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O BUTIM DO SISTEMA S
EDUCAÇÃO Projeto de lei federal quer mudar repasse de verbas
ao Sesc, Senai e Sesi e provoca reação entre os empresários

POR LUIZ ANTÔNIO CINTRA*

H
á quase 15 anos, o governo fe-
deral tenta ampliar sua in-
fluência sobre os impostos
pagos por empresas de todo o
País, administrados pelas po-

derosas federações e confederações de
empresários da indústria e do comércio.
Criadas ainda durante a Segunda Guer-
ra Mundial, essas contribuições vão re-
presentar em 2008 uma bolada de 8 bi-
lhões de reais, quase quatro vezes o or-
çamento do Ministério da Cultura.

No caso do chamado "Sistema S, esses
recursos seguem diretamente para os
cofres do Sesc, Senai, Sesi, Senac e Se-
brae, além de outras entidades menos
conhecidas, como o Senar, de aprendi-
zagem rural, e o Sescoop, ligado às coo-
perativas. E é aí que mora o busílis, co-

mo se dizia no tempo de Getúlio Vargas:
quando o governo ameaça regular uma
parcela desse latifúndio, argumentando
que os recursos poderiam ser mais bem
aplicados, o empresariado reage imedia-
tamente, e com a força do seu lobby em
Brasília, dizendo que ele, governo, não
tem moral para falar em eficiência.

Foi assim durante alguns momentos
dos dois mandatos de FHC (ponto para
o empresariado), não é diferente agora
com o governo Lula, que pretende en-
viar ao Congresso nas próximas sema-
nas um projeto de lei para ampliar o po-
der de influência sobre esses recursos.

FHC optou por mudar de assunto. O mi-
nistro Fernando Haddad, da Educação, re-
tomou a discussão. O maior risco até o mo-
mento é o debate, mais uma vez, empacar
na troca mútua de críticas e acusações.

Por trás da iniciativa de Haddad per-
siste uma dose de ressentimento do go-
verno, fruto da derrota para a oposição

em torno da CPMF, com amplo apoio no
Congresso de entidades como a Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) e a
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), sempre dispostas a de-
fender a redução dos impostos.

O auge da beligerância deu-se quando a
Fiesp entregou ao Senado um abaixo-
assinado com mais de l milhão de assi-
naturas, defendendo o fim da CPMF. O
ministro do Planejamento, Paulo Ber-
nardo, aproveitou a ocasião para defen-
der a redução da alíquota de 2,5% sobre
a folha de pagamento, base de financia-
mento do Sistema S. "Pimenta no olho
dos outros é refresco", disse Bernardo a
uma platéia de senadores, fazendo refe-
rência ao que considera a "luxuosa sede
da Fiesp na Avenida Paulista", em São
Paulo. Na ocasião, lideranças empresa-
riais reagiram, dizendo que considera-
vam "absurdo" levantar a discussão em



torno do Sistema S no mesmo momen-
to em que o Congresso discutia a perti-
nência de manter a CPMF.

Em que pese a inegável contribuição
de entidades como Senai, Senac, Sesc e
Sebrae, também é fato que o sistema co-
mo um todo, inclusive por conta de sua
abrangência, não está isento de críticas
e falhas, algumas delas quase sempre
atribuídas ao setor público. É o que se de-
preende de relatório obtido por CartaCa-
pital, elaborado pela Controladoria-Ge-
ral da União (CGU), órgão federal res-
ponsável pela fiscalização das entidades
ligadas ao chamado Sistema S. "Nos tra-
balhos realizados pela Controladoria-
Geral da União nos últimos anos, obser-
va-se um alto índice de impropriedades
na gestão daquelas Unidades, principal-
mente na contratação de obras, forneci-
mento de bens e de prestação de servi-
ços", anota o relatório. A CGU menciona
evidências de superfaturamento, paga-
mento de serviços que nunca foram pres-
tados, a compra de produtos sem licita-
ção, além de outras irregularidades.

É o caso da doação de uma fazenda pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral, seccional do Pará, a uma entidade pri-
vada com fins lucrativos, a Federação de
Agricultura e Pecuária do Estado (Faepa),
no valor de l milhão de reais. Contatado

de repasses efetuados pelo Ministério da
Agricultura em cumprimento a um con-
vênio. Os atuais administradores solici-
taram a apuração do caso, que está sen-
do averiguado pela Polícia Federal, em
fase de instrução de processo.

pela reportagem, o Senar-PA informou
que o imóvel, uma fazenda localizada a
80 quilômetros de Belém, havia sido re-
cebida em doação, com o objetivo de ser
convertida em unidade de ensino. Sem re-
cursos orçamentários para realizar as mu-
danças necessárias, repassou a fazenda à
Faepa, entidade "coligada e dirigida pelo
mesmo presidente", mas que disporia do
caixa necessário para aproveitar as insta-
lações. O caso aguarda
julgamento do Tribunal
de Contas da União.

Há ainda o pagamento
de 233,8 mil reais reali-
zado a uma clínica geriá-
trica pelo Conselho Na-
cional do Sesi, ocorrido
entre junho de 2000 e
maio de 2004, referente
à internação de um ex-di-
rigente da entidade, já fa-
lecido. Nesse caso, o
TCU determinou a apuração de responsa-
bilidade e a devolução do dinheiro, o que
ainda não ocorreu, de acordo com a CGU.

No Sescoop do Acre, a CGU encon-
trou um pagamento de 207 mil reais por
serviços que não foram prestados. De
acordo com o atual presidente da unida-
de, Manoel Valdemiro da Rocha, a irre-
gularidade teria sido cometida durante
a gestão anterior. O dinheiro faria parte

O projeto de lei elaborado pelo governo
prevê uma redução da parcela de recursos
destinados à assistência social, o que in-

clui boa parte dos orça-
mentos das unidades do
Sesi e do Sesc, que perde-
riam para as atividades li-
gadas à educação profis-
sionalizante. Atualmen-
te, estas ficam com 40%
do orçamento do Siste-
ma S e passariam a ter
50%, a partir de 2010 -
inicialmente, a idéia era
elevar esse percentual a
60%, mas o governo ajus-

tou a proposta, depois da reação das enti-
dades que perderiam recursos.

No caso dos gastos em educação pro-
fissionalizante, o governo pretende
atrelar a liberação das verbas às vagas
gratuitas ofertadas. "Um departamento
regional garantirá mais recursos à me-
dida que expandir o número de vagas
gratuitas", afirma o ministro Fernando
Haddad. "Queremos que os recursos



"É PRECISO QUEBRAR PARADIGMAS" Para
o ministro Haddad, o objetivo é elevar a eficiência

Para o ministro da Educação, Fernan-
do Haddad, algumas lideranças
empresariais confundem a opi-

nião pública ao dizer que o governo pre-
tende gerir os recursos do Sistema S.

CartaCapital: O senhor tem críticas ao Sis-

tema S?

Fernando Haddad: Não se trata de fazer
críticas. Estou defendendo um conceito.
Se a sociedade arrecada 8 bilhões de
reais para financiar o Sistema S e se
40% disso deve ser destinado à educa-
ção profissionalizante, esses recursos
deveriam ser destinados a quem não
pode pagar. Também devemos nos mirar
no mundo desenvolvido, onde a forma-
ção profissional é acompanhada da exi-
gência do aumento da escolaridade. E
isso reforça a formação geral e também
a específica.

CC: No caso do Senai, como isso se daria?

FH: A intenção é que o Senai atenda prio-

ritariamente o aluno matriculado ou
egresso das escolas públicas, no que diz
respeito à gratuidade. Obviamente, não
estará proibido de cobrar mensalidades,
mas não desse aluno. Hoje a repartição
dos recursos dentro do sistema é de
acordo com a fonte de arrecadação.
Propomos que seja substituída por ou-
tra fórmula, proporcional às matrículas
gratuitas em cada estado.
Um departamento regio-
nal garantirá mais recur-
sos à medida que expandir
o número de vagas gratui-
tas. Aliás, o fundo continua
no próprio sistema, ao con-
trário do que algumas lide-
ranças empresariais an-
dam dizendo.

CC: Qual seria o ganho?

FH: Ao introduzir uma dinâ-
mica competitiva pelos re-
cursos, dentro do próprio

sistema, ele tende a se tornar mais efi-
ciente. Hoje o custo aluno/hora de um
aluno do Senai é superior ao de uma uni-
versidade pública. Há perda de eficiência
porque falta uma regra competitiva pelos
recursos dentro do próprio sistema. Hoje,
60% dos recursos vão para as atividades
sociais e 40% para as educativas.

CC: Algumas lideranças consideraram a pro-

posta intervencionista.

FH: Eu entendo que buscar a eficiência
do gasto público é obrigação do Estado,

mas este é um debate nor-
mal. Quando se busca efi-
ciência, é preciso quebrar
certos paradigmas. Não
entendo que o Congresso
vá rejeitar um projeto que
pretende tornar o sistema
mais eficiente e deseja
resgatar sua missão histó-
rica. Queremos que os re-
cursos permaneçam den-
tro do sistema, mas sejam
repartidos por uma regra
de desempenho e com
uma maior transparência.

permaneçam no sistema, mas sejam re-
partidos por uma regra de desempenho."

Haddad chama atenção para o fato de
o custo anual de um aluno do Senai ser
próximo ao de um aluno de uma univer-
sidade federal, o que seria enfrentado
também com a maior oferta de vagas gra-
tuitas. O Senai discorda da metodologia
utilizada para a comparação, afirmando
que o custo anual dos seus alunos é infe-
rior. Outra crítica feita por Haddad diz
respeito à duração dos cursos profissio-
nalizantes oferecidos pelo Sistema S. No
caso do Senai, a carga horária média se-
ria de 85 horas, muito inferior à mínima
de 800 horas dos cursos superiores ou
mesmo de um curso técnico.

"Em países como Alemanha, França ou
Japão, os cursos profissionalizantes são
sempre gratuitos e com uma carga horá-
ria semelhante às dos cursos superio-
res", afirma o ministro.

Sem papas na língua, algumas lideran-
ças empresariais deixaram claro que não
estão para brincadeira nessa queda-de-
braço. É o caso do deputado Armando
Monteiro Neto (PTB-PE), presidente da

CNI. "É um projeto claramente interven-
cionista no Sistema S. É o que tenho cha-
mado de uma estatização dissimulada",
afirma. "O Estado assume a gestão estra-
tégica e terceiriza a gestão operacional."

Reconhecido por profissionais e espe-

cialistas pelo trabalho que desenvolve
como apoiador da cultura em São Pau-
lo, o Sesc divulgou uma carta aberta, cri-
ticando a proposta do ministro Haddad,
que incluía uma redução de 33% dos
gastos, idéia posteriormente abandona-
da pelo governo. "Não acredito que a
questão da educação profissionalizante
seja de caráter político ou financeiro. O
problema é de gestão, não de recursos",
afirma Danilo Miranda dos Santos, di-
retor regional do Sesc em São Paulo. "Ti-
rar recursos do Sesc e do Sesi é uma ati-
tude absolutamente infeliz, retrógrada,
inadequada, sem nenhuma perspectiva
educacional efetiva", avalia, mencionan-
do o apoio que tem recebido de artistas
e intelectuais em defesa da entidade.

Levada recentemente à Casa Civil, a
proposta do governo ainda passará por
uma negociação com lideranças das con-
federações do comércio e da indústria, em
busca de apoio. Depois seguirá para o Con-
gresso. Diante do desempenho da base go-
vernista na malfadada votação da CPMF e
do histórico das discussões em torno do
Sistema S, o governo pode esperar uma
tramitação lenta, gradual e nada segura. •



"É ESTATIZAÇÃO DISSIMULADA" Presidente da
CNI, Armando Monteiro critica o intervencionismo

P
residente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), o deputado
Armando Monteiro Neto (PTB-PE)

considera o projeto do governo "inter-
vencionista".

CartaCapital: Qual a sua avaliação da propos-

ta do governo?

Armando Monteiro: Oficialmente, não co-
nheço o projeto. O que há é
uma minuta que seria o pro-
jeto do ministro, que aliás
nunca a desmentiu. A idéia
do governo seria criar um
fundo para todos os recur-
sos da educação profissio-
nalizante do Sistema S,
com um conselho gestor e
deliberativo, que definiria
critérios e prioridades para
autorizar o repasse dos re-
cursos. O fundo repassaria
os recursos para as unida-
des regionais do Senai, pau-

tados principalmente pela gratuidade e,
com peso bem menor, com base na popu-
lação economicamente ativa dos estados.

CC: O senhor é contra essa idéia?

AM: Se for mantido esse formato, é um pro-
jeto claramente intervencionista no Siste-
ma S. É o que tenho chamado de uma esta-
tização dissimulada. Ou seja, estatiza a ges-

tão estratégica, na medida
em que o conselho gestor
será de atores não vincula-
dos à direção do sistema. O
Estado assume a gestão es-
tratégica e terceiriza a gestão
operacional. Além disso, um
terço dos recursos da área de
assistência social, do Sesi, no
caso da indústria, seria trans-
ferido para o tal fundo.

CC: Há quem diga que falta

transparência à gestão finan-

ceira do sistema.

AM: É uma visão que peca pela desinfor-
mação. Os relatórios do sistema estão na
internet, podem ser fiscalizados por quem
deseja. Os nossos conselhos têm repre-
sentantes das centrais sindicais, do Minis-
tério da Educação e do Ministério do Tra-
balho. Além disso, somos fiscalizados per-
manentemente pela Controladoria-Geral
da União e pelo Tribunal de Contas da
União, em todos os departamentos regio-
nais e no nacional, já que os recursos são
de natureza parafiscal.

CC: Outra crítica diz respeito ao fato de alguns

dirigentes ocuparem mais de uma posição

dentro do Sistema S. Um presidente de confe-

deração, por exemplo, também pode ocupar a

presidência do conselho de um dos serviços

nacionais. Isso não abriria margem para con-

flito de interesses?

AM: Não vejo de forma alguma. A Consti-
tuição vincula a gestão do Sistema S às
entidades sindicais. Por exemplo, o presi-
dente da CNI é responsável legal pela ges-
tão do Sesi. Qualquer coisa que ocorra na
gestão do Sesi é de responsabilidade do
presidente da CNI. E essa é uma respon-
sabilidade intransferível.
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