”.” 

(.....) 

“Art. 33-A. No montante anual da Receita de Contribuição Compulsória Líquida do 

SENAC, aplicado pela NA e pelas AA.RR. em programa de gratuidade, a que se refere 

o parágrafo único do art. 3º, serão computados os recursos necessários ao custeio 

direto e indireto, à gestão e aos investimentos.” 

A partir da análise da metodologia de cálculo do valor aplicado em gratuidade definido 

nas diretrizes do Senac/DN, verifica-se que essa não tem base em métodos de custeio. A 

maior vantagem da metodologia utilizada está na facilidade de cálculo; a desvantagem 

está em apresentar valores que não refletem necessariamente o montante dos recursos 

necessários ao custeio direto e indireto, à gestão e aos investimentos no Programa de 

Gratuidade. 

Em relação ao modelo de oferta de cursos para a Gratuidade utilizado pelo Senac/RS, os 

testes efetuados indicaram a conformidade do Senac/RS às possibilidades de oferta de 

cursos para a Gratuidade definidas pelo Senac no referido documento “Programa Senac 

de Gratuidade – Diretrizes Versão 7”. 

Em relação a esse modelo, cabe trazer outras disposições constantes no Artigo 3º do 

Decreto nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967, com as alterações estabelecidas pelo 

Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008: 

“ Art 3º  

(....) 

i) oferecer formação inicial, com mínimo de cento e sessenta horas, em programa de 

gratuidade; 

j) reconhecer e certificar a experiência profissional como formação inicial de 

trabalhadores, inserida nos itinerários formativos como condição para a realização de 

cursos iniciais de menor duração; 
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l) utilizar a metodologia dos itinerários formativos como princípio da educação 

continuada para a oferta de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores e 

de educação profissional técnica de nível médio; 

m) garantir oferta de vagas gratuitas em aprendizagem, formação inicial e continuada 

e em educação profissional técnica de nível médio, a pessoas de baixa renda, na 

condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica, e a trabalhadores, 

empregados ou desempregados, tendo prioridade no atendimento aqueles que 

satisfizerem as condições de aluno e de trabalhador, observado o disposto nas alíneas 

“i”, “j” e “l”.” 

Esse modelo de oferta utilizado pelo Senac/RS, quando confrontado com as exigências 

impostas pela alínea “m” do Art. 3º do Regulamento do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC, acaba por não conseguir comprovar o atendimento 

do público alvo da Gratuidade, descrito na alínea em referência, quando considerada a 

oferta dos cursos de Aprendizagem Comercial. 

Essa situação decorre do fato de que a Aprendizagem Comercial oferecida pelo 

Senac/RS tem base nas exigências da Lei nº 10.097/2000 e Decreto nº 5.598/2005. Cabe 

ressaltar que o Art. 9º do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, estabelece que 

“os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos 

cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 

cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, de trabalhadores existentes 

em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional”. 

As condições para ser aprendiz estão ligadas à idade (maior de quatorze anos e menor 

de vinte e quatro anos), facultando aos portadores de deficiência exceder a idade 

máxima. (Art. 2º do Decreto nº 5.598/2005). Note-se que não são exigidas a condição 

de pessoas de baixa renda, nem a prioridade no atendimento aqueles que satisfizerem as 

condições de aluno e de trabalhador, que fazem parte das condições impostas ao público 

alvo da Gratuidade. 

Supõe-se que haja, em algum grau dentre aqueles que são contratados como aprendizes, 

pessoas que satisfaçam a condição imposta pela Gratuidade. Mas, como essa condição 

não é medida, existe a impossibilidade de comprovar o atendimento do público alvo do 

protocolo de compromisso firmado em 22 de julho de 2008, ratificado pelo Decreto nº 

6.633/2008, na oferta de cursos de Aprendizagem. 

Note-se que o Programa Jovem Aprendiz impõe a empresas de determinado porte a 

contratação de jovens e deficientes, implicando ao Senac uma obrigação de gratuidade 

às empresas que a ele se vinculam pela contribuição e associação. Tratando-se, pois, de 

uma política de inserção no mercado de trabalho. Por outro lado, o Programa de 

Gratuidade tem foco no aluno/trabalhador de baixa renda com o objetivo de qualificá-lo 

para obter melhoria das condições de emprego e renda. Tratando-se, nesse caso, de uma 

política de geração de empregabilidade e renda para os mais pobres. 

Entende-se que o trabalho efetuado demonstra as deficiências de medir o alcance do 

Programa de Gratuidade quanto aos objetivos a que se propõe. Torna-se oportuna a sua 

continuação por ocasião da Auditoria Anual de Contas na Entidade, com o propósito de 

qualificar a busca da causa e, consequentemente, recomendar de forma mais apropriada 

o que cabe ao Senac/RS fazer, haja vista que a Entidade está aderente às normas 

estabelecidas pelo seu Departamento Nacional. 
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##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o Programa Senac de Gratuidade no 

âmbito do Senac/RS, em que pese apresentar um alto grau de aderência às diretrizes de 

seu Departamento Nacional, carece de consistência na medida do alcance dos seus 

resultados. 

Nesse contexto, conclui-se que, para que a Unidade cumpra adequadamente a sua 

missão institucional, com foco no objetivo estratégico de “garantir a aplicação legal dos 

recursos compulsórios”, é necessário que seja providenciado um aprimoramento do 

acompanhamento da sua política de Gratuidade. Situação essa que depende, em parte, 

de ações do Departamento Nacional do Senac. 

As recomendações, que por ventura se fizerem necessárias, serão trazidas a partir do 

aprofundamento do assunto na Auditoria Anual de Contas da Entidade, sendo 

acompanhadas por meio do Plano de Providências Permanente da Unidade. 

  

 

Porto Alegre/RS, 03 de outubro de 2017. 

 

 

Nome:  

Cargo:  

 

Assinatura:  

 

Nome:  

Cargo:  

 

Assinatura:  

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul 
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_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201700792 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Limitação da metodologia de cálculo do Senac para aferir o valor do 

comprometimento da Receita de Contribuição Compulsória Líquida com a política 

de Gratuidade e sua contextualização no exercício 2016. 

 

Fato 
 

A metodologia de cálculo formulada pelo Senac/DN para quantificar, em termos 

percentuais, o valor dispendido com o custeio direto e indireto, à gestão e aos 

investimentos no Programa de Gratuidade, em relação ao montante anual da Receita de 

Contribuição Compulsória Líquida do Senac, tem por base os seguintes procedimentos: 

1. Afere-se o valor da despesa líquida total do exercício, por intermédio da identificação 

das despesas correntes líquidas e da estimativa de um valor de investimento com base 

no investido em exercícios anteriores; 

2. Obtém-se a quantidade de “carga horária efetiva” (CHE) total dispensada em cursos 

executados no exercício, por intermédio do produto de alunos matriculados pela carga 

horária executada no exercício, considerando a totalidade de turmas do período; 

3. Calcula-se a média determinada pelo quociente do valor da despesa líquida total do 

exercício pela carga horária efetiva total, a qual é denominada “custo médio do aluno 

hora aula” (CMAHA); e 

4. O CMAHA é multiplicado pela CHE total dos cursos de gratuidade, obtendo-se dessa 

forma o “valor total do gasto com gratuidade”, o qual dividido pela Receita de 

Contribuição Compulsória Líquida do Senac/RS define o percentual de gasto 

comprometido dessa Receita. 

A metodologia se mostra bastante simples, todas as informações são facilmente obtidas 

durante e ao final do exercício por meio de sistemas informatizados. A questão 

fundamental que surge ao se observar o processo de obtenção desse percentual é: “Tem 

a média obtida a capacidade de recompor os valores efetivamente utilizados para o 

custeio direto e indireto, à gestão e aos investimentos no Programa de Gratuidade”? 
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Em que pese a denominação de “custo médio do aluno hora aula”, essa variável não é 

obtida por uma metodologia de custos. Representa basicamente uma apropriação 

totalmente indireta dos valores de gasto (perdas, despesas e custo), sendo utilizada para 

recompor o valor desses gastos a partir do quantitativo de carga horária efetiva. 

Como modelo matemático, pode se demonstrar que a média não tem a capacidade de 

recompor o valor correspondente a uma parte arbitrária da população, indicando que, 

quanto mais heterogênea é a população na variável medida, menor é essa capacidade. 

Sem se fixar em modelos teóricos, torna-se imperativo testar essa capacidade no caso do 

Senac/RS, no exercício de 2016. 

Verifica-se que a “carga horária efetiva” (CHE) é considerada a variável de 

carregamento da despesa, sendo a principal unidade de produção do Senac/RS. Essa 

variável, em uma turma de um curso específico, representa o esforço envolvido na 

prestação de serviço educacional, sendo obtida pelo produto do número de matrículas 

pela quantidade de horas disponibilizadas para essa turma nesse curso específico no 

período de medição. 

A CHE medida no exercício de 2016 representa um valor total de 25.276.258 

aluno/hora/aula. Esse valor total está relacionado a: cursos advindos dos exercícios de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; modalidades de recurso PSG (Programa Senac de 

Gratuidade), comercial (prestado ao público em geral) e Pronatec; tipos de ensino 

presencial e à distância (EAD); graus de ensino FIC (Formação Inicial e Continuada), 

técnico e superior; e com carga horária total do curso variando de 15 a 3.042 horas. 

Além disso, são computadas as horas das ações extensivas. 

O valor da despesa líquida total do exercício de 2016 é definido a partir da metodologia 

retrocitada como R$ 213.380.176,74, considerando a despesa corrente líquida no 

montante de R$ 199.002.907,07 e o investimento calculado pelo fator de correlação 

sobre as despesas correntes de R$ 14.377.269,67. 

Consequentemente, o valor do CMAHA é de R$ 8,44/aluno/hora/aula. Uma vez que a 

CHE medida no PSG é igual a 11.724.371 aluno/hora/aula, obtém-se, de forma indireta, 

que o gasto total nessa modalidade de recurso é igual a R$ 98.953.691,24. Tendo em 

vista que a Receita Líquida de Contribuição é igual a R$ 106.031.836,03, como 

resultado final apresenta-se o comprometimento de 93,32% do valor dessa receita no 

Programa de Gratuidade. 

A verossimilhança dessa informação depende diretamente da capacidade que essa média 

(CMAHA) tem de recompor os valores efetivamente utilizados para o custeio direto e 

indireto, à gestão e aos investimentos no Programa de Gratuidade. Ou seja, poder-se-ia 

aplicar essa média em uma parte arbitrária da população, cujo elemento essencial é cada 

uma das turmas dos cursos específicos oferecidos, obtendo-se como resultado os valores 

efetivamente utilizados. 

A CHE pode ser representada, no exercício de 2016, pelo quadro analítico a seguir, o 

qual procura identificar aspectos relacionados a diversidade da oferta de turmas/cursos 

que compuseram a contabilização dessa variável. 

Quadro: CHE dos cursos de Aprendizagem Profissional com foco na modalidade de 

recurso (em aluno/hora/aula) 

Modalidade 

de recurso 

Presencial EAD 

Aprendizagem Outros cursos 
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Profissional 

Gratuidade 8.915.700 332.183 2.476.488 

Comercial 524.089 8.035.914 1.501.929 

Pronatec 0 1.627.617 1.344.040 
Fonte: Arquivo “CODEP – TABELA 1 – ANALÍTICA – 12–2016-CGU.xlsx” disponibilizado pelo 

Senac/RS. 

Além desses valores, a composição da CHE abrange as ações extensivas (palestras, 

encontros, simpósios, seminários, campanhas, feiras de exposição, assessoria, 

consultoria, dentre outros exemplos), no valor de 518.298 aluno/hora/aula. 

Os “outros cursos” na modalidade de recurso comercial abrangem um espectro bastante 

amplo, desde cursos de 15 horas a cursos de 3.042 horas; cursos de grau de ensino FIC, 

técnico e superior; e cursos iniciados em 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Por outro lado, 

os “outros cursos” na modalidade de recurso de Gratuidade abrangem um espectro mais 

restrito, variando de 160 horas a 800 horas; cursos de grau de ensino FIC e técnico; e 

início em 2014, 2015 e 2016. Esses mesmos cursos na modalidade de recursos Pronatec 

abrangem um espectro intermediário, com cursos de 160 horas a 1.800 horas; grau de 

ensino FIC e técnico; e iniciados em 2013, 2014 e 2015 (sem oferta dessa modalidade 

em 2016). 

Em termos gráficos, ao observar a composição da CHE nas modalidades de recurso, 

verifica-se o seguinte: 

 

 
Fonte: Arquivo “CODEP – TABELA 1 – ANALÍTICA – 12–2016-CGU.xlsx” disponibilizado pelo 

Senac/RS. 

Observando-se o gráfico apresentado, é visível a diferença existente nos componentes 

de cada uma das modalidades, sendo preponderante o peso dos cursos de Aprendizagem 

na aferição do comprometimento com a Gratuidade. 

A oferta de cursos de Aprendizagem Profissional está vinculada à necessidade de as 

empresas contratarem aprendizes segundo as exigências da Lei nº 10.097/2000 e do 

Decreto nº 5.598/2005. A CHE medida em Aprendizagem Profissional em 2016 esteve 

vinculada, segundo o exercício de início de curso, conforme tabela a seguir: 

Quadro: CHE da Aprendizagem em 2016, conforme o início do curso. 
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Modalidade de Recurso / Início do 

Curso 

2014 2015 2016 Total 

Gratuidade 41.002 6.031.887 2.842.811 8.915.700 

Comercial 956 399.588 123.545 524.089 
Fonte: Arquivo “CODEP – TABELA 1 – ANALÍTICA – 12–2016-CGU.xlsx” disponibilizado pelo 

Senac/RS. 

Em termos gráficos, a situação pode ser representada da seguinte forma: 

 

 
Fonte: Arquivo “CODEP – TABELA 1 – ANALÍTICA – 12–2016-CGU.xlsx” disponibilizado pelo 

Senac/RS. 

A partir de uma amostra desses cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, foi 

solicitado ao Senac/RS que apresentasse os valores por aluno para as empresas terem 

seus empregados nas respectivas turmas como participantes dos cursos referenciados. A 

Unidade informou, por intermédio do Ofício AR/SENAC/RS – 175/2017, que os 

valores ficaram entre R$ 2.891,03 e R$ 4.000,00. Considerando-se que esses cursos 

contribuíam até 2015 com no mínimo 1.100 horas por aluno, verifica-se que o valor 

médio do preço desse curso ficaria entre R$ 2,62/aluno/hora/aula e R$ 

3,63/aluno/hora/aula, ou seja, representando um valor muito menor que o CMAHA 

obtido. 

Essa situação indica que os cursos de Aprendizagem Profissional na modalidade de 

recurso comercial estão entre os tipos de cursos de menor preço. O que faz sentido, pela 

expertise do Senac/RS na oferta e execução dos cursos de Aprendizagem Profissional. 

Esse primeiro teste indica que o CMAHA aplicado aos cursos de Gratuidade 

superestima o valor que lhe é atribuído, ficando muito acima da média agora apurada. 
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Outra, alternativa, seria afirmar que a receita advinda desses cursos oferecidos na 

modalidade comercial não cobriria os custos envolvidos na sua execução, apresentando 

margem de contribuição negativa. Todavia, trata-se de uma hipótese para a qual o 

Senac/RS não ofereceu evidências de ser o caso. 

No que diz respeito aos outros cursos, verificou-se que existiram três cursos oferecidos 

nas modalidades de recurso de Gratuidade e Comercial, que tiveram início e fim no 

próprio exercício de 2016. São eles os cursos de Cabeleireiro, Manicure e Pedicure e 

Costureiro. Buscando-se aferir o valor médio do preço desses cursos na modalidade 

comercial, obteve-se os seguintes valores por aluno (preço cheio): 

Quadro: Preço de curso por aluno 

Curso Menor Preço (R$) Maior Preço (R$) Carga Horária (H) 

Cabeleireiro 3.949,00 3.990,00 400 

Manicure e 

Pedicure 

928,00 1.272,00 160 

Costureiro 1.600,00 2.160,00 212 
Fonte: Senac/RS – Ofício AR/SENAC/RS – 175/2017 

A partir desses elementos verifica-se que os valores médios do preço desses cursos 

ficam da seguinte forma: 

Quadro: Maior e menor valor médio dos cursos amostrados 

Curso Menor Preço por CH 

(por aluno/hora/aula) 

Maior Preço por CH 

(por aluno/hora/aula) 

Cabeleireiro R$ 9,87 R$ 9,97 

Manicure e Pedicure R$ 5,80 R$ 7,95 

Costureiro R$ 7,54 R$ 10,19 
Fonte: Senac/RS – Ofício AR/SENAC/RS – 175/2017 

A partir desses cursos comerciais objeto da amostra há o indicativo de que esses cursos 

em gratuidade estão dentre aqueles de valor intermediário, pois estão próximos ao 

CMAHA obtido no exercício. 

Ressalte-se, ainda, que não foi apresentado nenhum método de custeio que subsidie a 

política de aplicação de preços de venda dos cursos oferecidos comercialmente pelo 

Senac/RS. Não obstante esse fato, a estrutura mais próxima de apropriação de custos 

observada foi a de despesas por Unidade Organizacional, no montante de R$ 

199.002.907,07, conforme a informação obtida na contabilidade para as despesas 

correntes. Considerando-se a distribuição das despesas nas unidades e os dados de 

produção da CHE, bem como calculando-se para cada uma das Unidades Educacionais 

o valor do gasto médio por aluno hora aula (GMAHA), com a inclusão do valor 

necessário para proceder a manutenção das despesas da Direção Regional que não 

produz diretamente CHE, obtém-se o seguinte: 

Quadro: Apuração do GMAHA por Unidade Operacional 
Código da 

Unidade Unidade 

Despesa 

Executada (R$) 

CHE Executada 

(aluno hora aula) GMAHA 

3 Direção Regional 47.878.583,07 0 distribuído 

6 Caxias do Sul 7.300.580,85 769.876 11,37 

7 Pelotas 4.986.877,58 879.387 7,56 

8 Rio Grande 4.441.107,13 544.821 10,04 

9 Uruguaiana 3.327.871,34 540.225 8,05 
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Código da 

Unidade Unidade 

Despesa 

Executada (R$) 

CHE Executada 

(aluno hora aula) GMAHA 

11 Santa Maria 4.613.217,03 897.423 7,03 

12 Três Passos 1.434.893,62 111.453 14,76 

13 Bagé 4.531.178,39 799.832 7,56 

14 Passo Fundo 3.845.107,55 635.853 7,94 

16 Ijuí 2.315.532,24 361.347 8,30 

17 Bento Gonçalves 2.952.992,54 388.896 9,48 

18 Senac Informática 4.573.840,95 453.396 11,98 

20 Senac Saúde 5.006.760,38 848.782 7,79 

23 Alegrete 2.343.294,28 169.969 15,68 

24 Novo Hamburgo 3.481.216,23 453.592 9,56 

25 Farroupilha 1.548.677,59 185.529 10,24 

29 Comunidade 5.826.777,93 1.258.705 6,52 

31 Canoas 5.043.327,42 688.986 9,21 

32 Senac Lajeado 2.003.111,39 244.892 10,07 

33 Senac Santo Ângelo 1.483.728,36 345.592 6,18 

34 Senac Santa Rosa 2.525.442,51 231.068 12,82 

38 Senac Erechim 3.209.184,74 275.770 13,53 

39 Senac São Leopoldo 4.221.557,87 575.999 9,22 

63 

Faculdade Senac Porto 

Alegre 19.409.658,81 2.351.667 10,14 

64 Senac Santa Cruz do Sul 2.816.517,02 319.511 10,71 

66 Senac EAD -6.671.450,99 5.322.457 0,64 

67 Senac Gravataí 5.750.258,08 860.994 8,57 

68 Semac São Borja 2.469.471,35 249.247 11,80 

69 Senac Tramandaí 3.616.693,80 306.453 13,69 

70 Senac Carazinho 4.367.698,80 331.502 15,07 

71 Senac Cachoeira do Sul 2.691.388,02 242.751 12,98 

72 Senac Taquara 2.204.100,26 191.736 13,39 

73 Senac Camaquã 2.874.686,01 301.812 11,41 

74 Senac Montenegro 2.168.474,89 179.538 13,97 

75 Senac Torres 1.522.998,25 142.000 12,62 

76 Senac São Luiz Gonzaga 1.905.470,36 96.100 21,72 

77 Senac 24 horas 1.910.156,56 90.158 

23,08 

78 Fatec Pelotas 4.609.594,83 407.052 

13,21 

79 

Senac Santa do 

Livramento 4.096.723,14 367.768 

13,03 

80 

Senac Comunidade Zona 

Norte 3.517.237,16 1.200.317 

4,82 

81 Senac Viamão 2.055.501,13 275.421 

9,35 

82 Senac Gramado 1.707.595,63 187.981 

10,97 

83 Senac Centro Histórico 3.447.912,14 159.928 

23,45 

84 Senac Floresta 3.637.360,83 30.472 

121,26 

Fonte: Senac/RS - Ofícios AR/SENAC/RS – 137/2017, 139/2017 e 175/2017. 
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Em termos gráficos, a partir da retirada do Senac Floresta e do Senac EAD que possuem 

os valores mais discrepantes, verifica-se a seguinte distribuição: 

 
Fonte: Senac/RS - Ofícios AR/SENAC/RS – 137/2017, 139/2017 e 175/2017. 

Essa situação por si só demonstra a incapacidade, no ambiente fático dos cursos que 

foram executados no exercício de 2016, da variável CMAHA conseguir carregar a 

despesa para os cursos executados. Salientamos o fato de que o Senac Comunidade 

Zona Norte que obteve a menor média, tem no seu portfólio de cursos oferecidos 

93,32% da CHE em cursos de Gratuidade. Além disso, 86,98% da CHE foram de cursos 

de Aprendizagem (81,05% Gratuidade e 5,93% Comercial). Isso indica, mais uma vez, 

que os cursos de Aprendizagem Profissional estão entre aqueles com melhor relação de 

gasto e carga horária, ou seja, dentre aqueles mais econômicos. 
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Os três testes em conjunto permitem concluir que não existe possibilidade de certificar 

que a relação entre os gastos efetuados em Gratuidade e a Receita de Contribuição 

Líquida tenha sido de 93,32%. Por outro lado, tendo em vista que o Senac/RS não 

estabeleceu um método de custeio, não é possível aferir com segurança, com base nas 

informações coletadas, qual o valor real de comprometimento da Receita de 

Contribuição Líquida. 

Em que pese o fato de não ser possível aferir esse valor, os indicativos obtidos no 

decorrer da busca da certificação sugerem que a média utilizada em 2016 para recompor 

o valor por meio da CHE dispensada para as ações de Gratuidade proporcionaram a 

superestimação desse valor. 

  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Deficiência de comprovação dos requisitos dispostos no Decreto nº 6.633/2008, no 

que concerne ao público-alvo da Gratuidade, no modelo de oferta de cursos 

utilizado pelo Senac/RS, no exercício de 2016. 

 

Fato 
 

O modelo de oferta de cursos para a Gratuidade utilizado pelo Senac/RS prevê duas 

possibilidades de ingresso do beneficiário: uma a partir de sua vinculação ao processo 

de contratação do Jovem Aprendiz (nos termos da Lei nº 10.097/2000 e Decreto nº 

5.598/2005) e outra a partir da oferta de vagas em cursos gratuitos segundo os critérios 

do Decreto nº 6.633/2008. 

Dada a característica continuada desses dispositivos e a data de início e final dos cursos 

oferecidos, verifica-se que o planejamento da oferta de cursos e execução dos cursos 

ocorre de forma incremental, ou seja, existe a manutenção dos cursos oferecidos em 

anos anteriores e a oferta de novas vagas no exercício corrente. O cenário de execução 

dos cursos considerados de Gratuidade, com foco na quantidade de inscritos, por 

exercício em que essa inscrição ocorreu, pode ser sintetizado pelo quadro a seguir: 

Quadro: Cursos de Gratuidade (por exercício de inscrição) 

Modalidade de ingresso 
Inscritos 

2014 2015 2016 Total 

Aprendizagem 1.042 10.807 10.162 22.011 

Gratuidade Presencial 69 685 623 1.377 

Gratuidade EAD 1.660 4.403 0 6.063 

Total 2.771 15.895 10.785 29.451 
Fonte: Arquivo “CODEP – TABELA 1 – ANALÌTICA – 12 – 2016 – CGU.xlsx” disponibilizado pelo 

Senac/RS 

Uma vez que existe uma vinculação da oferta dos cursos ao exercício em exame, o 

universo de análise deve se restringir às inscrições realizadas no exercício de 2016. 

Nesse sentido não serão consideradas às ofertas de Gratuidade na modalidade de 

ingresso EAD. 

O Decreto nº 6.633/2008, que é posterior à Lei nº 10.097/2000 e ao Decreto nº 

5.598/2005, estabelece como objetivo garantir oferta de vagas gratuitas a pessoas de 

baixa renda em aprendizagem, formação inicial e continuada e em educação profissional 

técnica de nível médio. Para tanto determina que gradualmente o Senac comprometa um 
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percentual de sua Receita de Contribuição Líquida na implementação dessas vagas. 

Hoje esse percentual é equivalente a 2/3 dessa Receita. 

No caso específico do Senac/RS no exercício de 2016, observa-se que 94,22 % dos 

inscritos contabilizados no Programa Senac de Gratuidade advém das exigências 

estabelecidas pelo Programa Jovem Aprendiz. Essencialmente, esse Programa tem por 

objetivo estimular o trabalho do jovem no país e vem ao encontro de diminuir a 

dificuldade que a população mais jovem tem de conseguir o primeiro emprego dada sua 

pouca experiência. Não há, nesse Programa, o foco nas pessoas de baixa renda, sendo a 

gratuidade da formação oferecida pelo Senac/RS nesse caso existente tanto para a 

empresa como para o beneficiário, que estabelecerá uma relação de emprego com a 

empresa. 

A obrigatoriedade de contratar aprendizes advém da Lei, a qual obriga os 

estabelecimentos “a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e 

quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, 

cujas funções demandem formação profissional. ” (Art. 429 da CLT com as alterações 

decorrentes da Lei nº 10.097/2000). 

A questão que surge, não esclarecida preliminarmente pelo Senac/RS, é “quantos 

inscritos na Aprendizagem em 2016 atendem as exigências impostas pelo Decreto nº 

6.633/2008?”, uma vez que, o Programa Jovem Aprendiz não exige as mesmas 

condições da Gratuidade. 

Verifica-se que o Senac/RS não exerce nenhum controle nesse sentido, sendo inviável 

responder essa questão. Entende-se que exista em alguma medida inscritos na 

Aprendizagem que satisfaçam as condicionantes da Gratuidade. Mas, como isso não é 

medido, não é possível aferir essa condição. 

Nesse sentido, conclui-se que a edição do Decreto nº 6.633/2008 incrementou, no 

exercício de 2016, em termos de inscritos no Programa de Gratuidade do Senac/RS, 

apenas os 623 beneficiários na denominada “Gratuidade Presencial”. Pois se esse 

Decreto não existisse, ainda assim o Senac/RS, por imposição da Lei nº 10.097/2000 e 

do Decreto nº 5.598/2005, ofereceria inscrições gratuitas nos cursos de Aprendizagem 

no montante observado, pois essas nascem da exigência imposta às empresas de 

contratar aprendizes. 

Isso posto, verifica-se que as inscrições vinculadas às exigências do Decreto nº 

6.633/2008, no exercício de 2016, geradas pela existência desse instrumento apresentam 

a seguinte configuração em termos de status da matrícula: 

Quadro: Beneficiários da “Gratuidade Presencial” em 2016 

Concluintes Em processo Reprovados Evadidos Total 

231 168 184 40 623 

37,08% 26,97% 29,53% 6,42% 100,00% 
Fonte: Arquivo “CODEP – TABELA 1 – ANALÌTICA – 12 – 2016 – CGU.xlsx” disponibilizado pelo 

Senac/RS 

A situação “em processo” indica o aluno que está em curso, sem ter obtido o resultado 

final. Portanto o índice de conclusão terá algum valor entre 37,08% (se todos forem 

reprovados) e 64,04% (se todos forem aprovados). 

Quanto aos cursos e carga horária, a distribuição é a seguinte: 
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Quadro: Distribuição das matrículas por curso 

Curso Carga 

Horária 

Quantidade de 

Matrículas 

Manicure e Pedicure 160 82 

Cabeleireiro Assistente 200 28 

Vendedor 200 101 

Costureiro 212 74 

Condutor de Turismo de Aventura 240 23 

Garçom 240 108 

Garçom 250 25 

Cabeleireiro 400 30 

Técnico em Marketing 800 35 

Técnico em Qualidade 800 28 

Técnico em Recursos Humanos 800 89 
Fonte: Arquivo “CODEP – TABELA 1 – ANALÌTICA – 12 – 2016 – CGU.xlsx” disponibilizado pelo 

Senac/RS 

Tendo-se em conta o modelo de oferta de cursos de Gratuidade e o controle das 

condicionantes do público alvo do Decreto nº 6.633/2008, o quadro retro demonstra a 

produção que pode ser certificada como de atendimento à Gratuidade estabelecida no 

exercício de 2016. 

  
##/Fato## 
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