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RELATÓRIO Nº 201700448 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

Avaliação dos Resultados da 

Gestão no SERVIÇO 

SOCIAL DA INDUSTRIA – 

DEPARTAMENTO 

REGIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL – SESI/DF, 

realizado de acordo com os 

preceitos contidos na Ação de 

Controle n.º 201700448 e em 

atendimento ao inciso II do 

Art. 74, da Constituição 

Federal de 1988. 

 

A abordagem adotada pela 

CGU objetivou responder à 

seguinte questão de auditoria, 

referente à Gratuidade 

Regulamentar: 

1. Os resultados quantitativos 

e qualitativos estão sendo 

atingidos no âmbito do 

programa de Gratuidade? 

 

 

 POR QUE O TRABALHO FOI 
REALIZADO? 

O objetivo do trabalho foi avaliar a Gratuidade 

Regulamentar, por estar estreitamente 

relacionada à missão institucional da Unidade, 

qual seja, promover a qualidade de vida do 

trabalhador e de seus dependentes, com foco 

em educação, saúde e lazer, além de estimular 

a gestão socialmente responsável da empresa 

industrial. 

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Foram identificadas fragilidades que 

constituem obstáculos para o atingimento da 

missão do SESI/DF, com destaque para: 

desvirtuamento da finalidade da Gratuidade em 

capacitar empregados da entidade em 

detrimento do público-alvo do programa; a 

aplicação de metodologia que permitiu a 

apropriação de elevadas despesas indiretas 

como gastos da Gratuidade; impossibilidade de 

avaliar a correspondência entre os gastos 

dispendidos e as ações desenvolvidas no 

Programa Vira Vida; gestão deficiente, gerando 

divergências nos dados sobre as ações da 

Gratuidade e a operação da Unidade Sesi 

Taguatinga; e ausência de planejamento para 

estimar o valor a ser aplicado e a quantidade de 

inscrições a serem ofertadas na Gratuidade. 

Nesse contexto, as recomendações emitidas 

tiveram como objetivo a implantação de 

controles internos no programa, por meio do 

desenvolvimento de normativos e capacitação 

dos atores envolvidos, e o redirecionamento de 

recursos financeiros, que deveriam ser 

aplicados na Gratuidade, para ações voltadas 

para o público-alvo do programa. Além disso, 

foi recomendada a elaboração de um plano de 

ação e de processo de gestão de riscos para 

melhorar a eficiência do programa como um 

todo. 

 

 

 

 

 

Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controle 
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Unidade Auditada: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO 

REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

Exercício: 2016 

Processo:  

Município: Brasília - DF 

Relatório nº: 201700448 

UCI Executora: SFC/DS II/CGTS - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de 

Trabalho, Emprego e Serviços Sociais Autônomos 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 

Resultados da Gestão no SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO 

REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, realizado de acordo com os preceitos contidos 

na Ordem de Serviço n.º 201700448 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, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;”. 

 

1. Introdução 

 
 

O presente trabalho foi realizado em Brasília - DF, com o objetivo de avaliar a gestão do 

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO 

DISTRITO FEDERAL. Para tanto, foi selecionado, para compor a amostra da auditoria 

em questão, o macroprocesso denominado “Gratuidade Regulamentar”. Esse 

macroprocesso foi selecionado por estar estreitamente relacionado à missão institucional 

da unidade, qual seja, promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, 

com foco em educação, saúde e lazer, além de estimular a gestão socialmente responsável 

da empresa industrial. 
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Os trabalhos de campo foram realizados no período de 13/03/2017 a 24/03/2017, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal e demais 

entidades auditadas pela CGU.         

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder à seguinte questão de auditoria, 

referente à Gratuidade Regulamentar: 

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

de Gratuidade? 

 

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

financeiras) planejados e/ou pactuados 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-aulas, matrículas remuneráveis, evasão, certificados 

emitidos e etc.) para o programa de Gratuidade? 

Em resposta a essa questão, observa-se que as metas físicas e financeiras do programa de 

Gratuidade não foram atingidas no exercício de 2016, conforme apresentado no quadro a 

seguir: 

 

Quadro – Metas físicas e financeiras, previstas e realizadas da Gratuidade no Sesi-DF, 

exercício 2016 

Modalidade de Ensino 

Gratuidade 

Quantidade de Inscritos 

(UNID.) 
Valores (R$) 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

Educação 

Básica 

Educação Fundamental 101 96 1.567.955,44 2.807.053,39 

Ensino Médio 613 259 10.499.435,99 5.252.693,34 

Educação de Jovens e Adultos 88 150 170.760,03 155.579,18 

Educação 

Continuada 

Educação 4.436 1.284 1.323.511,16 1.209.373,17 

Saúde e Segurança 0 0 0,00 0,00 

Articulação e Influência em 

Segurança e Saúde 
0 0 0,00 0,00 

Cultura e Esporte 595 554 1.215.785,57 950.737,03 

Total 5.833 2.343 14.777.448,19 10.375.436,11 

Fonte: Anexo do Ofício Super. nº 000317, de 10/03/2017. 

Ressalta-se que o não alcance das metas foi tratado em ponto específico do relatório, onde 

a equipe de auditoria conclui que a Entidade não realizou um planejamento adequado das 

metas físicas e financeiras da Gratuidade. 
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Com relação à Educação Continuada, existe o agravante do fato constatado pela equipe 

de auditoria onde 62,77% dos gastos dessa modalidade foram aplicados na capacitação 

de empregados do próprio Sesi-DF, em detrimento do público alvo do programa de 

Gratuidade. Além disso, foi observada uma concentração na oferta de cursos de artesanato 

e decoração para os alunos beneficiários com a gratuidade em detrimentos de cursos na 

área de gestão e de formação para o trabalho, quando se compara com os cursos realizados 

pelos alunos pagantes. 

Mais especificamente tratando das metas financeiras, ressalta-se que a metodologia de 

apuração do percentual da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) 

aplicado em Gratuidade permite que as elevadas despesas indiretas e de custeio do Sesi-

DF sejam apropriadas para o atingimento da meta financeira estabelecida no Decreto 

6.637, de 05/11/2008, resultando no descompasso entre as metas físicas e financeiras das 

ações gratuitas de Educação, Saúde, Cultura e Lazer. 

Outro fator a se destacar é que não foi possível verificar a correspondência entre os gastos 

dispendidos e as ações desenvolvidas no Programa Vira Vida, o qual foi apropriado pela 

Entidade como despesa do programa de Gratuidade, o que afetou a aferição do 

atingimento da meta de aplicação de 1/3 da RLCC em Educação no exercício 2016. 

Por fim, destaca-se que foi identificada uma série de fragilidades que afetaram a eficiência 

do programa, a saber: inexistência de normativo acerca da operacionalização do 

programa, ausência de guarda de documentação obrigatória dos alunos, publicidade e 

transparência insuficientes e ausência de indicadores de desempenho da gestão. 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico Gratuidade 

Regulamentar apresenta os seguintes aspectos que constituem obstáculos para o 

atingimento da sua missão: desvirtuamento da finalidade da Gratuidade em capacitar 

empregados do próprio Sesi-DF em detrimento dos industriários do Distrito Federal; 

descompasso entre as metas físicas e financeiras das ações gratuitas de Educação, Saúde, 

Cultura e Lazer; impossibilidade de avaliar a correspondência entre os gastos dispendidos 

e as ações desenvolvidas no Programa Vira Vida; gestão deficiente do Programa 

Gratuidade Regulamentar, gerando divergências nos dados sobre as ações da Gratuidade 

e a operação da Unidade Sesi Taguatinga; ausência de planejamento para estimar o valor 

a ser aplicado e a quantidade de inscrições a serem ofertadas na Gratuidade; ausência de 

indicadores da Educação Fundamental, Continuada e de Jovens e Adultos. 

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

institucional, é necessário: aplicar o valor do programa da Gratuidade em ações voltadas 

para os industriários, e seus dependentes, de baixa renda; estabelecer normativo interno 

sobre a execução da política da Gratuidade e do limite do percentual das despesas 

indiretas de forma a maximizar a realização da finalidade institucional do Sesi-DF; 

excluir da contabilização do percentual comprometido na área de Educação o valor de R$ 
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2.459.236,16 referente às despesas diretas do Programa Vira Vida; capacitar os atores 

envolvidos com a Gratuidade, com a finalidade de integração da equipe, e de 

padronização do entendimento sobre o programa e suas regras, e sobre a gestão dos 

sistemas envolvidos em sua operação; realizar e demonstrar planejamento adequado na 

elaboração e na realização das metas físicas e financeiras na oferta dos cursos da 

Gratuidade; e elaborar e implementar indicadores de desempenho que demonstrem, de 

forma fidedigna, a eficácia das ações vinculadas ao planejamento estratégico da entidade. 

 Os servidores listados a seguir que não tiveram suas assinaturas apostas neste relatório 

não estavam presentes, quando da geração deste documento, por motivo previsto 

legalmente. No entanto, atuaram efetivamente como membros da equipe responsável pela 

ação de controle. 

  

 

Brasília/DF, 22 de setembro de 2017. 

 

 

Nome:  

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

Nome:  

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

Nome:  

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Coordenador-Geral 
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______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201700448 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Desvirtuamento da finalidade da Gratuidade ao aplicar 62,77% dos gastos da 

modalidade Educação - Educação Continuada para capacitar empregados do Sesi-

DF em detrimento dos industriários do Distrito Federal, afrontando o princípio da 

razoabilidade. 

 

Fato 
 

No âmbito da Educação Continuada encontra-se a modalidade “Educação”, onde a meta 

física realizada no exercício de 2016 foi de 1.284 matrículas gratuitas, totalizando um 

gasto de R$ 1.209.373,17. 

O Decreto 57.375/1965, que aprova o Regulamento do Serviço Social da Indústria, 

alterado pelo Decreto nº 6.637, de 5/11/2008, define o público-alvo da gratuidade em seu 

art. 69, §3º da seguinte maneira: As ações de gratuidade a que se refere este artigo serão 

destinadas aos trabalhadores e seus dependentes de baixa renda que, preferencialmente, 

sejam alunos matriculados na educação básica e continuada. (sem grifo no original) 

Nessa senda, os recursos da Gratuidade aplicados pelo Sesi-DF devem beneficiar os 

trabalhadores e seus dependentes de baixa renda, ou seja, aqueles que atuam nos diversos 

ramos industriais do Distrito Federal, tais como o moveleiro, o de alimentação, o gráfico 

e o de vestuário. 

Não obstante, foi verificado, por meio dos dados do Sistema de Medição e Desempenho 

(SMD) e dos sistemas corporativos da CGU, que, das 1.284 matrículas da Educação 

Continuada, 806 foram destinadas a empregados do Sesi-DF e Senai-DF, que atuam de 

forma compartilhada, e 40 a dependentes desses trabalhadores. 

Foram ainda identificadas 55 matrículas destinadas a empregados do Serviço Social do 

Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF), entidade que também possui Programa de 

Gratuidade. 

Ao considerar somente as matrículas destinadas aos trabalhadores do Sesi-DF e Senai-

DF, o gasto realizado é de R$ 759.154,81, ou seja, 62,77% do total dos gastos da 

modalidade Educação - Educação Continuada, demonstrando que a entidade priorizou, 

nessa modalidade, a qualificação de empregados dos serviços sociais autônomos, em 

detrimento do verdadeiro público alvo, distorcendo a finalidade do Decreto, ao deixar de 

qualificar os trabalhadores da indústria. 
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Ressalta-se que não há previsão expressa quanto à qualificação dos empregados da 

entidade. Mas, considerando o princípio da razoabilidade, não é aceitável que a entidade 

que gerencia o programa destine quase 63% das matrículas disponibilizadas a seus 

empregados, os quais não compõem o público alvo do programa. 

Ademais, se forem consideradas todas as 901 matrículas supracitadas (Sesi-DF, Senai-

DF, Sesc-DF e dependentes), o gasto total corresponderá a R$ 848.633,35, isto é, 70,17% 

do total da modalidade. Desta feita, o que resta a ser dividido pelos demais trabalhadores, 

e seus dependentes, de toda a indústria do Distrito Federal, corresponde a 383 matrículas 

(29,83%). 

Por fim, argumenta-se que esse valor não deveria ser contabilizado como despesa do 

programa de Gratuidade, tendo em vista que as ações educacionais realizadas não 

atingiram o público alvo do programa. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiências na identificação do público-alvo da Gratuidade, em função da inobservância 

do Decreto nº 6.637, de 05/11/2008, e da falta de normativo interno com orientações 

claras aos gestores e colaboradores que atuam na Gratuidade, de responsabilidade do 

Diretor e do Superintendente do SESI/DR-DF, conforme, respectivamente, art. 45, alínea 

n, do Regulamento do SESI e art. 1º, incisos I e II, da Portaria SESI-DF nº 049/2013. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Conforme ressaltado pelo relatório encaminhado por essa CGU, embora não haja 

“vedação expressa quanto a qualificação dos empregados da entidade” é necessário que 

se atente para o princípio da razoabilidade na definição da aplicação da gratuidade. É 

neste sentido que, a partir dos apontamentos dessa CGU, a proposta é que se formalize 

normativo interno para definição da operacionalização do Programa de Gratuidade, tendo 

como norteador principal o documento expedido pelo Departamento Nacional 

denominado Referencias de Gratuidade SESI/DF.  

É bem verdade que o Referencial de Gratuidade expedido pelo Departamento Nacional é 

bastante abrangente, deixando a cargo de cada regional a competência para definir como 

se dará a aplicação dos recursos elencados no Decreto 6.637/2008. No entanto, embora o 

detalhamento destes recursos deva ser definido ano a ano por meio da política de 

gratuidade, a proposta é que sejam definidos percentuais máximos de aplicação de 

gratuidade por meio de Instrução Normativa, de forma que a Política de Gratuidade, a ser 

editada ano a ano, assim como as efetivas ações de gratuidade NÃO possam se 

desvincular do normativo. 

Neste passo, e de forma a se evitar as ocorrências apontadas neste item, a entidade se 

propõe a realizar capacitação com as equipes de atendimento nas Unidades Operacionais, 

assim como realizar verificação interna (controle interno) durante o período de matrículas 
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para acompanhamento efetivo dos procedimentos adotados a fim de evitar inconsistências 

operacionais e/ou aplicação indevida os critérios da Gratuidade. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções a entidade apresentou, em relação ao 

Relatório de Auditoria preliminar, a seguinte manifestação, mediante o Ofício 

1047/2017/SESI-DF, de 02/08/2017: 

“Recomendação 1: 

A referida aplicação foi revista e devidamente adequada. Desta forma, será colocada em 

prática nos exercícios futuros, iniciando, de acordo com a metodologia da política de 

gratuidade, ainda no corrente ano.  

Encaminhamos em anexo (Anexo I), a política de gratuidade Regimental do SESI - 

DR/DF, assinada em 24/07/2017.  

Recomendação 2: 

A despeito da recomendação de normativo interno, importante destacar que a política 

citada na resposta da recomendação 1 da constatação 1.1.1.1 aborda os itens dessa 

recomendação e o processo de disseminação e gestão do programa de gratuidade vai 

contemplar um plano de reforço anual da política, bem como suas atualizações, para que 

se atinja de forma periódica todos os atores envolvidos direta e indiretamente no 

programa. 

Recomendação 3: 

Em relação à recomendação acima, informamos que enviamos Comunicação Interna para 

todas as escolas e demais setores pertinentes (por intermédio de e-mail), com cópia do 

relatório de auditoria, dando pleno conhecimento das recomendações e solicitando o seu 

cumprimento. 

Informamos ainda que, ciente de tais recomendações, o SESI/DF observará o disposto no 

Decreto n.º 6.637/2008, no que tange as exigências e quesitos para a seleção dos 

candidatos as matrículas abrangidas pela Gratuidade.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A entidade propõe-se a implementar um normativo interno para operacionalizar o 

Programa de Gratuidade no âmbito do Sesi-DF, em consonância com o Referencial da 

Gratuidade expedido pelo Departamento Nacional, bem como capacitar as equipes de 

atendimento nas Unidades Operacionais, com a finalidade de evitar as ocorrências 

apontadas pela CGU. 

A estratégia proposta pela Entidade está em consonância com o entendimento da equipe 

de auditoria acerca da solução do que foi constatado. Entretanto, cabe ressaltar, que o 

normativo a ser implementado deve fundamentar-se no Decreto 6.637/2008, direcionando 

as ações da Gratuidade para o público-alvo - o industriário e seus dependentes de baixa 
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renda, e que seja abrangente e detalhado o suficiente para que as falhas de gestão do 

Programa apontadas neste Relatório sejam saneadas. 

Porém, em que pese a manifestação da entidade, a utilização de R$ 846.633,35 para 

capacitar um público que não corresponde ao estabelecido pelo retromencionado Decreto 

configura um desvirtuamento da finalidade do programa de Gratuidade, que deve 

beneficiar industriários, e seus dependentes, de baixa renda. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a manifestação da entidade foi no sentido 

de que a aplicação do valor R$ 848.633,35 foi revista e devidamente adequada, e será 

colocada em prática nos futuros exercícios, porém não foram encaminhados documentos 

comprobatórios.  

Quanto à elaboração de normativo interno para operacionalização da Gratuidade, o SESI-

DF encaminhou a Política de Gratuidade Regimental, instituída em 24/07/2017. Observa-

se que as regras para definição dos beneficiários são as mesmas descritas no Decreto 

6.637/2008. Quanto às verificações para assegurar o atingimento dos industriários e seus 

dependentes e para impossibilitar a capacitação de empregados do SESI-DF e demais do 

Sistema S com recursos da Gratuidade, não foi estabelecido nenhum regramento. Dessa 

forma, o normativo não apresenta regras substanciais para impedir que a irregularidade 

apontada se repita. 

Em relação à capacitação de colaboradores, a entidade informou que foi encaminhada 

Comunicação Interna para as escolas e demais setores pertinentes, com cópia do relatório 

de auditoria, dando conhecimento das recomendações e solicitando o seu cumprimento. 

Observa-se, porém, que tal ação não elide o fato apontado, sendo necessária uma 

capacitação de fato, a exemplo de realização de seminários, workshop, treinamento, que 

atinja os colaboradores das unidades operacionais que executam as ações da Gratuidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aplicar, além do percentual da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória previsto para o programa de Gratuidade, o valor de R$ 848.633,35 em ações 

voltadas para os industriários, e seus dependentes, de baixa renda, no âmbito do programa 

da Gratuidade, em função da utilização desses recursos no exercício 2016 para capacitar 

empregados do Sesi-DF,  Senai-DF e de outras entidades dos serviços sociais autônomos, 

que não se enquadram no público-alvo estabelecido pelo Decreto 6.637, de 05/11/2008, 

em evidente prejuízo às finalidades do programa. 

 

Recomendação 2: Elaborar normativo interno para a operacionalização do programa da 

Gratuidade, observando as disposições do Decreto 6.637, de 05/11/2008, abordando, no 

mínimo, as regras para definição dos beneficiários, bem como as verificações que serão 

feitas pela entidade para assegurar o atingimento dos industriários e seus dependentes de 

baixa renda e a impossibilidade de capacitação de empregados do Sesi-DF, Senai-DF e 

outras entidades do Sistema S por meio da utilização dos recursos destinados ao programa 

de Gratuidade. 

 

Recomendação 3: Capacitar os colaboradores atuantes no programa da Gratuidade, com 

vistas a assegurar que as matrículas das ações da Gratuidade sejam efetivamente 
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destinadas ao público-alvo estabelecido pelo Decreto 6.637, de 05/11/2008, os 

industriários e seus dependentes de baixa renda. 

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Metodologia de apuração do percentual da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória (RLCC) aplicado em Gratuidade permite que as elevadas despesas 

indiretas e de custeio do Sesi-DF sejam apropriadas para o atingimento da meta 

financeira estabelecida no Decreto 6.637, de 05/11/2008, resultando no descompasso 

entre as metas físicas e financeiras das ações gratuitas de Educação, Saúde, Cultura 

e Lazer. 

 

Fato 
 

O Decreto 6.637/2008 acrescentou ao Regulamento do Serviço Social da Indústria – Sesi 

a obrigatoriedade da “(...) vinculação de parcela da receita líquida de contribuição 

compulsória para a educação, compreendendo as ações de educação básica e 

continuada, bem como ações educativas relacionadas à saúde, ao esporte, à cultura e ao 

lazer, destinadas a estudantes, conforme diretrizes e regras definidas pelo Conselho 

Nacional". 

Além disso, metade dessa parcela deve ser destinada à Gratuidade, que contempla ações 

“(...) destinadas aos trabalhadores e seus dependentes de baixa renda que, 

preferencialmente, sejam alunos matriculados na educação básica e continuada". 

A Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) do Sesi corresponde a 83,25% 

da Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC), em função da dedução de 

16,75% referente às transferências para a Receita Federal do Brasil (RFB), a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação da Indústria do Distrito Federal 

(FIBRA) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 

A alocação dos recursos vinculados à Educação e à Gratuidade evoluiu gradativamente 

de 2009 a 2014, sendo que desse ano em diante o percentual destinado à Educação é de 

33,33%, sendo 16,67% para a Gratuidade. 

O quadro a seguir sintetiza os valores da Receita de Contribuição Compulsória, bruta e 

líquida, além dos valores aplicados em ações de Educação e da Gratuidade no exercício 

de 2016, conforme dados disponíveis no Simulador da Gratuidade - 2016. 

Quadro – Valor Total Aplicado na Gratuidade no Exercício 2016 

Receitas Valor 

(R$) 

% 

Estabelecido 

no Decreto 

% 

Aplicado 

pela 

Entidade 

Receita Bruta da Contribuição 

Compulsória (RBCC) 

58.278.580,03* -  

Receita Líquida da Contribuição 

Compulsória (RLCC) 

48.516.917,87 83,25% 

RBCC 
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Receita compulsória investida em 

Educação 

19.925.553,74 33,33% 

RLCC 

41,07% 

RLCC 

Receita compulsória investida em 

Gratuidade 

10.375.436,11 16,67% 

RLCC 

21,39% 

RLCC 
Fonte: Simulador da Gratuidade 2016 – Sesi- DF. 

*Totaliza os valores da RBCC, R$ 48.523.612,79, e das subvenções, R$ 9.754.968,04. 

Ao se avaliar a metodologia utilizada para se chegar aos valores efetivamente investidos 

em Educação e Gratuidade, verificou-se que não há uma separação de despesas entre as 

ações gratuitas e pagas. Com efeito, é utilizada metodologia de cálculo apresentada no 

documento “Referenciais da Gratuidade SESI”, onde o recurso computado como aplicado 

no programa de Gratuidade é obtido pela divisão do gasto total em educação no exercício 

pelo número de matrículas totais ofertadas seguida da multiplicação do resultado dessa 

divisão pelo número de matrículas da gratuidade ofertadas.  

O gasto total em educação no exercício é a soma da despesa direta da área de Educação 

com a respectiva despesa indireta gerada pela área, sendo esta calculada por meio do 

critério de rateio por absorção, onde: 

• Obtém-se o percentual que a despesa direta com Educação representa no total da 

despesa direta da entidade com a área de Negócio (área finalística - Defesa de Interesses, 

Tecnologia e Inovação, Educação, Saúde e Segurança, Cultura e Cooperação Social); 

• Aplica-se esse percentual sobre o total da despesa indireta (área meio - Gestão, 

Desenvolvimento Institucional, Suporte ao Negócio e Apoio), e identifica-se o valor da 

despesa indireta da Educação. 

Com base nos dados de receitas e despesas anuais encaminhados pelo Sesi-DF, o Sesi/DN 

alimenta o Simulador da Gratuidade, planilha no formato Excel®, que realiza os cálculos 

do gasto com atendimento, do custo aluno-hora realizado e de indicadores de desempenho 

de forma automática. Dessa forma, o valor total aplicado na Gratuidade, apresentado 

sinteticamente nas tabelas a seguir, é obtido por meio do somatório dos “Gastos Diretos 

e Indiretos”: 

 

Tabela – Gastos com atendimento contendo as despesas diretas e indiretas apropriadas 

para cada área de negócio da entidade em 2015 

Negócio 

Despesas 

Diretas – 

Negócio 

(R$) 

% de 

Rateio 

das 

Despesas 

Diretas 

% de 

Rateio 

das 

Despesas 

Indiretas 

Despesas Indiretas  

(R$) 
Gasto Total 

Direto + 

Indireto 

(R$) 

Gestão, 

Desenvolvimento 

Institucional* e 

Apoio 

Suporte ao 

Negócio 

Gestão do 

Negócio e 

ETD¹ do 

Negócio 

Defesa de 

Interesses 
1.325.871,39 100% 2,60% 818.600,66 389.129,56   2.533.601,61 

Tecnologia e 

Inovação 
0,00 - - - -   - 
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Negócio 

Despesas 

Diretas – 

Negócio 

(R$) 

% de 

Rateio 

das 

Despesas 

Diretas 

% de 

Rateio 

das 

Despesas 

Indiretas 

Despesas Indiretas  

(R$) 
Gasto Total 

Direto + 

Indireto 

(R$) 

Gestão, 

Desenvolvimento 

Institucional* e 

Apoio 

Suporte ao 

Negócio 

Gestão do 

Negócio e 

ETD¹ do 

Negócio 

Educação 13.865.940,23 100% 27,14% 8.560.911,69 4.069.510,23 2.265.626,02 26.496.362,14 

Saúde e 

Segurança 
16.264.584,27 100% 31,83% 10.041.848,39 4.773.487,47 2.437.329,01 31.079.920,13 

Cultura 334.158,28 100% 0,65% 206.311,25 98.072,00   638.541,54 

Cooperação 

Social 
19.301.131,87 100% 37,78% 11.916.630,44 5.664.682,83 1.601.409,15 36.882.445,14 

TOTAL 51.091.686,04     31.544.302,44 14.994.882,08   97.630.870,56 

*Descontado o valor de R$ 3.376.987,73 repassado (transferência regulamentar) para a FIBRA. 

¹ Nomenclatura dada ao Centro de Custo definido no Plano de Contas e no manual de padronização contábil 

do Sistema Indústria. 

Fonte: Simulador da Gratuidade 2015 – Sesi-DF. 

 

Tabela – Gastos com atendimento contendo as despesas diretas e indiretas apropriadas 

para cada área de negócio da entidade em 2016 

Negócio 

Despesas 

Diretas - 

Negócio (R$) 

% de 

Rateio 

das 

Despesas 

Diretas 

% de 

Rateio 

das 

Despesas 

Indiretas 

Despesas Indiretas 

(R$) 
Gasto Total 

Direto + 

Indireto 

(R$) 

 Gestão, 

Desenvolvimento 

Institucional* e 

Apoio 

 Suporte ao 

Negócio 

Gestão do 

Negócio e 

ETD¹ do 

Negócio 

Defesa de 

Interesses 

2.131.175,14  100% 3,35% 1.103.640,42  527.631,17   3.762.446,72  

Tecnologia e 

Inovação 

 100% 0,00 - -  - 

Educação 14.601.414,91  100% 22,97% 7.561.420,62  3.614.982,84  1.997.284,50  25.777.818,37  

Saúde e 

Segurança 

14.123.246,09  100% 22,22% 7.313.798,34  3.496.598,97  2.059.564,28  24.933.643,40  

Cultura 129.553,43  100% 0,20% 67.089,93  32.074,52  -    228.717,89  

Cooperação 

Social 

32.573.632,05  100% 51,25% 16.868.429,16  8.064.500,71  888.669,56  57.506.561,92  

TOTAL 63.559.021,62   32.914.378,47 15.735.788,21  112.209.188,30 

*Descontado o valor de R$ 3.402.035,73 repassado (transferência regulamentar) para a FIBRA. 

¹ Nomenclatura dada ao Centro de Custo definido no Plano de Contas e no manual de padronização contábil 

do Sistema Indústria. 

Fonte: Simulador da Gratuidade 2016 – Sesi-DF. 

Em relação ao valor aplicado na Educação, R$ 25.777.818,37, o critério de rateio das 

despesas utilizado pelo Sesi-DF implica em: 
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• Ônus significativo das despesas indiretas, R$ 11.176.403,46 (43,36%), quando 

comparadas às diretas, R$ 14.123.246,06 (56,64%), já que tais despesas são 

voltadas para a gestão da entidade sem gerar produtos e/ou serviços 

finalísticos; 

• Atingimento do percentual estabelecido no Decreto nº 6.637/2008, 

independente do aumento ou diminuição de atendimentos efetuados na área 

de Educação, visto que a meta é apenas financeira. Tal situação ficou 

demonstrada no exercício de 2016, onde houve uma diminuição relevante da 

meta física, de 7.512 para 2.343 atendimentos (-68,81%), sem redução 

equivalente nas despesas, que reduziram 23,79%, conforme apresentado em 

ponto específico deste relatório. 

Reforça o entendimento de que a área meio onera sobremaneira a finalística, quando se 

observa, no quadro a seguir, que, para o exercício de 2016, por exemplo, a diferença entre 

as despesas com pessoal dessas áreas é de apenas 3,38% a mais para as atividades 

finalísticas, o que significa que a cada R$ 1,00 despendido com pessoal da área finalística, 

R$ 0,88 é aplicado na área meio. 

Quadro – Despesas diretas e indiretas do Sesi-DF nos exercícios 2015 e 2016 

DESPESAS 

DESPESA POR ÁREA DESPESA COM PESSOAL* 

% DAS 

DESPESAS DE 

PESSOAL EM 

RELAÇÃO À 

DESPESA 

TOTAL 

Valor 

(R$) 

2015 

Valor 

(R$) 

2016 

Valor 

(R$) 

2015 

Valor 

(R$) 

2016 

% 

2015 

% 

2016 

Diretas**  51.091.686,04 63.559.021,62 32.073.503,13 33.396.807,81 31,75% 28,89% 

Indiretas***  49.916.172,25 52.052.202,41 28.673.416,33 29.491.637,60 28,39% 25,51% 

Total 101.007.858,29 115.611.224,03 60.746.919,46 62.888.445,41 60,14% 54,40% 

*Plano de contas simplificado – Plano 2015 – Federação das Indústrias do Distrito Federal. ** Negócios - 

Defesa de Interesses, Tecnologia e Inovação, Educação, Qualidade de Vida, Cultura e Cooperação Social. 

*** Suporte ao Negócio, Gestão, Desenvolvimento Institucional e Apoio. Fonte: Simulador da Gratuidade 

2015 e 2016 – Sesi-DF. 

Assim, conclui-se que, ao utilizar as despesas diretas como critério (direcionador de 

custos) para ratear as despesas indiretas, ocorre a situação de transferência para a área 

finalística de grande parte dos gastos da área meio. 

A Educação, e por consequência, a Gratuidade, acaba absorvendo parte dessas despesas 

indiretas, o que colabora no atingimento da meta, que é apenas financeira, porém, não se 

converte em atendimento do público-alvo. Em relação às despesas indiretas observa-se 

que não há limite estabelecido para seu cômputo na Gratuidade. 

Outro ponto crítico do critério de rateio das despesas é a falta de transparência na 

apropriação das despesas dos centros de responsabilidade “Gestão do Negócio e 

Educação, Treinamento e Desenvolvimento - ETD do Negócio”, pois o seu valor, no 
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exercício de 2016, de R$ 1.997.284,50, é considerado na totalização das despesas diretas 

da Educação, mas não participa do cálculo do percentual de rateio das despesas indiretas, 

sendo rateado como despesa indireta. Isso ocorre também para as despesas de Gestão do 

Negócio e ETD do Negócio de Saúde e Segurança, Cultura e Cooperação Social. 

Porém, caso a entidade estivesse rateando essas despesas somente como indiretas, 

observa-se que os gastos totais em Educação reduziriam de R$ 25.777.818,37 para R$ 

25.063.049,36, conforme demonstrado no quadro a seguir, o que impactaria 

negativamente o atingimento da meta de Gratuidade: 

Quadro – Comparação do rateio das despesas de Gestão do Negócio e ETD do Negócio 

como Despesas Diretas e como Despesas Indiretas 

Gestão do Negócio e ETD do Negócio como Despesa Direta (Situação Atual) 

Negócio Despesas 

Diretas - 

Negócio (R$) 

Despesas Indiretas (R$) Gasto Total 

Direto + 

Indireto (R$) Gestão, 

Desenvolvimento 

Institucional e Apoio  

Suporte ao Negócio 

Defesa de Interesses 2.131.175,14 1.103.640,42 527.631,17 3.762.446,72 

Tecnologia e Inovação -   - 

Educação 14.601.414,91 7.561.420,62 3.614.982,84 25.777.818,37 

Saúde e Segurança 14.123.246,09 7.313.798,34 3.496.598,97 24.933.643,40 

Cultura 129.553,43 67.089,93 32.074,52 228.717,89 

Cooperação Social 32.573.632,05 16.868.429,16 8.064.500,71 57.506.561,92 

TOTAL 63.559.021,62 32.914.378,47 15.735.788,21 112.209.188,30 

Gestão do Negócio e ETD do Negócio como Despesa Indireta 

Negócio Despesas 

Diretas - 

Negócio (R$) 

Despesas Indiretas (R$) Gasto Total 

Direto + 

Indireto (R$) Gestão, 

Desenvolviment

o Institucional e 

Apoio  

Suporte ao 

Negócio 

Gestão do 

Negócio e ETD 

do Negócio 

Defesa de Interesses 2.131.175,14 1.196.760,15 572.150,08  3.900.085,37 

Tecnologia e Inovação -       -    

Educação 12.604.130,41 7.077.842,06 3.383.792,40 1.997.284,50 25.063.049,36 

Saúde e Segurança 12.063.681,81 6.774.353,46 3.238.699,81 2.059.564,28 24.136.299,36 

Cultura 129.553,43 72.750,65 34.780,81  237.084,90 

Cooperação Social 31.684.962,49 17.792.672,15 8.506.365,11 888.669,56 58.872.669,30 

TOTAL 58.613.503,28 32.914.378,47 15.735.788,21 4.945.518,34 112.209.188,30 

Fonte: Simulador da Gratuidade 2016 – Sesi-DF. 
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Assim, em função da discrepância entre os resultados, ao considerar as despesas dos 

centros de responsabilidade “Gestão do Negócio e ETD do Negócio” na totalização das 

despesas diretas, e o seu respectivo rateio como despesas indiretas, considera-se que há 

falta de transparência no critério de rateio dessas despesas, pois não há motivação para 

essa estratégia. 

Cabe registrar, porém, que essa forma de apropriação das despesas da Gestão do Negócio 

e ETD do Negócio, bem como das despesas diretas e indiretas, está de acordo com a 

“padronização nacional de escrituração orçamentária” orientada pelo Descritivo do Plano 

de Centros de Responsabilidade e pelos referenciais da Gratuidade, de responsabilidade 

do Sesi-DN, sendo seguido pelo Sesi-DF e demais Departamentos Regionais. Deve-se 

ainda fazer uma ressalva em relação às composições dos custos e despesas – tanto diretos 

quanto indiretos – informados pelo Sesi-DF, uma vez que a alocação de tais gastos não 

foi objeto de avaliação desta auditoria, de modo que a análise realizada tem por 

fundamento exclusivamente as informações declaradas pela unidade examinada, sem 

qualquer juízo de valor acerca da correta alocação de valores às respectivas categorias de 

distribuição de gastos. 

Ademais, inobstante esta auditoria não ter a pretensão de realizar um exame minucioso 

acerca da pertinência do método de custeio utilizado para rateio e respectiva apropriação 

de custos por área, dado o escopo previamente estabelecido, cumpre ressaltar que a 

metodologia de “custeio por absorção” utilizada pelo Sesi-DF apresenta diversas 

limitações no que se refere à uma definição mais precisa de alocação dos custos indiretos. 

Seus critérios de rateio são pouco claros e objetivos, podendo levar a resultados 

destorcidos, como parece ser o caso em tela, dificultando a verificação de ineficiências e 

desperdícios, e distribuindo de modo uniforme todo o custo da má-gestão de determinadas 

unidades. 

A referenciada metodologia, que se baseia na alocação de custos indiretos a produtos e 

serviços por meio de rateios, embora aceita pelas leis societárias brasileiras, padece de 

diversos problemas que impactam e podem distorcer por completo a gestão de programas 

de uma entidade. Dentre os diversos problemas potenciais destaca-se o da possibilidade 

de utilização de direcionadores de custos inadequados para um rateio que reflita o real 

“peso” das atividades/áreas (meio e fim) dentro de uma organização. 

Conforme demonstrado no curso dessa explanação, evidenciou-se que os custos 

imputados à área meio equivalem a mais de 43% do custo total do programa de 

Gratuidade tendo, consequentemente, a atividade finalística um custo que representa 

menos de 57% do custo total do programa. 

Tais dados conduzem a duas hipóteses conclusivas não necessariamente excludentes 

sobre a execução dos programas de Gratuidade no âmbito do Sesi-DF: ou a gestão da 

Gratuidade é ineficiente, pois aloca quase metade do seu orçamento em atividades de 

suporte indireto à área finalística, ou o método de custeio por absorção, e respectivos 

direcionadores de custos, não representam fidedignamente a execução do referido 

programa. 
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De uma forma ou de outra, certo é que os dados ora apresentados retratam um descontrole 

na gestão dos recursos legalmente destinados à Gratuidade, dado o grau de incerteza que 

paira acerca da sua veracidade e aderência em retratar a realidade da entidade. 

Do exposto, conclui-se que o critério de rateio estabelecido para apropriar e apurar os 

resultados físicos e financeiros da Educação e da Gratuidade faz com que as elevadas 

despesas indiretas e de custeio do Sesi-DF sejam absorvidas por rateio pela Educação, e, 

consequentemente, haja o atingimento da meta financeira da Gratuidade, apesar de tal 

situação não se refletir na respectiva execução física, ocorrendo, efetivamente, uma 

redução nos atendimentos ao público-alvo. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Gestão deficiente dos recursos do Sesi-DF, sem avaliação crítica dos impactos dos gastos 

da área meio no atingimento das metas financeiras do programa de Gratuidade, resultando 

na ineficiência do programa. Conforme o art. 45, alíneas j e n, do Regulamento do SESI 

e o art. 1º, incisos I e II, da Portaria SESI nº 049/2013, compete, respectivamente, ao 

Diretor e ao Superintendente do SESI/DR-DF, a programação e execução das tarefas e 

atividades a cargo da administração regional, bem como o estabelecimento de 

regulamento interno e instruções normativas. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Nos ciclos de desenvolvimento das revisões estratégicas e construções das metas físicas 

e orçamentárias, o SESI/DF não é mantenedor do Instituto Euvaldo Lodi - IEL do Distrito 

Federal, conforme dito neste item, pois não transferimos nenhum recurso da receita 

compulsório a esta entidade. As deduções regulamentais são destinadas à Receita Federal, 

Confederação Nacional das Indústrias - CNI e a Federação das Indústrias do Distrito 

Federal - Fibra. 

O órgão fiscalizador escreveu: “Outro ponto crítico de rateio das despesas é a falta de 

transparência na apropriação das despesas dos centros de responsabilidade “gestão do 

negócio e ETD do Negócio (...)”. Entretanto, seria mais produtivo que a CGU apontasse 

objetivamente em que ponto foi identificado a ausência de transparência, uma vez que a 

entidade encaminhou as planilhas de receitas e despesas tanto previstas e realizadas dos 

anos de 2015 e 2016 por unidade, centro de responsabilidade e conta contábil. 

Além disso, o Sesi DR/DF enviou todos os simuladores de gratuidade apurados 

mensalmente nos anos de 2015 e 2016 e também os simuladores previstos dos anos de 

2015 e 2016.  

As análises feitas pelo órgão neste item e os respectivos posicionamentos estão 

vinculados a metodologia de cálculo da gratuidade desenvolvida pelo Departamento 
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Nacional do Sesi, no qual o Sesi DR/DF procede as apurações conforme orientações 

nacionais. 

Portanto, todos os procedimentos operacionais para a execução e acompanhamento da 

gratuidade, considerando os dados de produção e de orçamentos realizados, estão em 

concordância e foram homologados pelo Ministério da Educação e o Tribunal de Contas 

da União – TCU. 

Caso o órgão julgue que a metodologia carece de melhorias, qualquer ação deste 

Departamento Regional fica prejudicada neste ponto, visto que não nos é franqueada a 

possiblidade de alteração no método, sendo de competência do Departamento Nacional 

do Sesi a revisão deste procedimento e posterior apresentação junto ao Ministério da 

Educação e ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções a entidade apresentou, em relação ao 

Relatório de Auditoria preliminar, a seguinte manifestação, mediante o Ofício 

1047/2017/SESI-DF, de 02/08/2017: 

“Recomendação 1: 

A presente recomendação já foi acatada conforme se verifica na “Política de 

Gratuidade Regimental SESI – DR/DF 2017” (Anexo I). 

Recomendação 2: 

Os indicadores estratégicos avaliados trimestralmente nas reuniões de avaliação 

estratégica, explicita essa relação de gastos entre as atividades finalísticas e meio para 

ganho de maturidade e consequente definição de referencial para o exercício futuro. Em 

atendimento a recomendação, essas avaliações serão consideradas como diretriz 

orçamentária já no exercício seguinte e principalmente no próximo período de 

planejamento estratégico de longo prazo, com horizonte de 2019-2022. O objetivo é que 

se concentre, neste referencial, o embasamento e a maturidade necessária a se permitir o 

estabelecimento de normativo interno que se emparelhe a diretriz orçamentária. 

Recomendação 3: 

Também constante da lista de indicadores estratégicos, as despesas com pessoal são 

avaliadas periodicamente, inclusive subsidiando a decisão de aplicar cada vez mais 

recursos nos programas finalísticos. Considerando que a reengenharia organizacional, 

realizada no biênio 2016/2017, acarretou na demissão de número significativo de 

funcionários, foi acrescentado a esse grupamento os valores correspondentes aos gastos 

com as rescisões, acrescentando assim uma representatividade acentuada, que não deverá 

constar ao término desse processo de reestruturação. 

Recomendação 4: 

Em relação a recomendação acima, será encaminhado Ofício ao SESI-DN encaminhando 

o presente “Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão 2016” e informando a 

presente recomendação desta Douta Controladoria-Geral da União.” 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o Sesi-DF esclarece que “(...) não é mantenedor do Instituto 

Euvaldo Lodi - IEL do Distrito Federal, conforme dito neste item, (...)”, referindo-se ao 

texto da CGU: 

“A Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) do Sesi corresponde a 83,25% 

da Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC), em função da dedução de 

16,75% referente às transferências para a Receita Federal do Brasil (RFB), a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação da Indústria do Distrito Federal 

(FIBRA) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL)”. 

Observa-se, que em nenhum momento a CGU afirma que o Sesi-DF seja mantenedor do 

IEL, tendo sido o texto supracitado retirado do “Referencial da Gratuidade Sesi”, página 

15, representando uma possibilidade da entidade repassar recursos ao referido Instituto, 

caso haja previsão legal/normativa. 

Superado o entendimento a respeito do IEL, o Sesi-DF manifesta-se, in verbis: 

“O órgão fiscalizador escreveu: “Outro ponto crítico de rateio das despesas é a falta de 

transparência na apropriação das despesas dos centros de responsabilidade “gestão do 

negócio e ETD do Negócio (...)”. Entretanto, seria mais produtivo que a CGU apontasse 

objetivamente em que ponto foi identificado a ausência de transparência, uma vez que a 

entidade encaminhou as planilhas de receitas e despesas tanto previstas e realizadas dos 

anos de 2015 e 2016 por unidade, centro de responsabilidade e conta contábil.” (Original 

sem grifo) 

É oportuno registrar que foi detalhado à entidade na Solicitação de Auditoria de 

Apresentação dos Fatos o que a equipe de auditoria entendeu como “ausência de 

transparência”, in verbis: 

“Outro ponto crítico do critério de rateio das despesas é a falta de transparência na 

apropriação das despesas dos centros de responsabilidade “Gestão do Negócio e ETD 

do Negócio”, pois o seu valor, no exercício de 2016, de R$ 1.997.284,50, é considerado 

na totalização das despesas diretas da Educação, mas não participa do cálculo do 

percentual de rateio das despesas indiretas, sendo rateado como despesa indireta. Isso 

ocorre também para as despesas de Gestão do Negócio e ETD do Negócio de Saúde e 

Segurança, Cultura e Cooperação Social. 

Porém, caso a entidade estivesse rateando essas despesas somente como indiretas, 

observa-se que os gastos totais em Educação reduziriam de R$ 25.777.818,37 para R$ 

25.063.049,36, conforme demonstrado no quadro a seguir, o que impactaria 

negativamente o atingimento da meta de Gratuidade:” (Original sem grifo) 
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Sobre essa redução dos gastos totais, que é um impacto negativo do rateio das despesas 

da Gestão do Negócio e ETD do Negócio sobre a Gratuidade, não há manifestação da 

entidade. 

Também não há manifestação quanto ao peso exacerbado das despesas da área meio 

comparadas com as finalísticas, o que tem repercussão direta na redução de 68,81% da 

meta física da Gratuidade, de 2015 para 2016. Essa ineficiência da gestão não pode ser 

repassada para a metodologia estabelecida pelo Departamento Nacional do Sesi (Sesi-

DN). Observa-se que o inchaço da área meio já foi objeto da constatação 1.2.1.1 do 

Relatório de Auditoria Anual de Contas 201503977, referente ao exercício 2014, in 

verbis: 

“Impropriedades verificadas na execução das despesas de pessoal e encargos sociais, a 

saber: (i) gastos com Pessoal e Encargos Sociais acima da receita de Contribuição 

Compulsória; (ii) desequilíbrio entre as despesas de pessoal das áreas meio e fim da 

Entidade; (iii) gastos relevantes com cargos e funções de confiança em relação às 

despesas totais com pessoal sem o devido estudo quanto à suficiência da força de 

trabalho da Entidade.” (Original sem grifo) 

A afirmação da CGU que “(...) ao utilizar as despesas diretas para ratear as indiretas, 

acarretando na transferência para a área finalística de grande parte dos gastos da área 

meio.”, foi reforçada no caso concreto da dedução do valor de R$ 2.459.236,13 referentes 

às despesas diretas do Programa Vira Vida, visto que a entidade não comprovou as ações 

realizadas, conforme item 1.1.1.3 deste relatório. 

Por mais estranho que pareça, após a dedução de R$ 2.459.236,13 o gasto total em 

Gratuidade aumenta, apesar do gasto total em Educação reduzir, conforme pode ser visto 

nos quadros abaixo, obtidos com o uso do próprio Simulador da Gratuidade. 

Quadro – Rateio de despesas indiretas após a retirada do valor de R$ 2.459.236,13 das 

despesas diretas do Programa Vira Vida – exercício 2016 

Negócio 

Despesas 

diretas 

(R$) 

% de 

rateio 

(despesas 

indiretas) 

Gestão, 

desenvolvimento 

institucional e 

apoio 

(R$) 

Suporte ao 

negócio 

(R$) 

Gestão do 

negócio e 

ETD do 

negócio 

(R$) 

Gasto total 

Direto + 

indireto 

(R$) 

Gasto total 

com 

gratuidade 

regulamentar 

(R$) 

Receitas de 

serviços, 

industriais 

e outras 

Aplicação do 

compulsório 

em educação 

básica e 

continuada 

Defesa de 

Interesses 
2.131.175,14 3,49% 1.103.640,42 527.631,17  3.762.446,72    

Tecnologia 

e Inovação 
- 0% - -  -    

Educação 12.142.178,78 19,87% 7.561.420,62 3.614.982,84 1.997.284,50 23.318.582,24 11.660.782,79 5.626.372,24 19.523.469,82 

Saúde e 

Segurança 
14.123.246,09 23,12% 7.313.798,34 3.496.598,97 2.059.564,28 24.933.643,40 - - - 

Cultura 129.553,43 0,21% 67.089,93 32.074,52 - 228.717,89    

Cooperação 

Social 
32.573.632,05 53,31% 16.868.429,16 8.064.500,71 888.669,56 57.506.561,92 - - - 

Fonte: quadro preparado pela equipe de auditoria utilizando o Simulador da Gratuidade. 

 

Quadro – Comparação do Percentual de Receita Líquida de Contribuição Compulsória 

antes e após a retirada do valor de R$ 2.459.236,13 das despesas diretas do Programa 

Vira Vida – exercício 2016 
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Especificação 

Valores 

Absolutos Antes 

da Dedução 

(R$) 

Percentual 

Antes da 

Dedução 

(%) 

Valores 

Absolutos Após a 

Dedução 

(R$) 

Percentual 

Após a Dedução 

(%) 

Receita de Contribuição 48.523.613 83,3% 48.523.613 83,3% 

Subvenções 9.754.968 16,7% 9.754.968 16,7% 

Total da Receita Compulsória 58.278.581 100% 58.278.581 100% 

Deduções Regulamentares 

(16,75%) 
9.761.662 16,75% 9.761.662 16,75% 

Receita Liquida de 

Contribuição 
48.516.919 83,25% 48.516.919 83,25% 

Aplicação do Compulsório 

Líquido em Educação 
19.925.554 41,1% 19.523.470 40,2% 

Aplicação do Compulsório 

em Gratuidade em 

Educação 

10.375.436 21,4% 11.660.783 24,0% 

Fonte: quadro preparado pela equipe de auditoria utilizando o Simulador da Gratuidade. 

Assim, resta evidenciado o que foi apontado quanto à metodologia de rateio das despesas, 

que faz com que as elevadas despesas indiretas e de custeio do Sesi-DF sejam absorvidas 

por rateio pela Educação, e, consequentemente, haja o atingimento da meta financeira da 

Gratuidade, apesar de tal situação não se refletir na respectiva execução física.  

Ainda, pode-se concluir que o modelo utilizado para rateio das despesas não permite 

assegurar, com razoável segurança, que as despesas apropriadas pela entidade foram de 

fato aplicadas em Gratuidade. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a entidade encaminhou a Política de 

Gratuidade Regimental, instituída em 24/07/2017, de forma a suprir a recomendação para 

estabelecer normativo interno sobre a execução da política de Gratuidade. Porém, o 

documento encaminhado não aborda o recomendado, visto que não há menção da forma 

a ser utilizada pela entidade para registrar e evidenciar inequivocamente as ações e as 

despesas despendidas diretamente no programa. 

Quanto à definição de limite do percentual de despesas indiretas, geradas pela área meio, 

a ser absorvido pelas áreas de Negócio, a entidade compromete-se a utilizar os 

indicadores estratégicos que explicitam a relação de gastos entre as áreas finalísticas e 

meio como diretriz orçamentária a partir do próximo exercício. Porém, não foi expedido 

documento formal para atender à recomendação. 

Em relação à avaliação do comprometimento dos recursos com despesas de pessoal, a 

entidade informa que elas são avaliadas periodicamente, e que a reengenharia 

organizacional utilizada no biênio 2016-2017 acarretou em demissão de número 

significativo de funcionários, o que aumentou os gastos com pessoal em função das 

rescisões. Porém, não foi encaminhado nenhum documento que evidencie os processos 

de avaliação das despesas nem o de reengenharia organizacional. 

Por fim, quanto à gestão junto ao Sesi-DN para reavaliação do método de custeio utilizado 

pelas entidades, informou que encaminhará o Relatório de Auditoria da CGU ao 

Departamento Nacional informando sobre a recomendação expedida. 
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Verifica-se que a manifestação não apresenta soluções para as irregularidades apontadas, 

mantendo inalterada a análise do controle interno. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer normativo interno sobre a execução da política da 

Gratuidade no âmbito do Sesi-DF de forma a registrar e evidenciar inequivocamente as 

ações e as despesas despendidas diretamente no programa. 

 

Recomendação 2: Estabelecer normativo interno que limite o percentual de despesas 

indiretas, geradas pelas áreas meio (Gestão, Desenvolvimento Institucional, Suporte ao 

Negócio e Apoio), a ser absorvido pelas áreas de Negócio (Defesa de Interesses, 

Tecnologia e Inovação, Educação, Saúde e Segurança, Cultura e Cooperação Social), de 

forma a maximizar a realização da finalidade institucional do Sesi-DF. 

 

Recomendação 3: Avaliar o comprometimento dos recursos com despesas com pessoal, 

que retira recursos da área finalística para aplicação em área meio, impactando 

negativamente as ações do Sesi-DF na área de Educação, e, por consequência, na 

Gratuidade, com vistas a elaborar plano de ação para diminuir os gastos com a área meio 

e melhorar a eficiência do programa de Gratuidade na Entidade. 

 

Recomendação 4: Provocar o Sesi-DN quanto à necessidade de reavaliação do método de 

custeio adotado com vista a definir um modelo mais adequado à realidade das entidades, 

de modo a diminuir as distorções existentes na distribuição dos custos/despesas indiretas 

no âmbito do programa de Gratuidade.   

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Impossibilidade de avaliar a correspondência entre os gastos dispendidos e as ações 

desenvolvidas no Programa Vira Vida, afetando a aferição do atingimento da meta 

de aplicação de 1/3 da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em 

Educação no exercício 2016. 

 

Fato 
 

O Programa Vira Vida, criado pelo Conselho Nacional do Sesi e realizado em parceria 

com instituições do Sistema S, tem por objetivo, segundo o SESI-DF, dar mais 

oportunidades aos adolescentes e jovens em situação de violência sexual. Como proposta 

socioeducativa, ele promove a elevação da escolaridade, a profissionalização, o cuidado 

com a saúde, o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção no mercado de 

trabalho. 

A entidade informou ainda que a estrutura analítica da Tecnologia Social Vira Vida está 

subdividida em 1 – Mobilização, 2 – Inserção, 3 – Processo Socioeducativo e 4 – Inserção 

no Mercado de Trabalho e que o Programa é estruturado em formação de turmas que não 

seguem o calendário escolar. Conforme o quadro abaixo, as ações dos exercícios 2015 e 

2016 como “Processo Sóciopsicopedagógico dos Participantes”, e as metas físicas e 

financeiras, foram as seguintes: 
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Quadro – Metas físicas e financeiras do Programa Vira Vida nos exercícios de 2015 e 

2016, em execução pelo Sesi-DF 

Ações 

Quant. de Inscritos 

(Unid.) 

Valores* (R$) 
Carga-

horária 

Quant. de 

Concluintes 

(Unid.) 

Previsto Realizado Previsto Realizado Realizada Realizada 

Processo 

Sóciopsicopedagógico 

dos participantes em 

2015 

50 110 5.757.134,85 5.970.173,55 2.667,50 42 

Processo 

Sóciopsicopedagógico 

dos participantes em 

2016 

100 140 5.413.102,16 5.029.600,63 2.667,50 122 

Fonte: Ofício SUPER nº 445, de 27/03/2017. 

*Valores que representam o somatório dos gastos diretos e indiretos.  

Em relação às metas físicas realizadas no exercício de 2016, 140 matrículas, os dados 

apresentados divergem em relação ao Sistema de Medição e Desempenho, onde constam 

143 matrículas EJA Fundamental (Gratuitas) e cinco matrículas de Ensino Médio (Pagas). 

A falta de confiabilidade nos dados referentes à quantidade de matrículas é uma das 

principais fragilidades do programa, fato já abordado em ponto específico pela equipe de 

auditoria. 

Da análise das despesas diretas do programa Vira Vida no exercício de 2016, R$ 

2.459.236,13, verifica-se que R$ 1.695.161,82 (68,93%) se refere a salários e despesas 

deles decorrentes. Do valor restante, as despesas mais representativas são: R$ 226.554,60 

referente à alimentação, R$ 156.113,97, a locação de imóveis e R$ 128.500,00 a 

publicidade. O restante do valor, R$ 2.570.364,50, advém do rateio das despesas indiretas 

do Sesi-DF. 

A forma sintética como as ações foram apresentados pela entidade não possibilita a 

identificação das ações que foram realizadas no exercício de 2016, à exceção do EJA, 

inviabilizando a avaliação da regularidade dos gastos despendidos no programa. 

Porém, pode-se concluir que o programa Vira Vida tem gasto médio, anual, por aluno 

matriculado de R$ 35.925,72, significativamente superior ao gasto despendido no Ensino 

Fundamental e Médio, R$ 29.240,14 e R$ 20.280,67, respectivamente, ofertados pelo 

Sesi-DF. Registra-se que, nesse valor, não está incluído o valor da Educação de Jovens e 

Adultos destinado aos matriculados no Vira Vida, já que este é contabilizado de forma 

apartada. 

Assim, considerando a divergência da quantidade de matriculados e a impossibilidade de 

aferir a regularidade das despesas realizadas, o juízo de valor quanto à parcela de R$ 

2.937.565,85 referente ao Programa Vira Vida que compõe o total da RLCC aplicada na 

Educação, R$ 19.925.553,74, fica prejudicado, impactando negativamente a análise 
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quanto à execução da Gratuidade pela entidade, já que essa é uma parcela relevante do 

total da Educação. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Inexistência de controle dos gestores do Sesi-DF sobre as ações do Programa Vira Vida, 

de responsabilidade do Diretor e do Superintendente do SESI/DR-DF, conforme o 

estabelecido no art. 45, alíneas n e u, do Regulamento do SESI e no art. 1º, incisos I e II, 

da Portaria SESI nº 049/2013, respectivamente. 

 

 
##/Causa## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Conforme informado no item 1 da S.A. 004, o Sesi DR/DF matriculou 150 alunos na 

Educação de Jovens e Adultos no ano de 2016. Deste total, 140 matriculas estão 

vinculadas ao Programa Vira Vida de acordo com o informado no item 5.b da S.A. 10. 

Com isso, conclui-se que nem todas as ações de Educação de Jovens e Adultos estão 

vinculadas ao Programa Vira Vida. 

Logo, objetivando dar a melhor solução para o apontamento trazido, é desejável que o 

órgão fiscalizador informe a fonte e forma de apuração dos valores apresentados nessa 

S.A de 143 matrículas EJA fundamental (gratuitas) e 5 matrículas de ensino médio 

(pagas) totalizando 148 matrículas, pois, de acordo com o informado no item 2 da S.A. 

004, o Sesi DR/DF realizou os seguintes quantitativos de matrículas: 

Quantidade de Matrículas Oferta (paga/gratuita) 

144 matriculas Gratuitas no EJA - Anos Finais 

6 matriculas Gratuitas no Ensino Médio adicionados   

15 matriculas Pagas no EJA - Anos Finais 

15 matriculas Pagas no Ensino Médio adicionados   

Total: 180 matrículas Sendo 150 gratuitas e 30 pagas. 

Abaixo, segue a tela do simulador da gratuidade consolidado com as informações do ano 

de 2016 com as informações relativas ao EJA. 

 

Outro ponto a ser comentado refere-se ao seguinte trecho: “a forma sintética como as 

ações foram apresentadas pela entidade não possibilita a identificação das ações que 

foram realizadas no exercício de 2016.”. 
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De forma a trazer uma solução satisfatória para o apontamento, seria salutar que fosse 

encaminhamento por parte dessa CGU, maiores esclarecimentos/detalhamentos sobre o 

posicionamento adotado. Isto porque, as devolutivas foram feitas por meio do 

preenchimento de planilhas contidas nas S.A.´s, ou seja, nos moldes com que a CGU 

requereu desta entidade. 

Neste sentido, cumpre ressaltar que foi disponibilizado pela entidade, planilhas toda a 

previsão e a realização orçamentária por unidade, centro e conta dos exercícios de 2015 

e 2016, além dos todos os simuladores calculados mensalmente dos anos de 2015 e 2016, 

razão pela qual, e sempre buscando o auxílio dessa CGU no aprimoramento da gestão do 

SESI/DF, entendemos que este órgão de controle poderá detalhar qual a falha, ou a falta 

de detalhamento encontrada, que ocasionou a impossibilidade de “identificação das 

ações que foram realizadas no exercício de 2016”. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções a entidade apresentou, em relação ao 

Relatório de Auditoria preliminar, a seguinte manifestação, mediante o Ofício 

1047/2017/SESI-DF, de 02/08/2017: 

Recomendação 1: 

Em relação a Recomendação acima, temos a informar que, seguindo orientação emanada 

pelo Departamento Nacional, (ente do Sistema Indústria responsável pelas tratativas junto 

ao Ministério da Educação), que prevê que o Programa Vira Vida está contemplado 

dentro das ações de Educação (Manual de Procedimentos Orçamentários do Sistema 

Indústria). Desta forma entende-se que este Regional fica impossibilitado de atribuir outra 

diretriz ao referido Programa. Assim, cabe aquele Departamento Nacional rever, dentro 

do escopo orçamentário, a mudança solicitada. Desta forma, o SESI-DF se compromete, 

além de implementar boas práticas de gestão que possibilitem a rastreabilidade necessária 

no âmbito do processo da gratuidade do Programa Vira Vida, informar ao Departamento 

Nacional sobre a Recomendação dessa Controladoria.  

Lembramos ainda, que com relação a questão dos prazos estipulados para entrega da 

Prestação de Contas do exercício de 2016 do SESI/DF, a Entidade já cumpriu com todas 

as datas regimentais, e foge da alçada técnica deste Regional a possibilidade de reabertura 

dos sistemas: contábil, Orçamentário e de Gestão da Gratuidade, uma vez que 

dependeríamos de um alinhamento entre Ministério do Trabalho e Emprego, Tribunal de 

Contas da União, Conselho Nacional do SESI e Departamento Nacional do SESI; não 

desabonando o aceite da recomendação dessa Controladoria por parte desse Regional, 

uma vez que entendemos como uma oportunidade de melhoria dos nossos resultados e de 

uma boa gestão da Entidade. 

Recomendação 1: 

Considerando o Sistema de Medição de Desempenho – SMD observamos que do total 

das 144 (cento e quarenta e quatro) matrículas EJA Gratuita Anos Finais, 82 (oitenta e 

duas) são matrículas novas realizadas no ano de 2016. As 62 (sessenta e duas) matrículas 

restantes, advém de alunos remanescentes do ano de 2015. 
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Os dados divergem dos 140 (cento e quarenta) apresentados pelo Programa VIRAVIDA 

uma vez que, de fato, foram matriculados 144 (cento e quarenta e quatro) alunos, contudo 

4 (quatro) alunos efetivaram a matricula, mas não cumpriram o Programa. Portanto, a 

diferença de 4 (quatro) alunos é fruto de inadequação dos sistemas de controle em virtude 

das especificidades do público alvo atendido. Observando a recomendação como uma 

oportunidade de melhoria, o processo de acompanhamento escolar, incluindo registros 

será revisto será revisto para explicitar a importância na gestão da informação como 

cadastro e vínculo de produtos ofertados por aluno, e garantir toda rastreabilidade 

necessária para que casos específicos sejam administrados e justificados com as 

adequações cabíveis e necessárias.  

A demonstração da regularidade dos gastos é demonstrada no acompanhamento mensal 

de despesas por centro/conta, conforme planilha (anexo II). 

Com relação ao processo Sóciopscicopedagógico, o Programa VIRAVIDA está dividido 

em 4 eixos (conforme Matriz Curricular, anexo III):  

1. Educação 

2. Qualidade de Vida  

3. Psicossocial  

4. Empregabilidade 

Educação: A educação no Programa advém da Educação Básica, ou seja, Educação de 

Jovens e Adultos – EJA e da Educação Profissional, que são os cursos de qualificação 

ofertados aos jovens visando a inserção no mercado de trabalho no decorrer e/ou ao 

término do processo educativo. Durante o programa é ofertado aos educandos auxilio 

transporte (seguindo o percurso da moradia do jovem à Unidade onde funciona o 

Programa) e uma bolsa de auxílio educação.   

Qualidade de Vida: No eixo da qualidade de vida, os alunos têm acompanhamento 

médico e odontológico além de 3 refeições diárias. São trabalhados ainda, oficinas de 

alimentação saudável, palestras educativas como DST/AIDS, Higiene Pessoal além das 

campanhas de prevenção do uso de drogas. 

Psicossocial: No eixo psicossocial o trabalho é desenvolvido através das Rodas de 

Terapia Comunitária, Vivências de Resgate da Autoestima, Projeto Conviver, Projeto 

Adolescentes em Ação além dos atendimentos e encaminhamentos realizado pela Equipe 

do Psicossocial – Psicólogas e Assistente Social. 

Empregabilidade: o Eixo da empregabilidade consiste em preparar os educandos para o 

mercado de trabalho visando as competências exigidas no mercado. São desenvolvidas 

diversas oficinas voltadas para o mercado bem como visitas orientadas a empresas. 

Recomendação 3: 

Como explicitado ao longo do processo de auditoria, os 62 (sessenta e dois) alunos 

oriundos do ciclo de 2015, ao não serem contemplados em 2016 como alunos 

remanescentes, ficaram de fora da contagem do totalizado do exercício de 2016, por isso, 
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diante do impedimento de interpretar esses alunos como matrícula nova, o Relatório de 

Gestão de 2016 contemplou apenas as 82 (oitenta e duas) matrículas novas iniciadas no 

ciclo 2016/2017. Importante ressaltar que, assim que possível, o regional providenciará a 

correção da informação oficial, mesmo que por meio de nota no próprio relatório de 

gestão, mas que com o processo de publicidade terminado (envio e aprovação do 

Conselho Nacional, disponibilização do site do E-Contas do TCU e publicação do próprio 

site seguindo o acórdão de transparência do Sistema Indústria), esse trâmite de ajuste 

precisa ser avalizado por todas essas esferas, para que possamos constatar que, com os 

ajustes de gestão aplicados ao longo de 2016, reduzimos, aproximadamente, em média o 

custo per capta do semestre/turma em 20%. Ademais, com a intenção de evidenciar o 

controle dos produtos utilizados pelo programa Vira-Vida, o sistema SCAE (Sistema de 

Consolidação de Ações Educativas) já foi parametrizado para receber esse controle e 

todos os atores envolvidos com as ações do programa foram notificados e treinados para, 

além de controlar o executado, perceber alinhamento no previsto e planejado. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Sesi-DF manifesta-se informando que, no exercício 2016, conforme o Simulador da 

Gratuidade, foram realizadas 150 matrículas gratuitas no EJA (144 no Ensino 

Fundamental e 6 no Ensino Médio), e 30 matrículas pagas (15 no Ensino Fundamental e 

15 no Ensino Médio), sendo 140 vinculadas ao Programa Vira Vida.  

Os dados relatados no campo “Fato” foram reavaliados e, após as devidas correções, 

foram identificadas as 150 matrículas gratuitas no EJA e as 30 matrículas pagas, em 

acordo com o apresentado pelo Sesi-DF. Porém, a divergência dos matriculados no 

Programa Vira Vida permanece, visto que a entidade afirma serem 140 e o SMD 144, 

conforme o quadro abaixo. 

Quadro – Matrículas EJA e Vira Vida (VV) exercício 2016 

NOME DO PRODUTO 
GRATUIDADE 

REGULAMENTAR 
PAGO 

TOTAL 

GERAL 

EJA - 5ª A 8ª SÉRIE 144 15 159 

SIA CF 01  6 6 

ETE SUL - ENSINO FUNDAMENTAL   9 9 

VV10 A 20  20 

VV10 A -2016 20  20 

VV10 B 20  20 

VV10B -2016 22  22 

VV9 – 2016 31  31 

VV9 - VIRA VIDA 31  31 

EJA - ENSINO MÉDIO 6 15 21 

ETE MELCHIOR - ENSINO MÉDIO  6  6 

R1 ENSINO MÉDIO   10 10 

SIA ENSINO MÉDIO  5 5 

Total Geral 150 30 180 

Fonte: Simulador de Medição e Desempenho (SMD), planilha no formato Excel®, fornecido pela entidade 

por meio do Ofício Super nº 115, de 17/03/2017, em resposta ao item 2 da Solicitação de Auditoria 
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201700448/004. Foram utilizados os dados das colunas “nome do produto”, “nome da turma”, 

“financiamento” e “estudante”. 

A quantidade de matrículas realizadas no Programa Vira Vida também diverge das 82 

informadas no Relatório de Gestão, exercício 2016, conforme o quadro “Detalhamento 

da Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade”. 

Acrescenta-se à divergência da quantidade de matriculados no Programa Vira Vida, a 

inexistência de detalhamento do “Projeto Sóciopsicopedagógico dos participantes em 

2016”, visto que a entidade não apresentou as ações do programa e as despesas correlatas. 

Além disso, não há manifestação quanto ao fato de o gasto médio por aluno do Vira Vida 

ser significativamente superior ao despendido no Ensino Fundamental e Médio. 

O detalhamento das despesas do Vira Vida, conforme o quadro abaixo elaborado de 

acordo com as planilhas de previsão e realização orçamentária por unidade, centro e conta 

do exercício 2016, aponta para, conforme já mencionado no Fato, um gasto de 68,93% 

com pessoal, porém, não possibilita inferir quais ações foram desenvolvidas no programa. 

Quadro – Detalhamento das Despesas do Programa Vira Vida – exercício 2016 

NOM_GRUPO_CONTA PROGRAMA VIRA 

VIDA ETAPA IV 

2016 A 2017  

PROGRAMA VIRA 

VIDA ETAPA III 

2014 A 2016  

TOTAL 

GERAL 

 Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) 

Salários 297.529,66 286.580,19 584.109,85 

INSS 117.167,73 115.025,80 232.193,53 

Despesas de alimentação 114.746,20 111.808,40 226.554,60 

Outras Bolsas/Estágios 92.802,64 131.770,28 224.572,92 

Funções de Confiança 91.604,20 91.526,00 183.130,20 

Locação de Imóveis 66.118,81 89.995,16 156.113,97 

Publicidade Propaganda – PJ 128.500,00 0,00 128.500,00 

Ônibus 57.728,06 50.332,85 108.060,91 

Plano de Assistência Médica 52.519,61 50.275,44 102.795,05 

FGTS 38.946,36 48.245,93 87.192,29 

Férias e Abono constitucional 47.030,85 39.381,11 86.411,96 

13º Salário 40.873,13 30.887,46 71.760,59 

Adic. Grat. Diversas 25.507,23 42.246,52 67.753,75 

Locação de Veículos 23.656,94 19.457,85 43.114,79 

Material de Expediente 18.749,11 4.569,00 23.318,11 

Gêneros para Industrialização  18.306,50 18.306,50 

Vale Transporte 8.700,59 8.568,68 17.269,27 

Adic. Peric. Insalubridade 6.120,00 5.355,00 11.475,00 

Locação Maq. Equipamentos – PJ 8.506,06 2.575,03 11.081,09 

Técnicos Especializados – PJ 500,00 9.516,75 10.016,75 

PIS 4.487,45 5.098,31 9.585,76 

Comb. Lubrif. Gás Engarraf. 3.578,30 5.468,76 9.047,06 

Vestuário 7.458,56  7.458,56 

Taxi 2.257,76 2.974,69 5.232,45 

Aviso Prévio  4.735,90 4.735,90 

Horas Extras 3.146,66 1.308,18 4.454,84 

Benef. Aux. e Desp. Diversas  3.712,57 3.712,57 

Recepções e Homenagens  3.600,00 3.600,00 

Técnicos Especializados – PF 2.501,00 0,00 2.501,00 

Maq. Equip. em Geral  2.300,00 2.300,00 

Equipamentos de Informática 2.107,40  2.107,40 

Telefonia 498,36 1.526,53 2.024,89 
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NOM_GRUPO_CONTA PROGRAMA VIRA 

VIDA ETAPA IV 

2016 A 2017  

PROGRAMA VIRA 

VIDA ETAPA III 

2014 A 2016  

TOTAL 

GERAL 

Gêneros Alimentícios 1.333,59 276,10 1.609,69 

Seguro de Vida em Grupo 1.218,15  1.218,15 

Serviços Gráficos, Cópias Repr 766,77 400,94 1.167,71 

Auxílios a Bolsistas e Estagiá  1.061,64 1.061,64 

Estudantes do Sistema Indústri  930,24 930,24 

Indenizações Diversas  708,35 708,35 

Treinamento e Ações de Capacit 520,00  520,00 

Material Hospitalar 390,60 87,00 477,60 

Material Didático 0,00 364,80 364,80 

Outros Seguros 302,02  302,02 

Passagens Nacionais  232,00 232,00 

Adicional Noturno 14,95 75,01 89,96 

Despesas Bancárias 0,00 46,41 46,41 

Confecções de Carimbos Placas 0,00 16,00 16,00 

Outros Materiais de Consumo  0,00 0,00 

Total Geral 1.267.888,75 1.191.347,38 2.459.236,13 

Fonte: Planilha “Despesas Sesi 2016 (centro e conta)” fornecida pela entidade por meio do Ofício Super nº 

116, de 17/03/2017, em resposta à Solicitação de Auditoria 201700448/005. 

Assim, apesar da entidade solicitar que a CGU detalhe “qual a falha, ou a falta de 

detalhamento encontrada, que ocasionou a impossibilidade de “identificação das ações 

que foram realizadas no exercício de 2016”, resta evidenciado que a entidade até o 

momento não apresentou as ações onde foram gastos R$ 2.459.236,13, o que 

impossibilita que a auditoria realize uma avaliação da regularidade desses gastos. Em 

outros termos, a CGU não pode detalhar potencial falha existente na execução do 

programa exatamente porque as informações que pretensamente subsidiariam tal análise 

da CGU não foram apresentadas.  

Pelo exposto, a despesa direta de R$ 2.459.236,16 não pode ser contabilizada como 

investimento na Educação, e, por consequência, na Gratuidade, visto que a entidade não 

apresentou documentos que demonstrem a regularidade desses gastos. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, o Sesi-DF informa que, seguindo 

orientação emanada pelo Departamento Nacional, o Programa Vira Vida está 

contemplado dentro das ações de Educação, e, “desta forma, entende-se que este 

Regional fica impossibilitado de atribuir outra diretriz ao referido Programa” e que 

caberia ao Sesi-DN rever a mudança solicitada. 

Observa-se, porém, que o apontamento da CGU não está relacionado ao enquadramento 

do Programa Vira Vida como ação da Educação, e sim com o fato de que o Sesi-DF não 

demonstrou a regularidade dos gastos realizados com o Programa. 

Quanto à revisão da prestação de contas em função da exclusão do valor R$ 2.459.236,16 

do Vira Vida, o Sesi-DF justifica a divergência quantitativa de alunos beneficiados no 

Programa, apresenta o acompanhamento mensal de despesas por centro/conta e a Matriz 

Curricular do Vira Vida, indicando os módulos que foram desenvolvidos. 
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Em que pese a justificativa acerca do quantitativo, o acompanhamento mensal de despesas 

não permite associar as despesas efetuadas com as ações desenvolvidas, situação que já 

foi avaliada no campo “Fato”. 

Acrescenta-se que não há evidências quanto aos alunos beneficiados com os módulos 

previstos na Matriz Curricular, visto que a entidade não apresentou documentação 

comprobatória da execução, por exemplo, lista de presença. Acrescenta-se que as 

despesas com Educação de Jovens e Adultos (EJA), ação prevista na Matriz Curricular, 

são contabilizadas de forma apartada pelo próprio Sesi-DF, não podendo compor, 

portanto, o montante despendido no Vira Vida, sob pena de duplicidade na prestação de 

contas. 

Em relação à implantação de processo de trabalho objetivando registro das ações, valores 

despendidos, detalhamento das atividades, metas físicas e financeiras, o Sesi-DF informa 

que o Sistema de Consolidação de Ações Educativas (SCAE) já foi parametrizado para 

receber esse controle e que todos os atores envolvidos foram notificados e treinados para 

sua utilização. Registra-se, porém, que não foi encaminhada documentação 

comprobatória dessas ações. 

Assim, pelo exposto, considera-se que a manifestação do Sesi-DF não trouxe fatos que 

alterem o entendimento do controle interno. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Excluir da contabilização do percentual comprometido na área de 

Educação no exercício de 2016, conforme regulamenta o Decreto 6.637, de 05/11/2008, 

o valor de R$ 2.459.236,16 referente às despesas diretas do Programa Vira Vida, Projeto 

Sóciopsicopedagógico 2016, visto que não houve a demonstração da regularidade desses 

gastos. 

 

Recomendação 2: Revisar a prestação de contas à sociedade dos gastos despendidos com 

o programa de Gratuidade, atualizando o Relatório de Gestão e demonstrativos contábeis, 

em função da exclusão do valor de R$ 2.459.236,16 referente às despesas diretas do 

Programa Vira Vida, Projeto Sóciopsicopedagógico 2016, visto que não houve a 

demonstração da regularidade desses gastos.   

 

Recomendação 3: Implementar processo de trabalho para que haja controles relacionados 

ao registro das ações desenvolvidas, os valores despendidos, o detalhamento das 

atividades, e as metas físicas e financeiras para cada exercício. 

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Gestão deficiente do Programa Gratuidade Regulamentar, devido à falta de 

integração entre os sistemas de informação utilizados e as áreas responsáveis pelo 

programa, gerando divergências nos dados sobre as ações da Gratuidade e a 

operação da Unidade Sesi Taguatinga. 

 

Fato 
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Da análise das informações fornecidas pelo Sesi-DF referentes à execução e 

acompanhamento das ações da Educação Básica e Continuada nos exercícios 2015 e 

2016, foram identificadas divergências em relação às quantidades, previstas e realizadas, 

de alunos inscritos e de concluintes, tanto em relação às matrículas gratuitas quanto pagas, 

e ao funcionamento da Unidade Sesi de Taguatinga. 

O Sesi-DF utiliza para verificação do alcance das metas da Gratuidade diversos sistemas: 

Sistema de Medição e Desempenho (SMD), Sistema de Consolidação de Ações 

Educativas (SCAE), Sistema de Gestão Escolar (SGE), Sistema de Gestão e Controle 

(SIGECON), ZEUS, Simulador da Gratuidade e Painel de Gestão.  

A imagem a seguir mostra como esses sistemas se integram e por onde os fluxos de dados 

tramitam até se chegar aos dados consolidados: 

Imagem – Fluxograma que sintetiza a interação dos sistemas utilizados na gestão da 

Gratuidade 

 
Fonte: Anexo do Ofício SESI-DF/SUPER nº 128, de 05/04/2017. 

Observa-se nessa imagem que o fluxo se inicia com os dados de produção e de orçamento, 

que são alimentados pelas unidades operacionais e pela ASPLAN e DIROP do Sesi-DF 

em diversos sistemas (SMD, SCAE, SGE – a partir de 2017 – e ZEUS). Esses dados são 

então consolidados pelo Departamento Regional por meio de diversas interfaces distintas 

(importação de dados entre sistemas e envio de dados em formato txt por e-mail). A partir 

desses dados, o Sesi-DN consolida e integra os dados em nível nacional, exportando-os 

de forma consolidada para o Simulador.  

Como os sistemas não são integrados, há uma fragilização da segurança da informação, 

devido à necessidade da transferência de dados de um sistema para o outro de forma 

manual e/ou por meio de arquivos de exportação. 

Para o Sesi-DF, “o simulador da gratuidade é o instrumento oficial de gestão da 

gratuidade regimental”. Ocorre que o Simulador da Gratuidade é um relatório gerado em 

Excel, ou seja, uma “saída” de dados, conforme pode ser visto na imagem. Não armazena 

os dados de planejamento da Gratuidade, somente os referentes à execução, 

demonstrando que não pode ser considerado como uma ferramenta de “gestão” completa. 
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Em nível local, o Sesi-DF mantém dois sistemas distintos (SIGECON e Painel de Gestão), 

os quais são utilizados para gestão até o âmbito das unidades operacionais. 

Pelo Painel de Gestão, é possível obter dados de planejamento e execução das ações, 

importante para o acompanhamento da Gratuidade, visto que ele, conforme informado 

pelo gestor, tem como diferencial “manter particularidades importantes à gestão e 

operação do regional, oportunizando ações que os sistemas oficiais não entendem como 

fundamentais, pois observa a gestão até o âmbito das unidades operacionais”. 

Observa-se que esse sistema necessita de melhorias, em decorrência das fragilidades 

identificadas pela equipe de auditoria. A primeira delas é a assimetria na utilização do 

Painel pelas unidades do Sesi-DF, pois essas utilizam a mesma terminologia, por 

exemplo, matrículas remanescentes, para computar situações diversas entre si.  

O Painel também não possibilita a extração de um relatório gerencial, o que poderia ter 

amenizado os atrasos nas entregas dos dados referentes às quantidades previstas e 

realizadas de matrículas nas diversas modalidades da Educação do Sesi-DF, quando 

solicitados pela equipe de auditoria, bem como reduzido as inconsistências desses dados 

disponibilizados pelas áreas responsáveis pela Gratuidade (DIROP e a ASPLAN).  

Outra fragilidade da gestão, foi a identificação no Painel de Gestão do registro de 1.195 

matrículas novas da Unidade Sesi Taguatinga no exercício de 2016, que não constavam 

no Simulador da Gratuidade, o que impactaria sensivelmente as metas do exercício.  

Questionada sobre a situação, a entidade informou que os dados foram lançados no Painel 

para acompanhamento interno das ações desenvolvidas pela unidade operacional, mas 

que o Sesi-DN é o responsável pela apuração do percentual da Gratuidade, de forma 

separada entre Sesi-DF e Sesi Taguatinga, tanto em 2015 quanto em 2016. Ocorre que 

não há no Painel registro que faça menção a essa situação. 

Para confirmar a gestão da unidade pelo Sesi-DN, a entidade apresentou Termo de Ajuste 

Administrativo, celebrado em 29/05/2014, entre Sesi-DN e Sesi-DF, que trata da 

desafetação do SESI Taguatinga e de todos os bens móveis que se encontram na Unidade, 

porém não fica clara a questão da operação administrativa e financeira, que deveria ser 

tratada em outro termo de ajuste, que não foi apresentado à CGU após solicitação ao Sesi-

DF.  

Somente após consultar os Relatórios de Gestão dos exercícios 2014 do Sesi-DF, onde 

está registrada a transferência da gestão da Unidade Sesi Taguatinga para o Sesi-DN, e 

de 2015, onde a unidade não está computada nas ações de Educação e Saúde do Sesi-DF, 

é que pode ser formado juízo sobre a gestão da Unidade de Taguatinga pelo Sesi-DN nos 

exercícios 2015 e 2016. 

Assim, conclui-se que a gestão do programa da Gratuidade na entidade apresenta 

fragilidades em função da diversidade de sistemas de informações da Gratuidade, que não 

são integrados entre si, e que as áreas responsáveis pela gestão não conseguem apresentar 

dados compatíveis em relação às quantidades, previstas e realizadas, de alunos inscritos 
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e de concluintes, tanto em relação às matrículas gratuitas quanto pagas, e ao 

funcionamento da Unidade Sesi de Taguatinga, referentes às ações executadas no 

exercício 2016. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Os gestores responsáveis pelas ações da Gratuidade não atuam de maneira integrada e as 

ferramentas de gestão são por eles utilizadas de forma assimétrica. Conforme art. 45, 

alíneas e e n, do Regulamento do SESI, compete ao dirigente de cada departamento 

regional a organização dos recursos humanos e a programação e execução de todas as 

tarefas a cargo da administração regional. Ainda, de acordo com o art. 1º, incisos I, II e 

VII, da Portaria SESI nº 049/2013, compete ao Superintendente do SESI/DR-DF 

programar e executar as atividades do Departamento Regional, disciplinar as rotinas e a 

execução das atividades institucionais, e administrar os recursos humanos da entidade. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Considerando o foco dessa auditoria sobre a aplicação dos recursos em gratuidade 

regimental, é importante observar o Painel de Gestão é um instrumento interno para 

acompanhamento ações operacionais dos serviços prestados em educação, SST, saúde, 

lazer, esporte e alimentação. 

Logo, este instrumento não é utilizado para cálculo da gratuidade, além disso, uma das 

funcionalidades adicionais do Painel de Gestão é a extração de dados em planilha em 

Excel® do gráfico para estudos dos gestores no processo de análise de seus resultados, 

caso necessitem. 

Quanto a fragilidade de gestão citada pelo órgão sobre a produção do Sesi Taguatinga, 

em que está registrada no Painel de Gestão e não no Simulador da Gratuidade, o Sesi 

DR/DF geriu internamente a produção da unidade por meio do painel supracitado para 

fins de acompanhamento das ações educacionais no Estado. Entretanto, reforçamos que, 

para fins cálculo da gratuidade, não foi utilizado pois a gestão orçamentária e de produção 

encontrava-se sob gestão do Departamento Nacional. 

Outra questão refere-se à ausência de registro no Painel de Gestão sobre a situação do 

Sesi Taguatinga. Logo, o escopo definido para o Painel de Gestão não é fornecer 

relatórios gerenciais ou informações descritivas. Com isso, o foco é a apresentação das 

informações orçamentárias e de produção de forma gráfica. 

Vale destacar que o Departamento Nacional é o responsável pela apuração, consolidação 

e o monitoramento das ações do Sistema Sesi (Brasil) e que anualmente encaminha de 

forma consolidada o resultado consolidado ao Ministério da Educação.  

E, ainda reforçamos que os instrumentos oficiais para cálculo da gratuidade regimental 

são simulador em planilha em Excel®, SMD, SCAE e Zeus. Esta metodologia foi 

definida entre o Departamento Nacional do Sesi e o Ministério da Educação. Logo, o 
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Departamento Regional do Sesi DF a utilizam para fins de apuração e acompanhamento 

de aplicação do recurso compulsório.  

Por fim, as fragilidades citadas pelo órgão devem ser apresentadas ao Departamento 

Nacional do Sesi para o desenvolvimento de um sistema integrado para cálculo da 

gratuidade regimental.  

Quanto a metodologia de cálculo da gratuidade, o Sesi DR/DF cumpre regularmente, por 

meio dos simuladores previstos e realizados dos anos de 2015 e 2016 encaminhado ao 

órgão, a gestão da gratuidade regimental recomendada pelo Departamento Nacional. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções a entidade apresentou, em relação ao 

Relatório de Auditoria preliminar, a seguinte manifestação, mediante o Ofício 

1047/2017/SESI-DF, de 02/08/2017: 

Recomendação 1: 

Em relação a Recomendação acima, buscaremos implantar no planejamento uma 

oportunidade para a capacitação dos servidores, desenvolvendo metodologia para o 

aprimoramento, bem como o treinamento para o uso das ferramentas acima listadas. 

Também salientamos que consta da lista de indicadores estratégicos, as despesas com 

pessoal, que são avaliadas periodicamente, inclusive subsidiando a decisão de aplicar 

cada vez mais recursos nos programas finalísticos. Visto que com a reengenharia 

organizacional realizada no biênio 2016/2017 acrescenta a esse grupamento de conta os 

gastos com rescisão, concentrado prioritariamente na área meio, ponderando assim uma 

representatividade acentuada que não deverá constar ao término desse processo de 

reestruturação. 

Recomendação 2: 

Informamos que o Painel de Gestão é uma ferramenta de uso interno e restrita, arquitetada 

para uma diagramação visual de informações gerenciais, não tendo no seu escopo de 

desenvolvimento, possibilidades de extração de relatórios. Apesar de existir uma forma 

de extração simples na ferramenta Excel, o Painel de Gestão utiliza nomenclaturas de 

glossários de outros sistemas e processos. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A entidade manifesta-se informando que o Painel de Gestão é um instrumento interno 

para acompanhamento das ações operacionais e não é utilizado para cálculo da 

Gratuidade, e que a produção do Sesi Taguatinga está registrada no Painel somente para 

fins de acompanhamento interno das ações educacionais. Ainda registra que o Sesi-DF é 

apenas usuário dos sistemas SMD, SCAE e Zeus, e da planilha do Simulador, sendo o 

Departamento Nacional do Sesi (Sesi-DN) o responsável por tais ferramentas. 
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A manifestação da entidade corrobora a importância do Painel de Gestão, que é a 

ferramenta utilizada para a gestão interna das ações educacionais do Sesi-DF, onde está 

inserida a Gratuidade, e sobre ele a entidade exerce a gerência.  

A necessidade de que o Painel contenha informações convergentes com as demais fontes 

é reforçada, já que a execução da Gratuidade é de responsabilidade do Departamento 

Regional, conforme pode ser observado na distribuição de competências dada pelo 

Regulamento do Sesi: 

Art. 33 – Compete ao Diretor do Departamento Nacional: 

(...) 

p) fiscalizar, sempre que julgar oportuno, diretamente, ou por intermédio de prepostos, 

a execução, pelas administrações regionais, dos dispositivos legais, regulamentares, 

estatutários e regimentais atinentes ao SESI, bem como acompanhar e avaliar o 

cumprimento pelos órgãos regionais das regras de desempenho e das metas físicas e 

financeiras relativas às alocações de recursos na educação e às ações de gratuidade; 

(...) 

Art. 45 – Compete ao diretor de cada departamento: 

b) apresentar o relatório e preparar a prestação de contas da gestão financeira da 

administração regional, em cada exercício, para exame e aprovação do conselho 

regional; 

j) autorizar as despesas da região, tanto de pessoal, como de material e serviços, 

assinando cheques e ordens de pagamento; (Original sem grifo) 

O aprimoramento das diversas funcionalidades do Painel de Gestão associadas aos 

demais instrumentos disponibilizados pelo Sesi-DN proporcionariam uma melhoria 

sensível na gestão da Gratuidade, eliminando, por exemplo, as divergências dos dados 

quantitativos das ações educacionais e a assimetria de informações entre os gestores, 

trazendo maior transparência para a gestão como um todo. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, o Sesi-DF informou que buscará uma 

oportunidade para realizar a capacitação dos servidores. Quanto ao Painel de Gestão, 

reforçou que o mesmo “é uma ferramenta de uso interno e restrita, arquitetada para uma 

diagramação visual de informações gerenciais, não tendo no seu escopo de 

desenvolvimento, possibilidades de extração de relatórios. Apesar de existir uma forma 

de extração simples na ferramenta Excel, o Painel de Gestão utiliza nomenclaturas de 

glossários de outros sistemas e processos” (sem grifo no original). 

Conforme já analisado, o Painel de Gestão é uma ferramenta necessária ao Sesi-DF para 

a gestão das ações em Educação e Gratuidade. O fato da entidade manter a utilização do 

Painel sem padronização de nomenclaturas e sem a possibilidade de extração de um 
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relatório gerencial fragiliza a fidedignidade da informação gerada e da prestação de contas 

das ações desenvolvidas, conforme apontado na auditoria. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Capacitar os atores envolvidos com a Gratuidade, com a finalidade de 

integração da equipe, e de padronização do entendimento sobre o programa e suas regras, 

e sobre a gestão dos sistemas envolvidos em sua operação - Painel de Gestão, Sistema de 

Medição e Desempenho (SMD), Sistema de Consolidação de Ações Educativas (SCAE), 

ZEUS, e outros que venham a ser utilizados. 

 

Recomendação 2: Aperfeiçoar o Painel de Gestão, por meio da elaboração de manual de 

utilização, contendo as terminologias a serem adotadas, e da possibilidade de extração de 

relatórios gerenciais, além das planilhas eletrônicas, padronizando as informações a 

serem inseridas, de forma a espelhar os dados obtidos nos demais sistemas da Gratuidade 

disponibilizados pelo Departamento Nacional do Sesi, visando, inclusive, demonstrar de 

forma fidedigna a compatibilidade das quantidades previstas e realizadas, de alunos 

inscritos e de concluintes, tanto em relação às matrículas gratuitas quanto pagas. 

 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidade no planejamento para estimar o valor a ser aplicado e a quantidade de 

inscrições a serem ofertadas na Gratuidade, resultando no descompasso entre a 

execução física e financeira no exercício de 2016. 

 

Fato 
 

Com o objetivo de avaliar o processo de planejamento e os resultados da Gratuidade, a 

fim de aferir o dimensionamento das metas pactuadas e se houve planejamento adequado 

para oferta das vagas no programa, foram analisadas as metas físicas e financeiras, 

previstas e realizadas, no exercício de 2016. 

Solicitou-se ao Sesi-DF o planejamento realizado contendo a estimativa do valor a ser 

aplicado e da quantidade de inscrições a serem ofertadas na Gratuidade, exercício de 

2016, com o detalhamento das premissas/considerações utilizadas para a definição dessas 

estimativas. Em resposta ao questionamento, a Entidade encaminhou documento 

discorrendo sobre a teoria do planejamento estratégico que é utilizado, porém não 

apresentou a forma como as metas físicas foram definidas e nem como foi planejado o 

orçamento para 2016. 

A Entidade apresentou a previsão de oferta de 5.833 vagas para os cursos de Educação 

Básica e Continuada, sendo que, dessa quantidade, 2.343 foram efetivadas. Além disso, 

foi previsto o valor de R$ 14.777.448,19 para a Gratuidade, sendo que foram gastos, desse 

total, o valor de R$ 10.375.436,11, conforme quadro a seguir: 

Quadro – Metas físicas e financeiras, previstas e realizadas da Gratuidade no Sesi-DF, 

exercício 2016 

Modalidades de Ensino 

Gratuidade 

Quantidade de Inscritos 

(UNID.) 
Valores (R$) 
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Prevista Realizada Prevista Realizada 

Educação 

Básica 

Educação Fundamental 101 96 1.567.955,44 2.807.053,39 

Ensino Médio 613 259 10.499.435,99 5.252.693,34 

Educação de Jovens e Adultos 88 150 170.760,03 155.579,18 

Educação 

Continuada 

Educação 4.436 1.284 1.323.511,16 1.209.373,17 

Saúde e Segurança 0 0 0,00 0,00 

Articulação e Influência em 

Segurança e Saúde 
0 0 0,00 0,00 

Cultura e Esporte 595 554 1.215.785,57 950.737,03 

Total 5.833 2.343 14.777.448,19 10.375.436,11 

Fonte: Anexo do Ofício Super. nº 000317, de 10/03/2017. 

Ao analisar o quadro, verificou-se que houve discrepância entre as quantidades de 

inscritos previstas em relação às efetivamente realizadas, conforme informações a seguir: 

• Ensino Médio da Educação Básica: 613 alunos previstos, sendo que 259 foram 

efetivamente inscritos;  

• Educação Continuada: 4.436 alunos previstos, sendo que 1.284 foram 

efetivamente inscritos;  

• Total da Educação Básica e Continuada: 5.833 alunos previstos, sendo que 2.343 

foram efetivamente inscritos. 

Ao questionar o Gestor sobre essas discrepâncias, ele informou que a meta para o Ensino 

Médio foi planejada para ser executada em 03 Unidades Operacionais. Entretanto, devido 

à transferência da Unidade de Taguatinga para o Departamento Nacional do Serviço 

Social da Indústria – Sesi-DN, as matrículas não foram computadas para esse fim.  

Além disso, a meta para a Educação Continuada previa a oferta de ensino a distância, 

porém não houve tempo para a conclusão da estrutura nem treinamento dos profissionais 

para tutoria para oferta dessa modalidade, o que resultou no não atingimento dessa meta. 

Entretanto, a redução da meta física não foi acompanhada da correspondente diminuição 

da meta financeira. Ao fazer o cálculo do gasto médio anual por aluno, considerando as 

metas financeiras previstas e realizadas, apurou-se que houve significativa discrepância 

nas seguintes ações: 

• Educação Fundamental: acréscimo de 88% no valor realizado (R$ 29.240,14) em 

relação ao previsto (R$ 15.524,31); 

• Ensino Médio: acréscimo de 18% no valor realizado (R$20.280,67) em relação ao 

previsto (R$ 17.127,95); e 

• Ações Educacionais de Educação, relacionados à Educação Continuada: 

acréscimo de 216% no valor médio realizado por aluno (R$ 941,88) em relação 

ao valor médio previsto (R$ 298,36). 

Em relação ao apontado, a Entidade informou que “(...) o custo final na realização dos 

cursos de Educação Fundamental e Ensino Médio em 2016 foi impactado pelos custos 

da gestão do negócio o que ocasionou a necessidade de reestruturação da área e redução 

de pessoal, realizada já no final do segundo semestre de 2016”. Além disso, para a 

Educação Continuada, acrescentou-se “que o custo fixo necessário para manutenção da 

estrutura de atendimento para as metas planejadas ocasionou o incremento de custo da 

ação, além do investimento em campanhas de divulgação.”  
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Com relação às justificativas elencadas pelo gestor para explicar o não atingimento da 

meta física e o aumento do gasto médio anual por aluno, observa-se que: 

• Apesar da não contabilização das matrículas realizadas no âmbito da Unidade Sesi 

Taguatinga na Educação, não houve a correspondente redução da execução 

financeira, uma vez que a operacionalização da unidade foi transferida para o Sesi-

DN. Ressalta-se que essa situação era de conhecimento da entidade em 2015, que 

foi quando ocorreu a mudança para o Sesi-DN, o que denota falha na estimativa 

da meta física da Educação Fundamental e Ensino Médio. 

• A não realização dos cursos no formato Educação a Distância para a Educação 

Continuada, apesar de não terem sido concluídos no exercício de 2016 a estrutura 

necessária e o treinamento da equipe de tutores, não foi acompanhada da redução 

da execução financeira. Além disso, não se evidencia gastos com estrutura em 

EAD no Relatório de Despesas do CR 3030201 – Educação Continuada. 

• Com relação à Educação Fundamental e Ensino Médio, a reestruturação da área e 

a redução de pessoal, que impactou sobremaneira a execução físico e financeira 

dessas modalidades de educação não foi prevista no processo de planejamento, o 

que resultou na elaboração de uma meta física inalcançável pelo Sesi-DF. 

• Ainda com relação a essa manifestação, reforça-se que o Relatório de Gestão 

2016, item 7.1.1, informa que ingressaram 225 e egressaram 185 empregados no 

exercício, colocando em xeque a argumentação do gestor de que houve redução 

de pessoal. O Relatório de Despesa demonstra incrementos de despesa realizada 

em relação à orçada na conta 310101 Pessoal e Encargos Sociais. Porém, não há 

como concluir quanto à contratação, dispensa e/ou manutenção das equipes das 

áreas finalísticas. Assim, é necessário que o gestor apresente documentação 

analítica onde possa ser verificado o que foi afirmado. 

• Não há razoabilidade entre a argumentação dada pela Entidade para o não alcance 

da meta física da Educação Continuada (não conclusão da estrutura e não 

capacitação dos tutores) e para o aumento de 216% no gasto médio por aluno 

(custos fixos), pois se não havia estrutura para ser mantida nem tutores 

selecionados e capacitados para as demandas, os custos fixos deveriam ter sido 

reduzidos. 

• A argumentação de que a divulgação dos cursos de Educação Continuada 

impactou no aumento do gasto médio por aluno, quando comparado o planejado 

com o executado, não condiz com um planejamento adequado, pois os gastos com 

divulgação deveriam ter sido previstos ainda no processo de planejamento. 

• Conforme o ponto do relatório sobre publicidade, foi registrado pela equipe de 

auditoria que as formas de divulgação dos cursos do programa de Gratuidade 

realizados pela entidade limitam-se ao envio de e-mails para o público-alvo; a 

publicação dos editais de convocação, no portal da entidade, relacionados ao 

Ensino Médio, Educação Básica e Profissional (EBEP), articulados entres 

SESI/SENAI; e a distribuição de cupons no formato de "raspadinha", o qual 

contempla o recebedor a participar de ''cursos a distância na plataforma LMS." 

Ademais, a publicidade do programa no site do Sesi-DF restringe-se apenas à 

divulgação de editais do EBEP. Os custos relacionados a essas ações não 

poderiam ter impactado o gasto médio por aluno da Educação Continuada da 

forma que o gestor manifestou. 

Diante do exposto, constata-se que a Entidade não realizou um planejamento adequado 

das metas físicas e financeiras da Gratuidade, resultando no não cumprimento dessas 

metas no exercício de 2016. 

  
##/Fato## 
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Causa 

Processo de planejamento que não consegue captar a ineficiência e ineficácia na execução 

do programa de Gratuidade, resultando em metas físicas inalcançáveis no exercício de 

2016. Processo de gestão de riscos ineficiente que não consegue trazer insumos para o 

correto planejamento do programa de Gratuidade. Assim, o Diretor Regional e o 

Superintendente da Entidade não realizaram suas atribuições a contento, previstas, 

respectivamente, nos incisos I dos arts. 33 e 34 do Regimento Interno do Sesi-DF, 

aprovado pelo inciso 2º, do artigo, da Resolução nº 074/2011 – CR-SESI/DF.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

“Conforme posicionamento feito no item 5 da S.A 201700448/004, o planejamento das 

estimativas físicas e financeiras da Educação para 2016 é realizado em todo o momento 

de construção e/ou revisão orçamentária, no qual é baseado nos pilares do planejamento 

estratégico integrado do Sistema Indústria. 

Abaixo, segue o roteiro do guia de processo corporativo de planejamento e orçamento 

realizado especificamente na educação do Distrito Federal: 

1. Pactuação de Metas Regionais para contribuição dos Grandes Desafios Nacionais; 

• Essa pactuação é referenciada na reunião de planejamento do negócio 

(Educação) 

2. Definição dos Processo e Centro de Responsabilidade que receberão essas Metas; 

3. Consolidação das Diretrizes Regionais para disseminação; 

4. Reunião Pedagógica para definição das Metas Estratégicas; 

5. Definição da segregação das metas nas Unidades Operacionais; 

6. Dotação da Estrutura para cumprimento das metas; 

• A dotação orçamentária é feita na estrutura de Unidade/Centro de 

Responsabilidade/Conta no Sistema de Gestão e Controle – SIGECON; 

• Cada unidade operacional lista por “CR” os gastos necessários, por conta 

(Pessoal, Investimento, Material Didático, etc), para cumprimento das 

metas estabelecidas, além das ações de interesse da própria unidade como 

projetos que pensa em desenvolver; 

• Esse orçamento é consolidado pela ASPLAN (Assessoria de Planejamento 

e Orçamento) e apresentado a alta administração que em conjunto com os 

diretores de unidade propõe, se necessário, algum ajuste para que a 

proposta final seja apresentada à Presidência; É nesse momento que se 

utiliza a ferramenta do simulador da gratuidade que avaliza o cumprimento 

dos estabelecidos no protocolo de gratuidade; 

• Esse sistema permite o cálculo das despesas com a listagem de pessoal 

segundo sua lotação assim como, caso necessário, a inclusão de 

necessidade de contratação para que todas as contas necessárias ao 

cumprimento das metas possam ser listadas. 

7. A partir das consolidações feitas no SIGECON as informações extraídas nos 3 

pilares do sistema (Estratégia, Orçamento e Produção – Meta) o orçamento final 

é submetido ao Conselho para aprovação. 

 

Vale destacar que foram entregues os Simuladores da Gratuidades Previstos e Realizados 

dos exercícios de 2015 e 2016 para análise dos dados. 
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Desta forma entende-se que o SESI/DF planeja a sua oferta de vagas e os parâmetros são 

calculados conforme metodologia do Simulador da Gratuidade. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com relação ao apontado no Fato, em sua manifestação, o Sesi-DF apresentou um 

detalhamento do seu processo de planejamento orçamentário, o qual se mostrou 

ineficiente em explicar o descompasso entre a execução física e financeira apontada pela 

equipe de auditoria.  

Isto ocorre porque não restou evidenciado no processo de planejamento informado pela 

entidade que existe uma interface entre o planejamento e um processo de gestão de riscos 

da entidade, o qual traria insumos acerca da probabilidade de acontecerem eventos que 

podem impactar a eficiência e eficácia do programa. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções a Entidade não apresentou fatos novos, 

porém informou que irá adotar providências no sentido de atender as recomendações 

emitidas pela CGU, visando elidir as fragilidades identificadas pela auditoria. Desta feita, 

mantém-se a recomendação para fins de monitoramento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar processo de gestão de riscos que resulte em insumos para 

o processo de planejamento das metas físicas e financeiras do programa de Gratuidade, a 

exemplo da probabilidade de acontecer eventos que impactem negativamente a eficiência 

e eficácia do programa. 

 

 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Publicidade e transparência insuficientes para garantir a ampla divulgação dos 

cursos oferecidos pelo Programa Gratuidade. 

 

Fato 
 

Verificou-se que as formas de divulgação dos cursos do programa de Gratuidade 

realizados pela entidade limitam-se ao envio de e-mails para o público-alvo; à publicação 

dos editais de convocação, no portal da entidade, relacionados ao Ensino Médio, 

Educação Básica e Profissional (EBEP), articulados entre SESI/SENAI; e à distribuição 

de cupons no formato de "raspadinha", o qual contempla o recebedor a participar de 

''cursos a distância na plataforma LMS." 

 

Ademais, a publicidade do programa no site do Sesi-DF restringe-se apenas à divulgação 

de editais do EBEP. No exercício sob exame, estão disponíveis apenas 04 (quatro) 

arquivos atinentes à convocação de candidatos de 2ª e 3ª chamada, não trazendo 

informações do edital inicial de divulgação das vagas (contrariando o item 2 do 

documento "Política de Gratuidade Sesi-DR/DF”, o qual preconiza que o comunicado de 

vagas para o ano letivo de cada modalidade será divulgado no site do Sistema Fibra em 

outubro, bem como o edital para o EBEP). 
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Além disso, não constam no site http://\vww.sistemafibra.org.br/sesi/editais/edital-

gratuidade-ebep/educacao-basica-e-profissional-ebep-2016.html, acessado em 

27/03/2017, as informações primordiais a respeito do programa aos interessados, tais 

como: período de inscrição, documentação necessária e cursos oferecidos.  

 

Ou seja, não há um local próprio e de fácil visualização no portal da entidade, que trate 

da divulgação e do fornecimento de informações sobre os cursos da Gratuidade (por 

exemplo, cursos disponíveis, modalidades de ensino, documentação necessária, local e 

datas de inscrição, unidades participantes, divulgação do quantitativo de vagas, 

calendário de resultados, critérios de seleção, entre outros). 

 

Soma-se a isso o que foi registrado em constatação específica deste Relatório, onde 

62,77% das vagas de Educação Continuada gratuitas foram preenchidas com funcionários 

do Sesi-DF e Senai-DF, demonstrando que a entidade priorizou qualificar os empregados 

de serviços sociais autônomos em detrimento do público-alvo da Gratuidade 

(trabalhadores, dependentes, comunidade). 

 

 Destarte, constatou-se que a divulgação realizada pela entidade não é suficiente para 

garantir o princípio da publicidade, tanto de forma interna quanto externa, e, 

consequentemente, abranger uma maior participação do público-alvo dos cursos 

oferecidos pelo Programa.     
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de iniciativa da alta administração, Diretor Regional e Superintendente, em 

promover a ampla divulgação dos cursos da Gratuidade, em atendimento aos princípios 

de observância obrigatória da publicidade e transparência, visto que não realizaram suas 

atribuições a contento, previstas, respectivamente, nos incisos I dos arts. 33 e 34 do 

Regimento Interno do Sesi-DF, aprovado pela Resolução nº 074/2011 – CR-SESI/DF. 

  

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do expediente Ofício Super nº 802, de 08 de junho de 2017, em resposta à S.A 

dos Fatos S.A 201700448/015, o gestor apresentou sua posição quanto ao questionamento 

feito pela equipe de auditoria: “A Gestão Superior está trabalhando na melhoria desse 

processo juntamente com a Assessoria de Comunicação e Gerência de Tecnologia para 

divulgação do processo de gratuidade. Cabe ressaltar, que no Processo de Gratuidade 

do EBEP toda a documentação desde o Edital e suas convocações foram inseridos na 

página do SESI no site do Sistema FIBRA e anexados nos murais dos Centros de Ensino, 

conforme estabelecido nas cláusulas do Edital. As informações como período de 

inscrição, documentação necessária e cursos oferecidos, estão contempladas no Edital, 

e foi elaborado e inserido um texto para chamada do público que foi divulgado no site.” 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a entidade se manifestou por meio do 

Ofício n. 1047/2017/SESI-DF, conforme transcrito a seguir: “Face a relevância da 

constatação, alinhada ao atendimento do acórdão 699/2016 do TCU que recomenta no 

seu subitem 9.1.6 “informações sobre as atividades e vagas gratuitas nos cursos, 

indicando com clareza as gratuidades instituídas por decreto”, o SESI/DF assevera que 

acompanha com máxima proximidade o Plano de Ação Nacional que objetivou e 

entregou na última etapa concluída o modelo de apresentação para divulgação no Site 

da Transparência das atividades e vagas gratuitas. Apesar de cada regional ser 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://vww.sistemafibra.org.br/sesi/editais/edital-gratuidade-ebep/educacao-basica-e-profissional-ebep-2016.html
http://vww.sistemafibra.org.br/sesi/editais/edital-gratuidade-ebep/educacao-basica-e-profissional-ebep-2016.html


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
41 

responsável pela gestão de seu conteúdo, os sites poderão ser acessados diretamente pelo 

Departamento Nacional, que implementará uma ferramenta com opções de pesquisa por 

região, município, área de atuação e outras opções a serem detalhadas. As presentes 

alterações serão realizadas pelo Grupo de Trabalho criado com o objetivo de estruturar 

esse modelo de divulgação, formado por nove regionais e quatro áreas do Departamento 

Nacional. O cronograma prático dessa ação prevê que até o final de agosto do corrente 

ano todas as considerações para implementação deverão ser consolidadas, para que até 

junho de 2018 o módulo esteja completamente implementado em todo território nacional. 

Assim, com o compromisso de que dentro do prazo de agosto de 2017 enviaremos as 

considerações neste item tratadas e o atendimento das recomendações como melhoria 

para evidência de transparência no processo de gestão da gratuidade.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Inicialmente, é pertinente repisar o entendimento de que as entidades integrantes dos 

serviços sociais autônomos submetem-se aos princípios constitucionais, notadamente os 

relacionados à publicidade, transparência de seus atos e ações desenvolvidas para o 

atingimento dos objetivos institucionais constantes nas leis de criação e nos respectivos 

atos normativos. Além do mais, esses preceitos são considerados instrumentos 

imprescindíveis ao cidadão para exercer a democracia, fiscalizar a atuação 

governamental, realizar o controle social e, consequentemente, colaborar para a melhora 

no aperfeiçoamento das ações do Estado no que tange a aplicação de recursos públicos 

oriundos do pagamento de tributos, e no caso do Sistema S subvencionados por meio de 

contribuições parafiscais. 

 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a Entidade não apresentou fatos novos, 

porém informou que irá adotar providências no sentido de atender as recomendações 

emitidas pela CGU, visando elidir as fragilidades identificadas pela auditoria. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar e executar plano de ação que contemple o desenvolvimento 

de nova estratégia para divulgação dos cursos e ações ofertados no âmbito do programa 

de Gratuidade, que contemple: a) exposição das informações em local específico e de 

fácil acesso na página principal; b) indicação clara dos cursos que são pagos e os que são 

gratuitos contemplados pelo programa; c) demonstração dos normativos próprios e 

federais que regulam o Programa da Gratuidade; d) provimento de informações 

detalhadas no Relatório de Gestão sobre Gratuidade (e.g. quantitativo de cursos 

ministrados no exercício, o quantitativo de cursos gratuitos oferecidos, assim como o 

custo total dos cursos ministrados); e) possibilidade de utilização de mídias alternativas a 

exemplo de: banners, revistas internas, cartilhas, folders, redes sociais, anúncios de rádio, 

mídia urbana, televisão etc. 

 

 

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Descompasso no planejamento e na execução da oferta de cursos de Educação 

Continuada para atendimento da Gratuidade, quando comparada com a oferta de 

cursos pagos, resultando em uma concentração de cursos de artesanato e decoração 

para os alunos beneficiários com a gratuidade em detrimentos de cursos na área de 

gestão e de formação para o trabalho. 
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Fato 
 

Foram avaliados os cursos de Educação Continuada para realizar uma comparação entre 

os cursos gratuitos e os pagos, oferecidos pelo Sesi-DF. As informações dos cursos foram 

extraídas do Sistema SMD, onde observou-se que foram ofertados 32 cursos gratuitos de 

Educação Continuada ao longo do exercício de 2016 divididos em quatro temas 

principais, conforme apresentado a seguir: 

• Cursos de Artesanato e Decoração: 

- Curso de escoradores de porta; 

- Curso de velas aromáticas; 

- Curso de velas artesanais; 

- Oficina de customização de camisetas; 

- Oficina de customização de sandálias havaianas; 

- Oficina de velas; 

- Workshop de atendimento de massoterapia. 

• Formação de Profissionais em Gestão: 

- Capacitação da criatividade; 

- Consultoria de programação do robô; 

- Oficina de robótica momento família; 

- Palestra educação, vida e sociedade. 

• Formação de Profissionais em Serviços Administrativos e Gerais 

- Apresentação dos cursos em EaD; 

- Capacitação organização e proatividade; 

- Curso atendimento interno e externo; 

- Curso de excel avançado; 

- Curso de português; 

- Curso de Português - 3ª Turma; 

- Curso de Português – 2ª Turma; 

- Curso de Redação; 

- Oficina de Customização de Camisetas; 

- Oficina de Robótica; 

- Palestra Administre seu Dinheiro de Forma Consciente; 

- Palestra de Motivação e Comprometimento; 

- Palestra Inteligência x Competência Emocional; 

- Palestra Postura e Ética no Trabalho; 

- Workshop da Gestão do Tempo. 

• Formação para o trabalho 

- Capacitação de processo criativo na educação; 

- Capacitação de processos pedagógicos; 

- Capacitação em segurança da informação;  

- Palestra curso da Microsoft; 

- Palestra curso líder em mim. 

Já os pagos, foram ofertados 16 cursos distribuídos da seguinte forma: 

• Cursos de Artesanato e Decoração 

- Oficina de customização de camisetas - colônia de férias; 

• Formação de Profissionais em Gestão 

- Condomínio civil do shopping center Iguatemi – Brasília; 

- Curso de educação financeira; 

- Curso de feedback;  

- Gerenciamento do estresse, 
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- Palestra relação interpessoal; 

- Stress no trabalho e importância do exercício físico no trabalho;  

- Workshop "diferenciais competitivos: onde estou?; 

- Workshop de desenvolvimento de líderes shopping Iguatemi; 

- Workshop: inteligência x competência emocional: redescobrindo as suas 

potencialidades; 

• Formação de Profissionais em Serviços Administrativos e Gerais 

- Administre seu dinheiro de forma consciente; 

- Capacitação organização e proatividade; 

- Curso atendimento interno e externo; 

- Palestra administre seu dinheiro de forma consciente; 

- Palestra comportamental; 

- Formação para o trabalho. 

Ao analisar as informações, verificou-se que somente quatro cursos foram ofertados em 

ambas as modalidades (paga e gratuita), são eles: Capacitação, Organização e 

Proatividade; Curso Atendimento Interno e Externo; Oficina de Customização de 

Camisetas; e Palestra Administre Seu Dinheiro de Forma Consciente.  

Porém, conforme observa-se no quadro a seguir, há um elevado percentual de cursos 

gratuitos de artesanato e decoração, e, em contrapartida, os de formação de profissionais 

em gestão representam apenas metade do quantitativo disponibilizado nos cursos pagos. 

Quadro – Comparação entre os tipos de cursos de Educação Continuada ofertados nas 

modalidades gratuita e paga no Sesi-DF no exercício 2016 

Tipos de Cursos Ofertados Pagos Gratuitos 

CURSOS DE ARTESANATO E DECORAÇÃO 9,32% 30,69% 

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM GESTÃO 53,38% 23,60% 

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS 31,51% 24,61% 

FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 5,79% 21,11% 

Fonte: Sistema de Medição e Desempenho (SMD) – Sesi-DF - 2016 

Registra-se que os cursos gratuitos de formação de profissional, em sua maior parte, são 

voltados para os empregados do Sistema S, tema abordado em ponto específico do 

presente relatório. Aqueles que a comunidade em geral teve acesso, concentraram-se em 

artesanato e decoração, 139 participantes, e formação de profissionais em serviços 

administrativos e gerais, 244. Os cursos de Formação para o Trabalho foram 

integralmente oferecidos para os empregados do Sesi-DF e seus dependentes. 

Dessa forma, constata-se que a entidade carece de um planejamento de oferta de cursos 

gratuitos na área de educação continuada que privilegie a formação profissional dos 

beneficiários da gratuidade.     

 
##/Fato## 

Causa 

 

O Diretor Regional e o Superintendente permitiram a oferta de cursos em descompasso 

com as necessidades de capacitação relacionadas à promoção social do setor industrial do 

Distrito Federal, deixando de exercer as competências atribuídas pelos incisos I dos arts. 
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33 e 34 do Regimento Interno do Sesi-DF, aprovado pela Resolução nº 074/2011 – CR-

SESI/DF.     

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do expediente Ofício Super n.º 0802, de 08 de junho de 2017, em resposta à S.A 

dos Fatos S.A 201700448/015, o gestor apresentou sua manifestação transcrita a seguir: 

“No segmento da Educação Continuada, encontramos dificuldades em ofertar os cursos 

tanto para a Comunidade como para o Trabalhador da Indústria e seus dependentes, 

uma vez que realizamos campanhas de matrículas, divulgamos no site os cursos gratuitos 

da Plataforma, fizemos 5.000 raspadinhas premiadas como forma de divulgação dos 

cursos na plataforma, todos com certificados que foram distribuídas para empresas do 

Ramo Industrial e comunidade em geral e o retorno das matrículas foi mínimo, não 

alcançando 10% (dez por cento) das matrículas previstas. 

Os cursos são divulgados por meio do portfólio de produtos do SESI e em sua maioria 

os temas podem ser ofertados na gratuidade ou pagos, de acordo com a meta prevista, 

porém o tema do curso é escolhido pela empresa ou o cliente que faz a opção pelo curso 

de seu interesse. Quando é citado acima que foram ofertados para a Comunidade mais 

cursos em artesanato e decoração e formação de profissionais em serviços 

administrativos e gerais, vai muito da opção e interesse do cliente, que não tem 

demonstrado interesse nos cursos de formação para o trabalho. Os cursos de artesanato 

e decoração têm uma saída maior, pois o cliente procura cursos que possam abrir portas 

para um trabalho autônomo, devido à dificuldade de empregabilidade no mercado 

formal. 

Já os empregados do Sistema S, optaram por cursos de Formação para o Trabalho, com 

objetivo de aprimorarem os seus conhecimentos para a melhores resultados das 

atribuições realizadas e a campanha que a empresa faz para despertar nos empregados 

o interesse por se profissionalizarem cada dia mais, para estarem aptos para o mundo 

do trabalho. 

Esse trabalho de divulgação do portfólio completo dos cursos é apresentado para as 

empresas industriais e seus empregados, onde é realizado o diagnóstico para 

levantamento de capacitações necessárias para melhores resultados na manutenção de 

seus empregos, com possibilidades de crescimento profissional, mas infelizmente o 

retorno não tem sido satisfatório, uma vez que as pessoas alegam não terem 

disponibilidade de tempo para a participação em cursos de média e longa duração, e os 

cursos de artesanatos em sua maioria a carga horária é somente de 4h. 

Dessa forma, os serviços educacionais ofertados pela Educação Continuada, como 

também a sua forma de divulgação está em fase de reestruturação dos processos, em 

parceria com a Assessoria de Comunicação e de Mercado, visando com isso 

aprimorarmos tanto os serviços como a forma de divulgação alcançando de forma 

significativa o público de baixa renda e os trabalhadores da Indústria, no cumprimento 

da meta do Programa de gratuidade.” 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções a entidade apresentou, em relação ao 

Relatório de Auditoria preliminar, a seguinte manifestação, mediante o Ofício 

1047/2017/SESI-DF, de 02/08/2017: 

“Recomendação 1:  

Em relação a Recomendação acima, estamos envidando esforços na revisão do 

planejamento das ações de vagas gratuitas, buscando abarcar uma fatia maior do 

público a ser beneficiado com os cursos oferecidos. Estamos ainda, criando uma 
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estrutura para tratar da Educação Continuada e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

visando buscar parceria com instituições públicas e empresas para o desenvolvimento de 

novos projetos pertinentes ao tema. 

Recomendação 2:  

Já foi criado um Grupo de Trabalho com o objetivo de estruturar o modelo de 

divulgação dos cursos gratuitos da Educação Continuada, formado por nove regionais 

e quatro áreas do Departamento Nacional. O cronograma prático dessa ação prevê que 

até o final de agosto do corrente ano todas as considerações para implementação 

deverão ser consolidadas, para que até junho de 2018 o módulo esteja completamente 

implementado em todo território nacional.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em ponto específico desse relatório, é tratada a fragilidade do processo de divulgação dos 

cursos promovidos no âmbito do programa de Gratuidade, a qual foi trazida pelo gestor 

em sua manifestação. Assim, conforme já recomendado, equipe de auditoria entende que 

o Sesi-DF deve elaborar um plano de ação com vistas a ampliar os mecanismos de 

divulgação dos cursos gratuitos, conforme apresentado na constatação relacionada à 

publicidade do programa. 

 

Quanto à estratégia utilizada pela entidade para escolha dos cursos: “o tema do curso é 

escolhido pela empresa ou o cliente que faz a opção pelo curso de seu interesse”, entende-

se que ela não é adequada, especialmente para os cursos gratuitos, uma vez que caberia 

ao Sesi-DF fazer um estudo de demanda que atendesse ao seu público-alvo e não ao 

beneficiário do curso gratuito que não possui uma visão sistêmica acerca das necessidades 

de capacitação (formação pessoal e profissional) esperadas pelo mercado.  

 

Por fim, com relação à capacitação de empregados dos serviços sociais autônomos 

utilizando-se de recursos que deveriam ter sido aplicados no programa de Gratuidade, 

esta situação se encontra consignada em ponto específico do relatório. Entretanto, 

ressalva-se aqui que eles não fazem parte do público-alvo da Gratuidade e não deveriam 

ter realizados cursos de Educação Continuada patrocinados por esse programa. 

 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a Entidade não apresentou fatos novos, 

porém informou que irá adotar providências no sentido de atender as recomendações 

emitidas pela CGU, visando elidir as fragilidades identificadas pela auditoria..  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Revisar o portfólio de cursos da Educação Continuada, com o objetivo 

de torna-los mais atrativos para o público-alvo do programa de Gratuidade e próximos 

das necessidades de capacitação em formação pessoal e profissional dos industriários do 

Distrito Federal e seus dependentes. 

 

Recomendação 2: Elaborar (ou revisar, caso existente) e executar Plano de Marketing 

com o objetivo de divulgar os cursos gratuitos da Educação Continuada ministrados no 

âmbito do programa de Gratuidade para seu público-alvo. 

 

 

1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 

Inexistência de normativo interno formalizado que contenha as regras e diretrizes 

básicas para operacionalização da Política de Programa de Gratuidade. 
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Fato 
 

Da avaliação da execução da Gratuidade, no que tange aos procedimentos e rotinas 

existentes no âmbito da entidade, verificou-se que não há normativo interno formal, que 

contenha as regras e diretrizes básicas para operacionalização do supramencionado 

programa.  

 

O Sesi-DF disponibilizou documentação, que, em tese, é utilizada no dia a dia pelos 

envolvidos que atual diretamente no programa, com informações acerca da divulgação 

dos cursos e resultados, das bolsas concedidas (Ensino Fundamental, EBEP, EJA, 

Educação Continuada), critérios de acesso (documentações), forma de classificação e 

pontuação, entre outras informações. Contudo, a documentação apresentada não tem 

caráter legal, isto é, não é uma norma interna de cumprimento obrigatório por parte dos 

funcionários e instituída pela alta administração (e.g. Portaria, Instrução de Serviço, entre 

outras).    

 
##/Fato## 

Causa 
 

Inobservância do poder-dever por parte do Superintendente do Sesi-DF, ex vi  art. 7º  

Anexo IV, Regimento Interno da entidade, aprovado pelo inciso 2º, do artigo 2º, da 

Resolução nº 074/2011 – CR-SESI/DF, que determina: “À Superintendência compete 

normatizar as atividades e supervisionar, orientar e controlar o desenvolvimento das 

ações, em âmbito regional, definida no Regulamento do SESI, neste Regimento ou por 

delegação do Diretor Geral.” 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após ser arguida pela equipa de auditoria, o gestor do Sesi-DF apresentou a seguinte 

justificativa quanto ao fato apontado: “A criação de instrução normativa que atenda e 

evite as incidências apontadas por essa CGU, será providenciada por esta entidade, de 

forma que as ocorrências aqui apontadas não se repitam nas futuras ações de gratuidade 

a ser promovidas por esta entidade.” 
 
Após a realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções a entidade manifestou-se 

mediante o Ofício 1047/2017, conforme se segue: “Encaminhamos em anexo (Anexo I), 

a política de gratuidade Regimental do SESI - DR/DF, assinada em 24/07/2017.”  

 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor concorda com o fato apresentado e se compromete a criar 

instrução normativa que regulamente o programa de Gratuidade na entidade.  

 

Nesse contexto, esclarece-se que a falta de normas legais e regulamentares para o 

cumprimento dos objetivos estratégicos, in casu, voltados para os programas finalísticos, 

demonstra a patente fragilidade de controle interno de conformidade – compliance. Fato 

esse que desguarnece a entidade, expondo-a a riscos  (ameaças) como: corrupções, 

fraudes, desvios, inconformidades, conflitos de interesses, diminuição da reputação 

institucional, e comprometimento da imagem. 

 

Após a realização de Busca Conjunta de Soluções a entidade disponibilizou o documento 

denominado “Política de gratuidade Regimental SESI-DR/DF 2017”. A referida política 

é o documento que a equipe de auditoria teve acesso junto aos gestores nos trabalhos de 
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campo, cuja formatação era de uma minuta de possível política. Assim, o que a entidade 

adotou como providência foi a formalização junto ao Superintendente do Sesi-DF.  

 

Verifica-se, no documento apresentado, que esse não atende às recomendações emanadas 

pela CGU. Em primeiro lugar, porque não foi nos moldes informados pela entidade, que 

iria ser por meio de uma instrução normativa. Segundo, que não está consubstanciada 

nessa política as formas a registrar e evidenciar inequivocamente as ações e as despesas 

despendidas diretamente no programa. Em terceiro, não está previsto limite para o 

percentual de despesas indiretas, geradas pelas áreas meio (Gestão, Desenvolvimento 

Institucional, Suporte ao Negócio e Apoio), a ser absorvido pelas áreas de Negócio 

(Defesa de Interesses, Tecnologia e Inovação, Educação, Saúde e Segurança, Cultura e 

Cooperação Social), de forma a maximizar a realização da finalidade institucional do 

Sesi-DF.  

 

Com efeito, a opinião da equipe de auditoria entende que o normativo editado pela 

Entidade não elide o fato apontado.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Editar normativo interno que aborde as diretrizes, premissas básicas e 

formas de execução e acompanhamento do programa Gratuidade. 

 

1.1.1.9 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de documentações obrigatórias nos processos de seleção e matrículas de 

alunos beneficiários da Gratuidade e descumprimento dos funcionários de 

normativo interno que regula a realização de inscrição e matrículas escolares. 

 

Fato 
 

A fim de avaliar as rotina e procedimentos realizados pela entidade quando da execução 

do programa da Gratuidade, notadamente no que concerne aos documentos constantes 

nos processos de seleção e inscrição dos beneficiários (comunidade de baixa renda, 

trabalhador e dependente), verificou-se fragilidades que impactaram de forma negativa a 

concessão das vagas nos cursos oferecidos. 

 

Considerando o preconizado no documento disponibilizado pelo Sesi-DF denominado 

"Política de Gratuidade Sesi DR-DF2015'' e dos atos normativos vigentes referentes à 

Gratuidade, foram selecionados para avaliação 30 processos de seleção e inscrição dos 

alunos nas modalidades Educação Básica (Educação Fundamental, Ensino Médio e EJA) 

e Educação Continuada (Educação. Cultura e Esporte). 

 

Após as análises das documentações apresentadas concernentes às matrículas dos alunos, 

verificou-se as seguintes impropriedades que vão de encontro ao mencionado documento 

elencadas a seguir: 

 

a) Ausência das seguintes documentações obrigatórias e comprobatórias acostadas nos 

processos de matrículas: Declaração da Gratuidade, Declaração de Baixa Renda, Termo 

de Compromisso e comprovante de residência; 

b) Ausência de preenchimento de campos dos formulários Termo de Compromisso e 

Declaração da Gratuidade, como por exemplo: público-alvo (comunidade, convênio, 

usuário), nome do curso a ser realizado e datas; e 
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c) Ausência de assinatura do(a) Diretor(a)da escola nos formulários e documentações 

constantes nos processos analisados, bem como das testemunhas.   
##/Fato## 

 

Causa 
 

Falhas de supervisão quanto ao cumprimento dos normativos internos, que regem a 

realização de inscrições e matrículas dos cursos proporcionados pelo Sesi-DF feitos pelos 

funcionários das Secretarias Escolares dos Centros de Ensino do SESI em Brasília-DF. 

  

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do expediente Ofício Super nº 802, de 08 de junho de 2017, em resposta à S.A 

dos Fatos S.A 201700448/015, o gestor apresentou sua posição quanto ao questionamento 

feito pela equipe de auditoria: 

Conforme Documento Estratégia de Matrículas da Rede SESI de Educação e capacitações 

realizadas com os profissionais das Secretarias Escolares dos Centros de Ensino do SESI, 

nenhuma inscrição para seleção e matrícula pode ser realizada sem a entrega total e 

conferência da documentação exigida.  Essa falha já foi notificada para os Centros de 

Ensino pela Gestão Superior e o processo está sendo adequado e corrigido, conforme 

normas da instituição, sendo o profissional que realizar qualquer inscrição ou matrícula 

escolar com falta de alguma documentação é punido e advertido pelo RH da entidade. A 

regra também é adotada para o devido preenchimento dos formulários exigidos no ato da 

matrícula, principalmente no que se refere ao processo de Gratuidade. Todos os 

documentos de matrículas deverão constar as assinaturas dos Diretores e testemunhas. 

Todos os processos referentes a documentação escolar, já estão sendo adequados 

conforme as normas educacionais e corrigidas as falhas apontadas nessa auditoria. 

Após a realização de Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a entidade manifestou-se 

por meio do Ofício 1047/20017, a seguir: 

Em relação a Recomendação acima, enviaremos e-mail aos servidores responsáveis pelos 

processos de seleção e matrícula, encaminhando os normativos existentes sobre o assunto, 

bem como a “Política de Gratuidade Regimental SESI – DR/DF 2017”, (Anexo I). 

Realizaremos ainda capacitação dos funcionários para que apliquem os normativos acima 

citados. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Vê-se que o Sesi-DF possui normativo interno para a realização das inscrições de 

matrículas de alunos para uso de seus funcionários das Secretarias Escolares dos Centros 

de Ensino assistidos em Brasília-DF. Contudo, observou-se o não cumprimento desse 

normativo por parte dos funcionários após a realização de análises documental das 

amostras de matrículas feitas nos cursos de gratuidade. 
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Quando o gestor afirma que “nenhuma inscrição para seleção e matrícula pode ser 

realizada sem a entrega total e conferência da documentação exigida”, isso contradiz os 

fatos detectados pela equipe de auditoria e denota a ausência de fiscalização quanto ao 

cumprimento do normativo interno do Sesi-DF. 

Além do mais, o gestor é escorreito em sua manifestação ao admitir a existência das falhas 

detectadas pela equipe de auditoria, assim como declara a adoção de medidas corretivas 

nos processos internos para expungir as impropriedades apercebidas das análises 

realizadas. A tomada de providências sustentadas pelo gestor serão objeto de 

monitoramento e avaliação póstera pelo Controle Interno. 

Após a Busca Conjunta de Soluções a entidade manifestou-se no sentido de cientificar 

seus funcionários responsáveis pelos processos de seleção dos alunos dos normativos 

internos que regulam o programa da Gratuidade, assim como realizar capacitações. Tais 

medidas auxiliam no tratamento das fragilidades detectadas. Entretanto, a supervisão dos 

processos de inscrição e seleção dos beneficiários deve envolver a implantação de 

controles internos com o objetivo de garantir a qualidade desses processos.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Supervisionar o cumprimento, quando elaborado, dos normativos 

internos que regem os processos de inscrição e seleção dos cursos acerca das validações 

e das documentações probantes dos cadastros dos inscritos nos cursos no âmbito da 

entidade, implantando processo de gestão da qualidade que envolva a verificação e 

revisão das matrículas realizadas do programa de Gratuidade, em especial ao que 

concerne à guarda de documentação dos beneficiários.  

 

 

1.1.1.10 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência do registro de número do CPF dos responsáveis pelos alunos menores de 

idade no Sistema de Medição e Desempenho (SMD), sendo que o referido Sistema 

não obriga o preenchimento de tal dado no ato das matrículas dos cursos da 

Gratuidade. 

 

Fato 
 

Ao analisar as informações extraídas e disponibilizadas pelo gestor dos sistemas 

informatizados responsáveis pela gestão dos cursos da Gratuidade no âmbito do Sesi-DF, 

verificou-se a ausência de preenchimento de dados no campo Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) do responsável legal ou financeiro no Sistema de Medição e Desempenho (SMD) 

constante no cadastro dos alunos menores de idade. São apresentadas tão somente 

informações acerca do nome, número de telefone e data de nascimento.  

 

Em sua primeira manifestação a entidade alegou que existe "(...) obrigatoriedade do 

registro do CPF dos responsáveis dos beneficiários da gratuidade regulamentar na 

realização da matrícula dos alunos que não possuem CPF. As informações são 

verificadas na ficha manual ou Declaração de gratuidade para repasse de informação 

ao sistema escolar. Casos omissos referem-se à lapso de preenchimento e/ou 

conferência."    

 

É cediço que o CPF é um documento único com cadastro mantido pela Receita Federal 

do Brasil (RFB) para pessoa física, cujo papel é identificar, individualizar e distinguir dos 
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demais indivíduos, além da importância para o exercício dos atos da vida civil – 

capacidade de fato (aptidão de exercitar direitos). Dada a sua relevância, não se pode 

olvidar que a ausência desse registro dos responsáveis pelo aluno (legal e/ou financeiro) 

expõe, desnecessariamente, a entidade a riscos no que se refere a danos patrimoniais 

eventualmente ocorridos nas escolas e ao uso indevido do CPF por terceiros, bem como 

ao inadimplemento das obrigações pactuadas no Contrato de Prestação de Serviços de 

Educação e respectivo Termo de Compromisso na relação contratante e contratado. 

 

Assim, não é razoável que a entidade mantenha esse tipo de informação sem integração 

com todos os sistemas utilizados de modo que o risco de lapso de preenchimento ou 

conferência nos sistemas seja alto o suficiente para se concretizar.    

 
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de integração entre sistemas mantidos pela própria entidade, resultando na 

perda de informação relevante para a operacionalização do programa de Gratuidade, em 

função do Diretor Regional e do Superintendente não terem exercido a contento as 

competências atribuídas pelos incisos I dos arts. 33 e 34 do Regimento Interno do Sesi-

DF, aprovado pelo inciso 2º, do artigo, da Resolução nº 074/2011 – CR-SESI/DF. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do expediente Ofício Super n.º 802, de 08 de junho de 2017, em resposta à S.A 

dos Fatos S.A 201700448/015, o gestor apresentou sua manifestação transcrita a seguir: 

Como o Sistema é de gestão do Sesi-DN, encaminharemos a orientação da CGU, para 

que no SCAE – Sistema de Consolidação de Ações Educativas, onde são inseridas as 

informações qualitativas que posteriormente são importadas para o SMD, seja importante 

a obrigatoriedade do CPF do responsável pelo aluno menor matriculado na gratuidade. 

Cabe ainda ressaltar, que a matrícula do aluno é cadastrada no Sistema de Gestão Escolar 

– SGE, nas Secretarias Escolares dos Centros de Ensino do SESI e nesse Sistema existe 

a obrigatoriedade de inserção do CPF do responsável pelo aluno menor de idade, tanto 

para o aluno pago quanto para o aluno que tem o benefício da gratuidade. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções a entidade apresentou, em relação ao 

Relatório de Auditoria preliminar, a seguinte manifestação, mediante o Ofício 

1047/2017/SESI-DF: “Em relação a Recomendação acima, já é uma prática 

implementada o preenchimento obrigatório do campo CPF dos representantes legais dos 

alunos nos sistemas informatizados das escolas do SESI/DF. Contudo, reforçaremos 

entre os funcionários responsáveis pelo preenchimento tal obrigação. Com relação a 

integração entre os sistemas SGE e SMD realizaremos estudo sobre a viabilidade técnica 

de implantação.”  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando o asseverado pelo gestor, observa-se uma falta de integração entre os 

sistemas com governança do Sesi-DF: o SMD não está integrado ao SGE, pois, se o SMD 

importasse a informação do CPF do responsável, não haveria a necessidade de alterações 

no SCAE. 
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Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, o Sesi-DF não apresentou fatos novos e 

asseverou que irá adotar providências no sentido de atender as recomendações desta 

CGU, visando elidir as fragilidades identificadas a pela auditoria.  

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Tornar obrigatório o preenchimento do campo CPF nos sistemas 

informatizados dos responsáveis legais e financeiros dos alunos menores de idade no ato 

da realização das matrículas, bem como fazer constar nos processos cadastrais dos alunos 

a referida documentação probante, realizando a integração entre o SGE e o SMD para que 

essa informação esteja constando em todos os sistemas cuja governança pertença ao Sesi-

DF. 

 

 

1.1.2 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de indicadores da Educação Fundamental, Continuada e de Jovens e 

Adultos, e utilização apenas do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM para 

aferir a performance do Ensino Médio, entretanto, o indicador por si só não é 

suficiente para representar a amplitude e a diversidade do processo de ensino-

aprendizagem, prejudicando a avaliação de desempenho do Programa de 

Gratuidade realizado pelo Sesi-DF. 

 

Fato 
 

 Com o objetivo de aferir o desempenho do Programa de Gratuidade do Sesi-DF, foram 

requisitados os indicadores por meio dos quais a entidade avalia o programa, uma vez que 

estes são uma ferramenta de gestão utilizada para mensurar o resultado de uma ação, 

embasar a análise crítica dos resultados obtidos e subsidiar o processo de tomada de 

decisão. 

 

No Sesi-DF, em relação à Educação Fundamental, a entidade informou que é utilizado, 

como indicador para medir o desempenho, a continuidade da matrícula em séries 

seguintes, o qual não pode ser considerado como válido por não haver formalização desse 

processo. Já para a Educação Continuada, não existem indicadores por se tratar de 

programas/oficinas de curta duração (4h – 8h), os quais não exigem requisitos de 

escolaridade.  

 

Em relação à Educação de Jovens e Adultos – EJA, que engloba os anos finais do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, não há indicador para aferir a Gratuidade. 

Quanto ao Ensino Médio, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o único 

indicador utilizado para avaliar a efetividade do programa. 

 

Em relação ao ENEM, foi analisado o resultado de 2015, pois a Entidade não havia 

consolidado o resultado de 2016. A meta de desempenho estabelecida foi de 600 pontos 

na média dos alunos para a Educação no Sesi-DF.  

Dá análise, constatou-se que a Unidade Educacional do SESI Gama não atingiu a meta 

estabelecida para 2015. A média total dos alunos foi de 554,8 (7,53% abaixo da meta), 

sendo que em nenhuma disciplina a meta foi atingida, conforme quadro a seguir. 
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Quadro - Desempenho da Escola SESI Gama no ENEM  2015, por disciplina, comparado 

com a meta de 600 pontos definida pela entidade. 

DISCIPLINA MÉDIA DOS 

ALUNOS 

(PONTOS) 

PONTOS 

ABAIXO DA 

META 

PERCENTUAL 

ABAIXO DA 

META (%) 

Linguagens e 

Códigos 

535,9 64,1 10,61 

Redação 596,5 3,5 0,58 

Matemática 540,5 59,5 9,91 

Ciências Humanas 589,7 10,3 1,71 

Ciências da 

Natureza 

511,5 88,5 14,75 

Média Geral 554,8 45,2 7,53 
 Fonte: Ofício Super nº 115, de 17/03/2017 – Resposta a S.A 2017700448/004. 

No que concerne à Unidade Educacional do Sesi Taguatinga, averiguou-se que a meta 

também não foi atingida. A nota média dos alunos foi de 558,9 pontos (6,85% abaixo da 

meta). Em relação às disciplinas, verificou-se que a melhor nota foi a de redação, que 

superou a meta em 1,75% (610,5 pontos) e a pior nota foi a de Ciências da Natureza com 

519,10 pontos (13,48% abaixo da meta), conforme quadro a seguir: 

Quadro - Desempenho da Escola Sesi Taguatinga no ENEM  2015, por disciplina, 

comparado com a meta de 600 pontos definida pela entidade. 

DISCIPLINA MÉDIA DOS 

ALUNOS 

(PONTOS) 

PONTOS 

ABAIXO DA 

META 

PERCENTUAL 

ABAIXO DA 

META (%) 

Linguagens e 

Códigos 

544,3 55,7 9,28 

Redação 610,5   

Matemática 529,5 70,5 11,75 

Ciências Humanas 591,2 8,8 1,47 

Ciências da 

Natureza 

519,1 80,9 13,48 

Média Geral 558,9 41,1 6,85 
 Fonte: Ofício Super nº 115, de 17/03/2017 – Resposta a S.A 2017700448/004. 

Já em relação à Unidade Educacional do SESI de Sobradinho, verificou-se que não houve 

avaliação do ENEM para o ano de 2015, pois o Ensino Médio foi implantado em 2014. 

Avaliando-se a utilização do ENEM como indicador de desempenho da gestão, percebe-

se que esse apresenta os seguintes critérios de qualidade: validade, comparabilidade, 

estabilidade, praticidade, independência, confiabilidade, compreensão, economicidade, 

acessibilidade, tempestividade e objetividade. 

Entretanto, o indicador por si só não é suficiente para representar a amplitude e a 

diversidade de características do fenômeno monitorado, no caso o processo de ensino-

aprendizagem. A nota do ENEM representa um excelente indicador de eficácia desse 

processo, mas indicadores de eficiência, efetividade e economicidade devem ser 

agregados, de modo subsidiário, para avaliar o programa de Gratuidade. 
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Assim, conclui-se que a Entidade não utilizou outros indicadores necessários para a 

aferição do desempenho do programa de Gratuidade no Ensino Médio, tais como 

percentual de evasão – EVA, percentual de aprovação, de economicidade e de eficiência. 

Além disso, não existem indicadores em uso pela entidade para avaliar as demais 

modalidades de ensino integrantes do programa de Gratuidade. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de planejamento e supervisão do Diretor Regional e do Superintendente, ao não 

utilizaram, de forma fidedigna, os indicadores de desempenho da gestão nas ações 

finalísticas da entidade, conforme incisos I dos arts. 33 e 34 do Regimento Interno do 

Sesi/DF, aprovado pelo inciso 2º, do artigo 2º, da Resolução nº 074/2011 – CR-SESI/DF.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do expediente Ofício Super n.º 802, de 08 de junho de 2017, em resposta 

à S.A dos Fatos S.A 201700448/015, o gestor apresentou sua manifestação transcrita a 

seguir: 

“Os Centros de Ensinos utilizam indicadores, conforme constam em sua proposta 

Pedagógica e Regimento Escolar, documentos aprovados pela Secretaria de Estado de 

Educação e Conselho de Educação do Distrito Federal, que regulamentam o processo de 

educação dos Centros de Ensino do SESI-DF, desde o seu processo de matrículas até a 

conclusão final de curso dos alunos. Na formação de turmas, são inseridos alunos na 

modalidade paga e na gratuidade e os resultados de aprendizagem dos alunos são medidos 

por instrumentos próprios do Centro de Ensino, aplicados aos alunos, como provas, 

portfólios e simulados do portal SESI Educação. 

No Ensino Médio, os alunos da 3ª série participam das avaliações externas do ENEM e 

no Ensino Fundamental os alunos dos 5º e 9º anos participam da avaliação externa da 

Prova Brasil. 

Nos Ensinos Fundamental e Médio trabalhamos com os alunos as competências e 

habilidades desenvolvidas nos Componentes Curriculares do CBE – Currículo Básico de 

Educação, divididos em três semestres durante o ano letivo, onde no final de cada 

trimestre os alunos são avaliados por meio de instrumentos específicos, conforme consta 

no Artigos 76, 77 e 78 do Documento Regimento Escolar da Rede SESI de Educação, 

aprovado pelos órgãos competentes de Educação do Distrito Federal e todos os resultados 

e notas dos alunos são inseridos no Sistema de Gestão Escolar das Secretarias Escolares 

do SESI, conforme segue processo de avaliação descrito abaixo: 

Art. 76. Sistema de Registro de Avaliação no Processo Ensino Fundamental e 

Médio Regular: 

I.  a avaliação é feita a cada trimestre; 

II. o trimestre tem auto-avaliação de 1 a 100 pontos, avaliação atitudinal de 1 

a 100 pontos e avaliação cognitiva com no mínimo 3 instrumentos avaliativos 

somando 100 pontos. 

III. na avaliação atitudinal, autoavaliação e avaliação cognitiva, o aluno deve 

alcançar o escore mínimo de: 
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a) 60% em todos os trimestres letivos do ensino fundamental; 

b) 70% para o ensino médio. 

IV. A autoavaliação e a avaliação atitudinal tem peso 1 a 100 pontos, porém 

não são somadas as notas das avaliações cognitivas.  

V. A nota trimestral segue a seguinte fórmula: 

  AV1 – Prova – 50 pontos + AV2 – Portfólio – 20 pontos + AV3 – Simulado 

– 30 pontos = 100 pontos. 

 

Art. 77. O não alcance desse mínimo de 60% (ensino fundamental) e 70% 

(ensino médio) enseja o encaminhamento do aluno à recuperação paralela no 

trimestre seguinte, por meio de estudos personalizados, até conseguir as 

aprendizagens mínimas relevantes. 

 

Art. 78. Avaliação Cognitiva trimestral: 

I. a avaliação cognitiva acontecerá em três momentos em cada trimestre – AV1 

+ AV2 + AV3; 

II. os procedimentos de avaliações ocorrerão em cada trimestre letivo, de 

acordo com os instrumentos definidos na Proposta Pedagógica e neste 

Regimento Escolar – AV1 – Prova, AV2 – Portfólio e AV3 – Simulado 

interdisciplinar com base nos conteúdos do ENEM; 

III. a escala de avaliação terá sua pontuação no total de 100 pontos, definida 

em cada instrumento avaliativo da seguinte forma: 

a) AV1 – Prova - 50 pontos; 

b) AV2 – Portfólio - 20 pontos; 

c) AV3 – Simulado - 30 pontos. 

 

Na Educação Continuada é elaborado pela equipe gestora da área o documento de 

avaliação para emissão do certificado de conclusão do curso, onde o aluno tem que ter 

75% de frequência e nota acima de 6,0 nas avaliações, seja em cursos pagos ou gratuitos, 

uma vez que não fazemos distinção do método de avaliação dentro do processo de acordo 

com matrícula paga ou gratuita. 

Na Educação de Jovens e Adultos utilizamos indicadores, conforme constam em sua 

Proposta Pedagógica e Regimento Escolar, documentos aprovados pela Secretaria de 

Estado de Educação e Conselho de Educação do Distrito Federal, que regulamentam o 

processo do segmento no SESI-DF, desde o seu processo de matrículas até a conclusão 

final de curso dos alunos. Na formação de turmas, são inseridos alunos na modalidade 

paga e na gratuidade e os resultados de aprendizagem dos alunos são medidos por 

instrumentos próprios do Centro de Ensino, aplicados aos alunos, como provas e 

portfólios. 

Nos Ensinos Fundamental e Médio da Educação de Jovens e Adultos  trabalhamos com 

os alunos as competências e habilidades desenvolvidas nos Componentes Curriculares do 

CBE – Currículo Básico de Educação, divididos em etapas durante o período de formação 

do aluno, Ensino Fundamental - Anos Finais – 24 meses e Ensino Médio – 18 meses, 

onde no final de cada etapa os alunos são avaliados por meio de instrumentos específicos, 

conforme consta no Artigos 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, páginas 25 e 26 do Documento 

Regimento Escolar da Educação de Jovens e Adultos – Metodologia EAD da Rede SESI 

de Educação, que está em fase final de aprovação pelos órgãos competentes de Educação 

do Distrito Federal e todos os resultados e notas dos alunos são inseridos no Sistema de 

Gestão Escolar das Secretarias Escolares do SESI, conforme segue processo de avaliação 

descrito abaixo: 

Art. 62. A avaliação, planejada e organizada de forma tal que respeite 

os saberes dos educandos, contemplará duas dimensões: 
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  I. avaliação atitudinal; 

 II. avaliação cognitiva. 

Art. 63. Avaliação atitudinal é realizada pelo professor de cada 

componente curricular, considerando aspectos como: participação nas 

aulas virtuais e realização das atividades. 

 Art. 64.. Na dimensão atitudinal é adotada uma escala de valor de 0,1 

a 2,0 pontos que são acrescidos à menção final de cada fase, 

considerando: 

a) até 1,0 pontos para participação nas aulas no ambiente virtual; 

b) até 1,0 pontos para compromisso, responsabilidade e 

assiduidade na realização de atividades. 

 

Art. 65. Avaliação cognitiva é realizada pelo professor de acordo com 

o Componente Curricular em 3 (três) momentos avaliativos em cada 

fase, de acordo com a natureza e o tempo do componente curricular: 

I. 2 (dois) instrumentos formais, provas, sendo uma virtual e 01 

presencial; 

II. 1 (um) instrumento de produção – (conteúdo das aulas 

indiretas):  trabalhos, pesquisas, seminários, mesas redondas, 

produções escritas, práticas em laboratórios, relatórios. 

Art. 66. Na dimensão cognitiva é adotada uma escala de valores 

numéricos de 1 a 10, sendo que a avaliação presencial equivale a 6 

pontos e o somatório das avaliações e trabalhos virtuais equivalem a 4 

pontos. 

Art. 67. Os valores numéricos aferidos na avaliação cognitiva são 

acrescidos em até 2 pontos de acordo com a pontuação obtida na 

avaliação atitudinal. 

Seção II  

Da Promoção  

Art. 68. Na educação de jovens e adultos - EJA é promovido o educando 

que tenha aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) no 

ensino fundamental – anos finais e 70% (setenta por cento) no ensino 

médio e frequência nos encontros presenciais igual a 20% (vinte por 

cento) em todos os componentes curriculares. 

 

Em relação à nota do ENEM como indicador de desempenho da gestão, a Entidade se 

manifestou da seguinte forma:  “Os Centros de Ensino não têm apenas a Nota do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM como indicador utilizado para avaliar a efetividade 

do Programa no Ensino Médio. Temos os processos de avaliação dos alunos, conforme 

citado na resposta do 1º desse item. 

O Resultado das médias das escolas das avaliações do ENEM aplicadas em novembro de 

2016, somente será disponibilizado no mês de julho de 2017 pelo INEP – Órgão 

Responsável pela elaboração, aplicação e resultado das avaliações e rankings das escolas. 

A meta de desempenho para os alunos dos Centros de Ensino da Rede SESI de Educação, 

estabelecida pelo SESI – Departamento Nacional, para o ano de 2015 é de 580 pontos, 

podendo ter variações de 6% para mais ou menos nessa meta de desempenho. Para o 

processo do ENEM de 2016 é que os alunos têm a meta de 600 pontos. 

Considerando a meta estabelecida correta para o processo do ENEM do ano de 2015, 580 

pontos com a variação de 6% para mais ou menos e não 600 pontos, como citado acima, 
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o Centro de Ensino SESI Gama e Taguatinga se encontram dentro das metas 

estabelecidas. Porém, é importante ressaltarmos que no ano de 2015 foi implantado pelo 

SESI – Departamento Nacional, o Portal SESI de Educação, com recursos pedagógicos, 

como conteúdo específicos e simulados das provas do ENEM que tiveram real utilização 

pelos Centros de Ensino a partir do ano de 2016, reforçando assim, o processo de 

aprendizagem dos alunos e aprimorando os conhecimentos por meio dos conteúdos que 

reforçam o desenvolvimento das Competências e Habilidades para que os alunos tenham 

melhores resultados pedagógicos e consequentemente aumentem suas médias nas notas 

do ENEM. Site: www.sesieducacao.com.br. 

Os Centros de Ensino da Rede Sesi de Educação não utilizam somente a nota do ENEM 

como indicador de desempenho dos programas Educacionais do SESI. Temos os 

Conselhos de Classes que são realizados com a presença do Diretor Escolar, Secretária 

Escolar, Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional, Docentes da turma e do 

aluno representante de turma, onde todo o processo individual por aluno é tratado, com a 

elaboração das Atas, e ainda temos os relatórios no Sistema de Gestão Escolar,  onde são 

acompanhados o percentual de evasão, aprovação, retenção, Mapas de Turmas e Boletins 

de Notas de todos os alunos matriculados na Rede SESI, seja na modalidade paga ou na 

gratuidade. 

Além da participação dos alunos do Ensino Médio no ENEM, os alunos do 5º e 9º anos 

do Ensino Fundamental ainda participam da realização da Prova Brasil que avalia o 

desempenho dos alunos no Ensino Fundamental. 

Para capacitar os alunos para a realização dos exames externos como o ENEM e PROVA 

BRASIL, temos o Portal SESI de Educação, onde temos os conteúdos e realizações de 

simulados que acontecem em torno de 05 vezes por ano, que facilitam os professores 

detectarem as dificuldades dos alunos antes da realização das provas. Site: 

www.sesieducacao.com.br.” 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a entidade apresentou, em relação ao 

Relatório de Auditoria preliminar, a seguinte manifestação, mediante o Ofício 

1047/2017/SESI-DF, de 02/08/2017: 

“O Planejamento Estratégico de longo prazo do Sistema Fibra, exposto no mapa 

estratégico com horizonte vigente de 2015-2018, já contemplou a elaboração de 

indicadores estratégicos seguindo as etapas de seleção, definição de metas regionais, 

coletas e avaliações periódicas classificados segundo a métrica de eficiência, eficácia e 

efetividade, bem como matriz de segregação operacional, de desempenho e de resultado. 

A recomendação vem ao encontro de uma oportunidade de melhoria do processo, que 

deverá conter no próximo ciclo, recorte vinculado a interpretação exclusiva do processo 

de gestão da gratuidade. Identificada essa possibilidade, a próxima cesta de indicadores 

estratégicos do Sistema Fibra conterá indicadores que demonstrem de forma fidedigna a 

eficácia das ações vinculadas aos direcionadores estratégicos. 

Para medição dos processos de Ensino-Aprendizagem dos alunos da Rede SESI de 

Educação, no que se refere a avaliação de aprendizagem, os Centros de Ensino participam 

de diferentes avaliações externas de divulgação ampla dos resultados, conforme seguem 

descritos abaixo:  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.sesieducacao.com.br/
http://www.sesieducacao.com.br/
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• OBM – 0limpíada Brasileira de Matemática; 

• OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica; 

• OMDF – Olímpiada de Matemática do Distrito Federal; 

• Desenho/redação/vídeo - TCU; 

• Jovem escritor/ Redação SINDIGRAF; 

• Prova Canguru; 

• Prova Brasil (2º/2º e 3º/3º); 

• ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio; 

• PAS – Programa de Avaliação Seriada – UNB.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Entidade manifesta-se informando que utiliza outros indicadores de desempenho dos 

programas educacionais além da nota do ENEM, tais como Conselhos de Classes, onde 

os processos dos alunos são tratados, relatórios do Sistema de Gestão Escolar, 

informações sobre proposta Pedagógica, formas de avaliações dos cursos, e avaliações 

para emissão de certificado de conclusão para os cursos na Educação Continuada. 

Além disso, informa que para avaliação de desempenho dos alunos do Ensino 

Fundamental é utilizado a Prova Brasil. 

Porém, essas informações relatadas pela Entidade em sua manifestação não podem ser 

consideradas indicadores de desempenho e sim informações que indicam o desempenho 

individual dos alunos dos cursos dos Centros de Ensino da Rede SESI de Educação. 

Conforme Rua (2004)1, indicadores são medidas que expressam ou quantificam um 

insumo, um resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, serviço, 

produto ou organização. Ou seja, eles devem permitir a aferição do grau de alcance dos 

objetivos estratégicos da Entidade. 

 

Além disso, os indicadores são informações que permitem descrever, classificar, ordenar, 

comparar ou quantificar de maneira sistemática aspectos de uma realidade e que atendam 

às necessidades dos tomadores de decisões.  

 

Não se observou na resposta da entidade a coleta sistemática e integrada de dados de 

desempenho dos alunos de todos os centros de ensino, com definição de metas específicas 

para cada centro e/ou modalidade de ensino, por exemplo. 

 

Com relação à manifestação da entidade de que a “meta de desempenho para os alunos 

dos Centros de Ensino da Rede SESI de Educação, estabelecida pelo SESI – 

Departamento Nacional, para o ano de 2015 é de 580 pontos, podendo ter variações de 

6% para mais ou menos nessa meta de desempenho”, esta informação não ficou clara na 

resposta da Entidade à SA 201700448/004, a qual subsidiou a elaboração dos quadros 

apresentados no fato. 

                                                 
1 RUA, M. G. Desmistificando o problema: uma rápida introdução ao estudo dos indicadores. Mimeo, 

Escola Nacional de Administração Pública, Brasília, 2004. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Nessa resposta, a entidade inicia o texto da seguinte forma:  

“Avaliação dos Resultados do ENEM 2015 Divulgado em 2016 

– SESI-DF  

A meta de desempenho da Rede SESI de Educação do Distrito 

Federal é de 600 pontos no exame do ENEM na média dos alunos 

participantes (...)”. 

O que levou à equipe de auditoria a entender que a meta para o ENEM 2015 também era 

de 600 pontos.  

Ainda assim, usando a meta de 545,2 (580 – 6%) pontos para o ENEM 2015, observa-se 

que, apesar da média geral ter alcançado a pontuação esperada, as disciplinas de 

Linguagens e Códigos, Matemática e Ciências da Natureza ficaram abaixo da meta. 

  

 

Por fim, a jurisprudência do TCU é firmada no sentido de implementação de indicadores 

nos Serviços Sociais Autônomos conforme os seguintes acórdãos: 

 

Acórdão 6436/2014 – 2ª Câmara 

1.7.1. Recomendar ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural – Administração Regional da Bahia (Senar – AR/BA) que: 

1.7.1.1. elabore, utilize, nas finalidades a que se destinam, e 

apresente, nos seus relatórios de gestão, os indicadores de gestão 

nos termos prescritos por este Tribunal em suas decisões 

normativas, a exemplo do subitem 2.5 do quadro que trata dos 

serviços sociais autônomos na parte c do Anexo II da Decisão 

Normativa/TCU n. 134/2013, considerando, ainda, os números 

referentes a exercícios anteriores; 

 

Acórdão 3975/2016 – 1ª Câmara 

1.7.3. recomendar ao Departamento Regional do Senai em 

Mato Grosso que busque elaborar e implementar indicadores de 

desempenho que demonstrem de forma fidedigna a eficácia das 

ações vinculadas aos direcionadores estratégicos, como, por 

exemplo, o número de alunos matriculados e que concluíram ou se 

mantiveram no curso até o final do exercício a que se referem as 

contas.  

 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a Entidade não apresentou fatos novos, 

porém informou que irá adotar providências no sentido de atender as recomendações 

emitidas pela CGU, visando elidir as fragilidades identificadas pela auditoria..  

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar e executar processo de gestão de indicadores de desempenho 

que contenha as seguintes etapas: seleção, definição de metas, coleta e avaliação, 

desenvolvendo uma cesta de indicadores com completude suficiente para avaliar os 

aspectos de eficiência, eficácia e efetividade de todas as modalidades de ensino do 

programa de Gratuidade. 
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