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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
O Sistema “S” é composto por entidades privadas que prestam serviços de interesse público e são 

fomentadas pelo Estado através de contribuição parafiscal compulsória paga por empresas nacionais. 

Assim, o estudo objetivou analisar o incremento das práticas de accountability nas entidades do 

Sistema “S” a partir da auditoria do órgão de controle. Desenvolveu-se análise de conteúdo, de 

documentação oficial das entidades que compõem o Sistema “S” brasileiro, a saber: SESC, SENAI, 

SESI, SENAC e SEBRAE, no período de 2016 e 2017.  O corpus de análise é composto por 160 

Relatórios de Gestão e Demonstração de Resultados, publicados pelas 27 unidades regionais e pela 

unidade nacional de cada entidade. Os resultados confirmam estudos revisados indicando que houve 

aumento nas práticas de accountability pelas entidades após a atuação dos órgãos de controle. 

Apontam, ainda, que todas as entidades comprometem mais de 90% da receita total em despesas e 

que estas não são integralmente suportadas pelo valor auferido com as contribuições parafiscais. Da 

mesma forma, indicam que, em média, 61% dos valores auferidos com as contribuições parafiscais 

retornam à sociedade através de cursos gratuitos, o que pode indicar o consumo de recursos sem 

diligência. 
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SISTEMA “S”: ACCOUNTABILTY  

  

RESUMO  

O Sistema “S” é composto por entidades privadas que prestam serviços de interesse público e 

são fomentadas pelo Estado através de contribuição parafiscal compulsória paga por empresas 

nacionais. Assim, o estudo objetivou analisar o incremento das práticas de accountability nas 

entidades do Sistema “S” a partir da auditoria do órgão de controle. Desenvolveu-se análise 

de conteúdo, de documentação oficial das entidades que compõem o Sistema “S” brasileiro, a 

saber: SESC, SENAI, SESI, SENAC e SEBRAE, no período de 2016 e 2017.  O corpus de 

análise é composto por 160 Relatórios de Gestão e Demonstração de Resultados, publicados 

pelas 27 unidades regionais e pela unidade nacional de cada entidade. Os resultados 

confirmam estudos revisados indicando que houve aumento nas práticas de accountability 

pelas entidades após a atuação dos órgãos de controle. Apontam, ainda, que todas as entidades 

comprometem mais de 90% da receita total em despesas e que estas não são integralmente 

suportadas pelo valor auferido com as contribuições parafiscais. Da mesma forma, indicam 

que, em média, 61% dos valores auferidos com as contribuições parafiscais retornam à 

sociedade através de cursos gratuitos, o que pode indicar o consumo de recursos sem 

diligência.  
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Governança. Entidades Paraestatais.  

  

1 INTRODUÇÃO  

As transformações ocorridas na concepção de Estado e gestão, ao longo dos anos, 

permitiram uma atuação mais presente da sociedade civil organizada, dando origem ao 

chamado organizações do Terceiro Setor. (Ferrarezi, 1997; Fernandes, 1994). 

Complementarmente à atuação estatal (primeiro setor) e ao mercado/empresas (segundo 

setor), o terceiro setor caracteriza-se pela prestação de serviços de cunho social, realizada sem 

fins lucrativos e por instituições de direito privado. Dentre estas instituições localizam-se as 

chamadas entidades paraestatais que atuam em atividades de prestação não exclusiva do 

Estado, porém de interesse público e, justamente por isto, são fomentadas por este.   

Diversamente do que ocorre na Europa, no Brasil há os chamados serviços sociais 

autônomos; espécies do gênero entidade paraestatal, que são subvencionadas através de 

contribuições parafiscais compulsórias instituídas pelo Estado em seu favor. Estas 

contribuições consistem em recurso público, pois são vertidas pela sociedade, e por isto 

ensejam atuação e controle fiscalizatório mais intenso por parte do governo e da sociedade nas 

entidades que as recebem. Neste sentido, os princípios de governança aplicáveis aos entes 

públicos, essencialmente a prestação de contas (accountability), contribuem para uma maior 

participação dos cidadãos no controle das ações dos gestores públicos sendo, portanto, 

instrumento que possibilita o controle social.  

O Sistema “S” brasileiro, formado por entidades privadas pertencentes ao serviço 

social autônomo, por ser fomentado por recursos públicos encontra-se sujeito ao controle 

externo pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU) e às 

normas de governança impostas aos organismos públicos inclusive à accountability. Esta 

noção foi reforçada às entidades através de acórdão exarado pelo TCU, em 2016, o qual 

determinou e recomendou a adoção de práticas e melhorias; com vistas a adequar a 

transparência e accountability das entidades. Cabe destacar que o Sistema “S”, em 2017, 

administrou verba pública correspondente a 0,25% do PIB daquele ano.  
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Estudos teóricos e empíricos tem relatado a importância da accountability, tanto para 

entidades públicas como para aquelas pertencentes ao terceiro setor. No entanto, a adoção de 

práticas de accountability está relacionada à atuação regulatória/fiscalizatória do financiador.  

Refletindo sobre o comportamento da accountability das entidades integrantes do Sistema 

“S”, questiona-se sobre a influência que poderia ser estabelecida a partir da atuação do órgão 

de controle. Neste sentido, a revisão de literatura empírica possibilitou reconhecer diferentes 

resultados. Tangenciando o objeto deste estudo, Fofie (2016) descreve a accountability e 

transparência nos relatórios do setor público de economias em desenvolvimento, 

reconhecendo que sem uma governança regulatória eficaz, os recursos financeiros públicos 

poderiam ser consumidos sem o devido cuidado e diligência. Aproximando-se do foco desta 

pesquisa, Patrizia e Massimo (2014) encontram resultados que apontam a um aumento da 

accountability em entidades não-governamentais na Itália que são subvencionadas por 

doações. Já Dall’Agnol, Portella Tondolo, Gonçalves Tondolo e Bessa Sarquis (2017) 

observaram que a prestação de contas somente ocorre quando existente a obrigatoriedade por 

parte do agente financiador em organizações do Terceiro Setor no sul do Brasil. Assim, 

aproximando-se dos estudos precedentes, essencialmente Patrizia e Massimo (2014) e 

Dall’Agnol et al (2017), tem-se a seguinte proposição: A accountability está vinculada à 

atuação do órgão de controle no Sistema “S”.  

 Assim, o presente estudo tem por objetivo verificar se houve maior implementação 

das práticas de accountability nas entidades do Sistema “S” após a auditoria do órgão de 

controle (TCU). O corpus de analise é composto por Relatórios de Gestão, período 2016 e 

2017, oriundos de 140 unidades (27 unidades estaduais/regionais e uma unidade nacional) de 

5 entidades que compõem o Sistema “S”: Sesc, Senai, Sesi, Senac e Sebrae. Ainda, integra o 

corpus de análise as demonstrações contábeis de 5 entidades. Do universo de 280 Relatórios 

de Gestão, o corpus é integrado por 160 documentos visto que nem todas as unidades 

disponibilizam o Relatório de Gestão para os períodos em análise.  

A resultado da análise desenvolvida confirma a proposição de que houve aumento das 

práticas de accountability pelas entidades após a auditoria in loco do órgão de controle. O que 

confirma a importância da ação fiscalizadora para eficiência na prestação de contas das 

entidades do Sistema “S”. Esse resultado torna aplicável os achados de Patrizia e Massimo  

(2014) e Dall’Agnol et al (2017) para as entidades do Sistema “S”. As evidências apontam, 

ainda, que todas as entidades comprometem mais de 90% da receita em despesas, as quais não 

são integralmente suportadas pelo valor auferido com as contribuições parafiscais. 

Constatouse as entidades aplicam, em média, 61% dos recursos públicos em cursos gratuitos, 

o que pode indicar o consumo de recursos sem diligência no mesmo sentido do estudo de 

Fofie (2016).   

Desta forma, este estudo procura complementar a literatura prévia, cobrindo uma 

lacuna de pesquisa quanto ao Sistema “S”, pois a revisão de literatura indica a existência de 

poucos estudos envolvendo esta temática no Brasil. Esta pesquisa está estruturada em sete 

seções, sendo esta primeira a introdução. A segunda na apresentação do Sistema “S” no 

Brasil. A terceira refere-se à accountability e controle no Sistema “S”, enquanto que a quarta 

consiste na revisão da literatura teórica e empírica, seguida dos procedimentos metodológicos. 

A sexta seção apresenta a análise e interpretação das evidências. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais e as sugestões para futuros estudos.  

  

2. ENTENDENDO O SISTEMA “S” NO BRASIL  

O Estado pode transferir parte de sua atuação a terceiros, passando de um Estado 

produtor de serviços públicos (ativo) para um Estado que age com o intuito de mobilizar o 

setor privado e o terceiro setor, ativando, portanto, a atuação da sociedade civil. Assim, 

aqueles serviços cuja execução não é privativa do Estado e não há alta relevância estratégica 
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ou alta especificidade de recursos podem ser prestados por organizações públicas ou privadas, 

a exemplo do que ocorre com o chamado terceiro setor. (Kissler & Heidemann, 2006).   

As entidades que congregam o Terceiro Setor têm sua origem histórica associada à 

ideia de caridade e filantropia praticada essencialmente por organizações religiosas. (Hudson, 

1999). Contudo, a partir do final do século XIX com o desenvolvimento da noção de Estado 

de Bem-Estar Social e, posteriormente no século XX, com a crise do Estado, estas entidades 

passaram a ganhar força agindo nos vazios institucionais fazendo emergir o serviço social e o 

chamado terceiro setor, o qual consiste na sociedade civil organizada em complementação ao 

Estado (primeiro setor) e ao mercado (segundo setor). (Ferrarezi, 1997; Fernandes, 1994).   

O terceiro setor desempenha atividade de interesse público, porém, de natureza 

privada, sendo integrado pelas chamadas entidades paraestatais, que consistem nas pessoas 

jurídicas de direito privado que colaboram com o Estado através do desempenho de atividade 

de interesse público não lucrativa e não exclusiva do Estado. (Di Pietro, 2018). As entidades 

paraestatais não integram a Administração Pública, mas por atuarem em atividades de 

interesse público são fomentadas por este.  

A prestação dos serviços sociais na Europa ocorre através de agências estatais, por 

empresas públicas ou por Organizações Não-Governamentais financiadas através de doações 

de particulares ou por convênios e parcerias com o Estado (contratos de gestão). (Polacked et 

al.; 2011). No Brasil, entre os entes paraestatais, há um agrupamento denominado de serviços 

sociais autônomos que possuem as seguintes características: devem ser criados por lei, tem 

personalidade de direito privado, ministram assistência ou ensino a certas categorias sociais 

ou grupos profissionais, não possuem fins lucrativos, são mantidos por dotações 

orçamentárias ou contribuições paraestatais. Consistem, pois, em entes paraestatais de 

cooperação com o Poder Público (Scaff, 2001).   

A partir da apropriação dos conceitos do Estado de Bem-Estar Social formou-se no 

Brasil o chamado “Sistema S”. Inicialmente, foram criadas 4 entidades vinculadas ao setor da 

indústria e comércio, cujos objetivos relacionavam-se à educação e integração social dos 

trabalhadores de tais setores como sintetizado na Quadro1.  

  
Quadro 1 – Serviços Sociais Autônomos Primários  

Entidade  Criação  Objetivo  
SENAI - Serviço Nacional de  
Aprendizagem  dos  
Industriários  

1942  “Organizar e administrar, em todo o país, escolas de 

aprendizagem para industriários.” (BRASIL, 1942, p.1)   

SESI – Serviço Social da  
Indústria  

1946  “Estudar planejar e executar direta ou indiretamente, medidas 

que contribuam para o bem estar social dos trabalhadores na 

indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a 

melhoria do padrão geral de vida no país, e, bem assim, para o 

aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento do espírito 

de solidariedade entre as classes”. (Brasil, 1946a, p.1).  
SESC – Serviço Social do 

Comércio  
1946  “Planejar e executar direta ou indiretamente, medidas que 

contribuam para o bem estar social e a melhoria do padrão de 

vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o 

aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade”. (Brasil, 1946b, 

p.1).  
SENAC – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial  
1946  “Colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino 

comercial de formação e do ensino imediato que com êle se 

relacionar diretamente.” (Brasil, 1946c, p.1).  
Fonte: Elaborada pelas autoras.  

  

Já nos anos 90, a partir da crise do Estado, da reforma da Administração Pública e da 

Constituição Federal de 1988, houve a criação de outras entidades paraestatais que compõem 

o “Sistema S” não vinculados, porém, ao sistema indústria e comércio: SEBRAE, SENAR, 
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SEST, SENAT e SESCOOP. A criação destas entidades está relacionada ao movimento de 

desestatização e privatização que ocorria no país quando das suas criações (Santos & Da 

Silva; 2016).   

No Brasil, a atividade de fomento desempenhada pelo Estado contempla o 

financiamento das entidades, pois diversamente do que ocorre na Europa, estas entidades do 

terceiro setor são subvencionadas por verba pública destinada de modo direto, inexistindo 

contrato de gestão ou parceria público-privada. Todas as entidades integrantes do Sistema “S” 

tiveram sua fonte de custeio estabelecida pela União, permitindo que as entidades auferissem 

recursos através de contribuições parafiscais cobradas compulsoriamente. (Scaff, 2001). Estas 

são incidentes sobre a folha de pagamento das empresas e correspondem a um percentual que 

varia de 4,5% a 5,8% de acordo com a atividade e o grupo econômico da empresa. (Brasil, 

2018).   

Em dados obtidos junto ao site da Receita Federal do Brasil, ente responsável pela 

arrecadação e posterior repasse do valor das contribuições parafiscais à entidade competente, 

o recurso público repassado às entidades integrantes do Sistema “S” no ano de 2017 foi de R$ 

16.471.161.694,50 conforme Tabela 1, o que corresponde à 0,25% do PIB nacional daquele 

ano.  

  
Tabela 1 – Repasse para as entidades do Sistema S no ano de 2018  

Entidade 
Repasse contribuição social 

Valor Proporção % 
SENAI  R$1.464.348.080,19  9% 
SESI  R$2.087.173.538,34  12% 
SESC  R$4.890.899.201,02  30% 
SENAC  R$2.738.697.478,00  17% 
SEBRAE  R$3.296.315.727,23  19% 
SENAR  R$829.109.091,82  6% 
SEST  R$498.659.325,18  3% 
SENAT  R$312.992.289,84  2% 
SESCOOP  R$352.966.962,88  2% 
TOTAL R$16.471.161.694,50 100% 

Fonte: Elaborada pelas autoras.  
  

Assim, dada a substancialidade dos valores envolvidos e pelo interesse público que 

encerram em suas atividades, as entidades integrantes do Sistema “S” sujeitam-se às regras de 

governança, essencialmente as voltadas para transparência e accountability, como tratado nas 

seções subsequentes.  

  

3. ACCOUNTABILITY E CONTROLE NO SISTEMA “S”  

A partir da New Public Management uma visão de gestão empresarial foi associada à 

gestão pública. Entre outras proposições, a NPM trouxe a concepção de gestão voltada para 

eficiência e performance equiparando o cidadão ao cliente na relação deste com o Estado. 

(Hood, 1991; Peters & Pierre, 1998). Assim, apropriando-se dos conceitos que Jensen e 

Meckling (1976) usaram para descrever a relação de agência, na seara pública em um 

ambiente democrático, o gestor público é tido como o agente, visto que administra por 

autoridade delegada os recursos financeiros vertidos pela sociedade. Esta é composta por 

cidadãos que, na qualidade de mantenedores do Estado, são os reais detentores do poder social 

e, portanto, caracterizam-se como principal. (Bovens, Schillemans & Hart, 2008).  

Da mesma forma que ocorre no mundo corporativo, os interesses dos gestores públicos 

nem sempre estarão alinhados aos dos principais, dando margem ao surgimento de conflitos 

ou problemas de agência. (Fama & Jensen; 1983). Sabido que as práticas de governança em 

âmbito corporativo se propõem a, entre outros, mitigar os problemas de agência. (Cadbury, 
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1992). O IFAC (2001) refere que a governança está voltada para a estrutura e o processo de 

tomada de decisão, accountability, controles e comportamento dentro das organizações. 

Assim, possui um papel fundamental no setor público visto que assegura o uso eficiente dos 

recursos, fortalece a responsabilidade da administração no emprego destes recursos, melhora a 

gestão e a prestação dos serviços contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos.  

A governança visa garantir, assim, que as ações das organizações públicas estejam 

alinhadas ao interesse público sendo essencial para construir a confiança nas entidades do 

setor público (Almeida-Santos, Dani, Dal Magro, Matias-Pereira & Da Silva Zonatto, 2018). 

São princípios básicos de governança nas organizações públicas a transparência, a integridade 

e a accountability. (IFAC, 2001). Já o Banco Mundial define como princípios da boa 

governança a legitimidade, a equidade, a responsabilidade, a eficiência, a probidade, a 

transparência e a accountability. (World Bank, 2012).   

A accountability, ponto comum entre os róis de princípios de governança pública, tem 

conceituação inexata podendo ser tido como um “guarda-chuva conceitual” que congrega, em 

síntese, a ideia de obrigação de explicar e justificar condutas. (Bovens et al, 2008). Esta noção 

reside no cerne da democracia e é essencial para que o processo democrático funcione, pois 

fornece aos cidadãos as informações necessárias para avaliar as condutas de governo 

assegurando que o Estado não abuse ou faça mau uso de seus poderes construindo e mantendo 

a cidadania. (Manin, Przeworski & Stokes, 1999; Aucoin & Heintzman, 2000; Carvalho 

Rocha, 2013; Corbari, 2014; Schillemans, 2016). A relação do governo com a sociedade 

denota uma maior necessidade de participação do cidadão no controle das ações dos atores 

políticos revelando a importância da accountability e sua relação, através da transparência, 

como meio de combate à corrupção no setor público. (Lyrio, Lunkes & Tailani; 2018).  

Em termos de controle de gestão pública, a accountability pode ser classificada em 

vertical e horizontal. Accountability horizontal pressupõe uma ação entre iguais e é 

decorrência da Teoria da Separação dos Poderes de Montesquieu, ou Teoria dos Freios e 

Contrapesos, onde as funções dos poderes que compõem o Estado devem ser segregadas na 

administração pública, cabendo o monitoramento de parte a parte. Deste modo, compete ao 

poder legislativo, no exercício de função típica, fiscalizar os atos do Executivo que, portanto, 

está obrigado a prestar contas àquele. (Montesquieu, 1973). Já a accountability vertical 

pressupõe uma ação entre desiguais (cidadão e gestor público), sendo considerada um 

mecanismo de soberania popular podendo ser exercida através do voto ou do controle social. 

(O'donnell, 1998). O controle social, inerente à cidadania, portanto, somente será possível 

com a disponibilização de informações completas e apropriadas de modo que a sociedade 

possa avaliar de forma crítica o desempenho da Administração. (Corbari, 2014).  

No Brasil, as entidades pertencentes ao Sistema “S” sujeitam-se aos dois tipos de 

accountability. Isto porque, ainda que formalmente estejam vinculadas ao Direito Privado, os 

serviços sociais autônomos prestam atividades de interesse público através de serviços não 

exclusivos do Estado e são subvencionados por verbas públicas advindas de contribuições 

parafiscais. (Di Pietro, 2018). Desta forma, sujeitam-se aos princípios constitucionais que 

regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. (Brasil, 1988).  

Não só por força dos princípios constitucionais administrativos, mas por força das 

práticas e princípios de governança, aquela entidade que é subvencionada através de recursos 

públicos tem a obrigação de prestar contas ao governo de modo que o Executivo deve ser 

responsabilizado a assegurar que haja a adequada contraprestação pela entidade. (IFAC,  

2001). Por conseguinte, as entidades integrantes do Sistema “S” devem encaminhar 

orçamento do exercício futuro para aprovação pelo Presidente da República, e estão sujeitas 

ao crivo do Tribunal de Contas da União (TCU) devendo entregar a este a prestação de contas 
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do exercício findo acompanhado de relatório da administração. (Brasil, 1992; Brasil, 1955; 

Brasil, 1993). O Relatório de Gestão consiste em documento elaborado pela administração 

para demonstrar, esclarecer e justificar os resultados alcançados frente aos objetivos 

estabelecidos, e sua entrega tempestiva com conteúdo e forma adequados caracteriza o 

cumprimento do dever de prestar contas (TCU, 2018).  

Buscando atender aos princípios da moralidade e publicidade, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal institui que os planos, orçamentos, leis de diretrizes orçamentárias, 

prestações de contas, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal são instrumentos de transparência da gestão e a estes deve ser dada ampla 

divulgação. (Brasil, 2000a). A não divulgação de relatórios contábeis (principalmente o 

Relatório de Gestão Fiscal) consiste em infração administrativa contra as leis de finanças 

públicas, passível de multa a ser calculada sobre os vencimentos anuais do agente que lhe der 

causa, consistindo, portanto, em responsabilização pessoal. (Brasil, 2000b).  

Visando conferir materialidade ao princípio da publicidade foi instituído o Portal da 

Transparência no ano de 2005, através do qual devem ser divulgados dados e informações 

detalhadas sobre a execução financeira e orçamentária da União na rede mundial de 

computadores. (Brasil, 2005). No ano de 2008, para as entidades do Sistema “S” vinculadas 

ao Sistema Indústria e Comércio (Sesc, Senai, Sesi e Senac) foi instituída a destinação 

obrigatória de parte da receita pública em iniciativas de educação gratuitas voltadas à 

população de baixa renda dentro do campo de atuação da entidade. (Brasil, 2008a; Brasil, 

2008b; Brasil, 2008c; Brasil, 2008d). A partir do ano de 2015, passou a ser exigido que as 

entidades que compõem o Sistema “S” divulgassem através da sua página na internet uma 

série de informações e dados tais como: os valores arrecadados com as contribuições 

identificando a fonte arrecadatória, as demonstrações contábeis consolidadas, a distribuição da 

despesa, a estrutura remuneratória dos cargos e funções. (Brasil, 2015).  

Em auditoria realizada pelo TCU no ano de 2016, foi avaliado o nível de transparência 

eaccountability de 141 entidades integrantes do Sistema “S” vinculadas ao Sistema Indústria e 

Comércio (SESC, SENAI, SESI e SENAC) e o SENAR a fim de compará-lo com as melhores 

práticas de governança existentes. Como principais resultados o acórdão 699/16 do Tribunal 

identificou que 71% das entidades não divulgava em seus sites as demonstrações contábeis 

aprovadas e que das que publicam, 26% o fazem através do relatório de gestão, impondo 

dificuldades ao acesso à informação. O levantamento apontou, ainda, que nenhuma entidade 

divulga na internet os cálculos demonstrativos do cumprimento das exigências da gratuidade, 

sendo que em 67,5% das entidades a demonstração ocorre em nota explicativa das 

demonstrações contábeis dificultando o monitoramento via controle social. (TCU, 2016).  

Assim, foi determinado pelo Tribunal a adoção de uma série de medidas e melhorias 

às entidades integrantes do Sistema “S” de modo a assegurar a transparência e a 

accountability. Isto porque, como refere o documento, a transparência vem a assegurar as 

ações de controle interno, externo e social, não advindo do mero desejo de apresentar 

informações, mas de um dever para com a população, que provê o funcionamento das 

entidades. (TCU, 2016).   

  

4. ACCOUNTABILITY: ESTUDOS EMPÍRICOS E PROPOSIÇÃO   

Estudos envolvendo a temática da accountability na gestão pública e no Terceiro Setor 

trazem importantes contribuições acadêmicas, tanto nacional quanto internacionalmente. 

Almeida-Santos et al. (2018) ao estudarem o efeito da qualidade da governança no sentimento 

de confiança da população através de um painel de 7 países em 19 anos, encontraram relação 

positiva entre o nível de confiança dos cidadãos em instituições públicas com a qualidade da 

governança. Stafford e Stapleton (2017) ao analisar os mecanismos de governança, entre eles 

a accountability, em parcerias público-privadas na Grã-Bretanha, referem que a forma como 
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os relatórios e demais documentos são estruturados pode levar a uma falta de controle pelo 

setor público tornando a prestação de contas ineficaz.   

Platt Neto, da Cruz e Ensslin (2009) ao buscarem caracterizar o princípio da 

publicidade e a transparência na administração pública brasileira referem que a internet se 

mostra como forma emergente de divulgação de contas públicas com maior inserção a partir 

da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 9.755/98. Em contrapartida, Raupp e Pinho 

(2013), em estudo referente às Câmaras Municipais de Santa Catarina, indicaram que os 

portais eletrônicos não são utilizados como tecnologia de promoção de accountability.  

Tangenciando o objeto deste estudo, Fofie (2016) em pesquisa qualitativa descritiva 

sobre transparência e accountability nos relatórios do setor público de economias em 

desenvolvimento, refere que sem governança regulatória eficaz, recursos financeiros públicos 

podem ser consumidos sem o devido cuidado e diligência. Aproximando-se do foco de análise 

deste estudo, Patrizia e Massimo (2014), em estudo descritivo, identificam um aumento da 

accountability e na transparência em entidades não-governamentais na Itália que receberam 

doações, indicando um comprometimento crescente destas entidades com seus stakehorlders. 

Dall’Agnol et al (2017) em estudo realizado com 5 organizações do Terceiro Setor sediadas 

no Rio Grande do Sul encontram resultados que apontam que as organizações desenvolvem 

um número limitado de práticas de transparência, restringindo-se apenas à divulgação das 

ações desenvolvidas inexistindo prestação de contas de forma mais robusta (divulgação de 

relatórios anuais, interação com a comunidade, atendimento à comunidade por setores 

específicos, etc.). Os autores identificam, ainda, que a prestação de contas nas organizações 

objeto do estudo somente ocorre quando existente a obrigatoriedade por parte do agente 

financiador.   

Frente aos achados apresentados nos estudos precedentes, tem-se que a accountability 

está relacionada à atuação regulatória/fiscalizatória do financiador. Assim, aproximando-se 

dos estudos precedentes, essencialmente Patrizia e Massimo (2014) e Dall’Agnol et al (2017), 

tem-se a seguinte proposição:   

Proposição: A accountability está vinculada à atuação do órgão de controle no 

Sistema “S”.  

Desta forma, o presente estudo tem por objetivo verificar se houve maior 

implementação das práticas de accountability nas entidades do Sistema “S” após a auditoria 

do órgão de controle (TCU), frente à lacuna existente pela ausência de estudos neste sentido. 

Diante da revisão de literatura e dos estudos precendentes, espera-se que no ano de 2017 haja 

incremento das práticas de accountability comparativamente ao ano de 2016.  

  

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 A pesquisa se caracteriza por ser de natureza aplicada com caráter descritivo. Com 

relação à abordagem da pesquisa, essa será de forma qualitativa. Quanto ao procedimento 

técnico utilizado para análise dos dados foi o de caráter documental.   

O corpus de analise é composto por Relatórios de Gestão, período 2016 e 2017, 

oriundos de 140 unidades (27 unidades estaduais/regionais e uma unidade nacional) de 5 

entidades que compõem o Sistema “S”: SESC, SENAI, SESI, SENAC e SEBRAE. Ainda, 

integra o corpus de análise as demonstrações contábeis das unidades das 5 entidades.  

 SESC, SENAI, SESI e SENAC (integrantes do Sistema Indústria e Comércio) foram 

selecionados pela existência de imposição legal quanto à aplicabilidade dos recursos públicos 

em gratuidade. Já o SEBRAE foi selecionado por ser, dentre as demais entidades que não 

pertencem ao Sistema Indústria e Comércio, o que recebe maior repasse de recursos públicos 

conforme demonstrado na Tabela 01. Foi selecionado o ano de 2017 por ser o primeiro ano 

após a publicação do acórdão da auditoria promovida pelo TCU, consistindo no marco inicial 

para realização da prestação de contas nos moldes determinados pelo órgão de controle. O ano 
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de 2016 por ser o ano imediatamente anterior, permite traçar comparabilidade entre as práticas 

de accountability antes e depois da atuação do TCU.  

Do universo de 280 Relatórios de Gestão, o corpus é integrado por 160 documentos 

visto que nem todas as unidades disponibilizam o Relatório de Gestão para os períodos em 

análise. No ano de 2016, 46 unidades regionais e apenas 1 unidade nacional apresentaram o 

Relatório totalizando 47 documentos em 2016. No ano de 2017, 109 unidades regionais 

apresentaram o Relatório e 4 unidades nacionais totalizado 113 documentos. Todos os 

Relatórios de Gestão e as demonstrações contábeis foram obtidos junto aos sites das entidades 

disponíveis na rede mundial de computadores.  

Foi realizada análise dos Relatórios de Gestão objetivando identificar nestes o 

cumprimento das práticas de accountability recomendadas pelo TCU (2014) às organizações 

públicas e sintetizadas no Quadro 2.   

  
Quadro 02 – Práticas recomendadas pelo TCU  

PRÁTICA  DESCRIÇÃO  
Dar transparência da organização 

às partes interessadas, 

admitindose o sigilo, como 

exceção, nos termos da lei.  

Envolve identificar as exigências normativas e jurisprudenciais de 

publicidade e as demandas por informação pelas partes interessadas. 

Relaciona-se, ainda, com a definição, pela alta administração, de diretrizes 

para abertura de dados, divulgação de informações relacionadas à área de 

atuação da organização e comunicação com as diferentes partes 

interessadas.   
Implica que o catálogo de informações às quais a organização se 

compromete a dar transparência esteja definido e acessível às partes 

interessadas e que as próprias informações às quais a organização se 

compromete a dar transparência estão disponíveis para consulta, de acordo 

com as exigências normativas e jurisprudenciais.  
Prestar contas da implementação 

e dos resultados dos sistemas de 

governança e de gestão, de 

acordo com a legislação vigente e 

com o princípio de 

accountability.  

Consiste em publicar, de acordo com exigências normativas e 

jurisprudenciais, relatórios organizacionais e informações produzidas por 

instâncias externas de governança acerca da implementação e resultados 

dos sistemas de governança e de gestão, de modo que as partes 

interessadas reconhecem a prestação de contas como satisfatória.  

Avaliar a imagem da organização 

e a satisfação das partes 

interessadas com seus serviços e 

produtos.  

Implica monitorar e avaliar a imagem da organização perante as partes 

interessadas, bem como a satisfação destas com serviços e produtos sob 

responsabilidade da organização, cuidando que ações de melhoria sejam 

implementadas sempre que necessário.  
Garantir que sejam apurados, de 

ofício, indícios de 

irregularidades, promovendo a 

responsabilização em caso de 

comprovação.  

Pressupõe apurar indícios de irregularidade e aplicar sanções nos casos 

comprovados, sempre em conformidade com diretrizes previamente 

definidas. Garante, ainda, que casos comprovados de irregularidade 

resultem em encaminhamento tempestivo para os órgãos de controle 

competentes.  
Fonte: elaborado pelas autoras.  

  

Assim, tendo como norte as práticas relacionadas pelo TCU (2014) e as 

recomendações feitas no acórdão 699/2016 (TCU, 2016) buscou-se identificar no Relatório de 

Gestão destas a existência dos elementos relacionados no Quadro 3 a fim de caracterizar o 

atendimento à prática de accountability. A ausência de divulgação do Relatório de Gestão foi 

considerada como não implementação da prática, posto que inexistente a prestação de contas.  

  
Quadro 03 – Elementos para identificação das práticas de accountability   

PRÁTICA  ELEMENTO  
Dar transparência da organização às 

partes interessadas.  
Existência de portal de transparência, ou divulgação em seção 

identificada no site da entidade, com divulgação dos documentos 

referentes à administração.    
Divulgação de Carta ao Cidadão.  



9  

  

Prestar contas da implementação e 

dos resultados dos sistemas de 

governança e de gestão.  

Divulgação do Relatório de Gestão e das demonstrações contábeis.  

Divulgação da destinação dada aos recursos advindos das 

contribuições parafiscais através do oferecimento de atividades 

gratuitas.  
Avaliar a imagem da organização e a  Divulgação  da  existência  de  serviço  de  atendimento  ao  
satisfação das partes interessadas com 

seus serviços e produtos.  
cidadão/usuário ou central de relacionamento no Relatório de Gestão.  

Aplicação de pesquisa de satisfação junto aos usuários/clientes dos 

serviços das entidades.  
Garantir que sejam apurados indícios 

de irregularidades.  
Existência de Ouvidoria.   
Divulgação de informação sobre a existência de Auditoria Interna 

própria da unidade regional.  
Fonte: elaborado pelas autoras.  

  

Complementarmente, foram coletados dados referentes à receita total arrecadada pela 

entidade, à despesa total executada, à receita advinda das contribuições sociais, aos valores 

aplicados em cursos gratuitos e à remuneração para os executivos das demonstrações 

contábeis do ano de 2017. Tanto os dados quantitativos como os qualitativos, foram tabelados 

em planilha do Microsoft Excel e agrupados por unidade regional e por entidade objeto de 

análise.  

 A análise dos dados ocorreu de forma descritiva, sendo possível sopesar de modo 

comparativo o atendimento às práticas de accountability, os valores empregados em despesas, 

os valores dispendidos com a remuneração dos executivos e o valor gasto com cursos 

educacionais gratuitos por entidade. Ressalta-se que a metodologia está limitada a uma análise 

descritiva qualitativa, não se procedendo a testes estatísticos e estabelecimento de relações 

entre variáveis.   

  

6 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS  

 Esta seção apresenta a análise descritiva das evidências indicando incialmente o atendimento 

às práticas de accountability recomentadas pelo TCU para, posteriormente, analisar os dados 

referentes às receitas e despesas das entidades e, por fim, a análise quanto ao atendimento do 

interesse público.   

  

6.1 Incremento das práticas de accountability  

A análise dos dados quanto à divulgação do relatório de gestão para o ano de 2017 

estão agrupados e são apresentados na Tabela 2 abaixo:  

  
Tabela 2 – Apresentação dos Relatórios de Gestão  

Entidade 

Quantidade de regionais que 

divulgaram informação 

Unidade nacional apresentou 

informações Total por 

entidade 
2016 2017 2016 2017 

SEBRAE 20 27 Não Não 47 

SENAC 23 24 Sim Sim 49 

SESC 1 4 Não Sim 6 

SESI  1 27 Não Sim 29 

SENAI 1 27 Não Sim 29 

Total 46 109 1 4 160 

Fonte: Elaborado pelas autoras  
  

Em todas as entidades houve aumento na divulgação dos Relatórios de Gestão no ano 

de 2017. As entidades com alteração mais representativa no percentual de divulgação são as 

ligadas à indústria (SESI e SENAI) passando de 2 relatórios divulgados em 2016 para 56 em 
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2017. Em 2016 nenhuma das entidades contava com a divulgação de todas as unidades 

regionais, enquanto que somente a unidade nacional do SENAC divulgou seu Relatório de 

Gestão. Já no ano de 2017, somente nas entidades vinculadas ao comércio (SENAC e SESC) 

não houve a divulgação por todas as unidades regionais e apenas o SEBRAE permaneceu sem 

divulgar o relatório da unidade nacional.  

A análise da Tabela 2 permite identificar que entre os integrantes do Sistema Indústria 

e Comércio, o percentual de divulgação em 2016 foi de 5% para as entidades ligadas à 

indústria e 45% para as entidades ligadas ao comércio. Contudo, em 2017 há maior 

divulgação das entidades ligadas à indústria (100%) em comparação às ligadas ao comércio 

(54%). O menor nível de divulgação nos 2 anos, quer entre os integrantes do Sistema 

Indústria e Comércio, quer entre as 5 entidades, é do SESC, sendo que em 2016 somente a 

unidade do Acre divulgou seu relatório de gestão. Já no ano de 2017 há divulgação nas 

unidades do Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e do Departamento 

Nacional. Neste ponto, os achados desta pesquisa contrariam Dall’Agnol et al (2017), pois 

entre as entidades do Sistema Indústria e Comércio; que possuem o mesmo arcabouço 

regulatório quanto à accountability, há relevante discrepância de quanto à divulgação dos 

Relatórios de Gestão.  

A média de divulgação das entidades que compõem o Sistema Indústria e Comércio 

por unidade passou de 6,75 em 2016 para 21,5 em 2017, representando um atendimento de 

77% do esperado naquele ano. Já para o SEBRAE (entidade que não integra o Sistema 

Indústria e Comércio) o percentual de atendimento foi de 96% em 2017.  

Com relação aos elementos relacionados no Quadro 3, os percentuais de implantação 

para os anos de 2016 e 2017 estão sintetizados na Tabela 3:  

  
Tabela 3 – Elementos indicativos das práticas de accountability por entidade  

 ELEMENTO 

  

SEBRAE SENAC SESC SENAI  SESI  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Divulgação em site 96,4% 96,4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Carta ao Cidadão 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Relatório de Gestão 71% 96% 86% 100% 4% 18% 4% 100% 4% 100% 

Destinação de recursos 71% 96% 86% 100% 4% 18% 4% 100% 4% 100% 

SAC 46,4% 71,4% 57,1% 85,7% 3,6% 14,3% 0% 71,4% 0% 92,9% 

Pesquisa de satisfação 42,9% 42,9% 67,9% 67,9% 7,1% 7,1% 92,9% 89,3% 75,0% 60,7% 

Ouvidoria 92,9% 92,9% 7,1% 17,9% 0% 0% 7,1% 25,0% 7,1% 17,9% 

Auditoria Interna 71,4% 96,4% 7,1% 10,7% 3,6% 7,1% 0% 32,1% 0% 32,1% 

Fonte: Elaborado pelas autoras  

  

A análise da Tabela 3 nos permite identificar que em 64% dos elementos que não 

possuíam 100% de aplicação em 2016 houve incremento em 2017. Em termos gerais, houve 

redução de aplicabilidade em 5% e em 25% não houve alteração. Os elementos que 

apresentaram maior implementação foram a divulgação do Relatório de Gestão e, 

consequentemente a informação sobre a destinação dos recursos públicos, a implantação de 

SAC e Auditoria Interna, visto que houve aumento na aplicabilidade por todas as 5 entidades. 

O elemento Carta ao Cidadão não foi constatado em nenhuma das unidades das entidades nos 

2 anos da pesquisa.   

Com relação ao elemento Pesquisa de Satisfação constata-se que houve um 

decréscimo na aplicação no ano de 2017 para as entidades SENAI e SESI. Somente o 

SEBRAE não possui o elemento Divulgação em site/Porta de Transparência em todas as 

unidades no ano de 2017. A prestação de contas, portanto, foi feita através de portais de 
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transparência ou nos próprios sites das entidades regionais ou nacionais, utilizando-se, por 

conseguinte, da internet aproximando-se do estudo de Platt Neto et al (2009). Os achados, em 

contrapartida, vão de encontro ao estudo de Raupp e Pinho (2013) demonstrando que os 

portais de transparência e a internet são ferramentas de gestão altamente utilizadas no Sistema 

“S”.   

No ano de 2017, a Ouvidoria e a Auditoria Interna tem maior implementação no 

SEBRAE (96,3% e 96,4%, respectivamente), enquanto que a Pesquisa de Satisfação encontra 

maior aplicação no SENAI (89,3%) e o SAC no SESI (92,9%). As entidades ligadas à 

indústria (SENAI e SESI) apresentam os maiores percentuais de cumprimento em relação às 

ligadas ao comércio (SENAC e SESC).   

A Tabela 4 apresenta os resultados em termos de prática de accountability:  

  
Tabela 4 – Média da variação dos elementos por entidade  

Prática SEBRAE SENAC SESC SENAI SESI 

Dar transparência da organização às partes 

interessadas. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Prestar contas da implementação e dos resultados 

dos sistemas de governança e de gestão. 25,0% 14,3% 14,3% 96,4% 96,4% 

Avaliar a imagem da organização e a satisfação das 

partes interessadas. 12,5% 14,3% 5,4% 33,9% 39,3% 

Garantir que sejam apurados indícios de 

irregularidades. 12,5% 7,1% 1,8% 25,0% 21,4% 

Fonte: Elaborado pelas autoras  

  

A análise da Tabela 4 nos permite identificar que apenas a prática “Dar transparência 

da organização às partes interessadas” não sofreu variação em nenhuma das entidades. Todas 

as outras práticas obtiveram variação positiva, sendo a de maior representatividade “Prestar 

contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e de gestão” com 

variação média entre as entidades de 49,3%. A prática “Garantir que sejam apurados, de 

ofício, indícios de irregularidade” apresenta a menor variação entre as práticas (13,6%).  

Com relação às entidades, o SESI apresenta maior variação global (39,3%) seguido do 

SENAI (38,8%), SEBRAE (12,5%), SENAC (8,9%) e SESC (5,4%). Assim, é possível 

verificar que as entidades analisadas, prestam contas aos cidadãos/usuários dos recursos 

públicos arrecadados e que após a atuação do órgão de controle houve incremento das práticas 

de accountability. Confirma-se, portanto, a proposição da pesquisa. Tais evidências, portanto, 

tornam aplicáveis os achados de Patrizia e Massimo (2014) e Dall’Agnol et al (2017) para as 

entidades do Sistema “S”.  

  

6.2 Análise quanto à receita e despesa  

Afora a receita pública, as entidades possuem receitas próprias advindas das mais 

variadas fontes (cursos, aluguel de imóveis, patrocínios, etc). Com relação à despesa, as 

entidades não remuneram as atividades dos membros dos Conselhos Nacionais e Regionais. 

Assim é destinado uma parcela dos recursos arrecadados ao pagamento da remuneração dos 

executivos que são funcionários das entidades e ocupam os cargos de Diretor Geral e Diretor 

Regional, Superintendente Geral e Superintendente Regional. As entidades integrantes do 

Sistema Indústria e Comércio possuem percentual de aplicação compulsório de parte dos 

recursos em iniciativas gratuitas.  

Os dados referentes à receita, despesas e destinação à gratuidade estão sintetizados na 

Tabela 5:  
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Tabela 5 - Composição das receitas e despesas   
(Em milhares)  

Entidade Receita Total  
Receita de 

Contribuição  
Despesa Total  

Remuneração 

Executivos 

Recurso aplicado 

em Gratuidade 

SEBRAE R$ 2.912.007 R$ 2.476.472 R$2.721.379,00 R$ 24.753 - 

SESC R$ 6.012.001 R$ 4.601.479 R$5.771.792,00 R$ 14.851 R$ 1.254.322 

SENAC R$ 4.340.132 R$ 2.983.809 R$3.973.249,42 R$ 23.140 R$ 1.516.978 

SENAI R$ 5.578.256 R$ 3.577.465 R$5.380.221,00 R$ 23.053 R$ 2.997.188 

SESI R$ 7.495.059 R$ 4.687.602 R$6.769.305,00 R$ 22.165 R$ 3.756.449 

TOTAL R$ 23.337.455 R$ 18.326.827 R$24.615.946,42 R$ 107.963 R$ 9.524.937 

Fonte: Elaborado pelas autoras  

  

A análise da Tabela 5 demonstra que a entidade que possui a maior arrecadação em 

termos de receita total é o SESI, seguida de SESC, SENAI, SENAC e SEBRAE. Em termos 

de receita oriunda das contribuições sociais, esta ordem é mantida. Comparativamente entre a 

receita total arrecadada pelas entidades no ano de 2017 e a receita oriunda especificamente da 

contribuição social, identifica-se que o SEBRAE é a entidade com maior dependência da 

receita de contribuição (85,04%). Dentre as entidades pertencentes ao Sistema Indústria e 

Comércio, o SESC (76,54%) conta com maior dependência e o SESI (62,54%) com a menor 

dependência.   

Ainda, com base nos dados da Tabela 5 vislumbra-se que todas as entidades 

comprometem mais de 90% de sua receita com despesas, sendo que o SESC (96%) possui o 

maior grau de comprometimento, enquanto o SESI (90%) possui o menor. Comparativamente 

à Receita advinda das contribuições sociais parafiscais, verifica-se que nenhuma entidade 

suporta as despesas integralmente com as receitas oriundas de recursos públicos 

compulsórios. Identifica-se, também, que a entidade que demanda menor receita de outras 

fontes para cobrir suas despesas é o SEBRAE (10%), sendo que no SENAI as despesas 

superam as receitas de contribuição em 50%.  

A utilização de recursos em cursos gratuitos (gratuidade), conforme Tabela 5, 

representa 75% da despesa total do SENAC, 70% do SENAI e 22% do SESC e SESI. Em 

todas as entidades, a aplicação em gratuidade é superior ao valor da remuneração dos 

executivos. Uma análise mais detalhada dos recursos de gratuidade será desenvolvida no item 

4.3 abaixo.   

É possível aferir que o recurso destinado ao pagamento de remuneração dos 

executivos é inferior a 1% do valor da receita total, sendo o SESC a entidade que destina 

menor parcela dos seus recursos com essa remuneração (0,25%). Verifica-se as entidades do 

Sistema Indústria e Comércio empregam proporcionalmente menos recursos com a 

remuneração dos executivos (SESC: 0,25%, SENAC: 0,53%, SENAI: 0,41% e SESI: 0,30%) 

comparativamente à entidade que não integra o referido Sistema (SEBRAE: 0,85%). O valor 

referente à remuneração dos executivos representa menos de 1% da despesa total das 

entidades, sendo que o maior comprometimento ocorre no SEBRAE (0,91%) e o menor no 

SESC (0,26%).  

  

6.3 Análise quanto ao interesse público (gratuidade)  

A fim de atender ao interesse público, as entidades SESI, SENAI, SESC e SENAC 

devem prestar serviços à sociedade através de iniciativas de educação gratuitas dentro do 

campo de atuação da entidade. O cumprimento destas é comprovado através do indicador do 

Percentual de Aplicação de Recursos Compulsórios Líquidos em produtos e serviços gratuitos 

apresentado no Relatório de Gestão. Os percentuais mínimos de aplicação compulsória e o 

percentual aplicado em 2017 estão listados na Tabela 6:  
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Tabela 6 – Aplicação em gratuidade em 2017  
(Em milhares)  

Entidade Receita Total 
Receita de 

Contribuição 

Recurso aplicado 

em Gratuidade 

Meta de Aplicação 

em Gratuidade 

% Aplicação em 

Gratuidade 

SESC R$ 6.012.001 R$ 4.601.479 R$ 1.254.322 16,67% 25,61% 

SENAC R$ 4.340.132 R$ 2.983.809 R$ 1.516.978 16,67% 20,10% 

SENAI R$ 5.578.256 R$ 3.577.465 R$ 2.997.188 66,67% 91,00% 

SESI R$ 7.495.059 R$ 4.687.602 R$ 3.756.449 66,67% 67,20% 

TOTAL R$ 23.337.455 R$ 18.326.827 R$ 9.524.937   

Fonte: Elaborado pelas autoras  

  

Os dados da Tabela 6 demonstram que todas as entidades superam a meta estabelecida 

pelo governo para gratuidade, sendo que a entidade que empenha mais recursos em gratuidade 

acima da meta é o SESC (53,63% acima), seguido do SENAC (36%), SESI (20,58%) e 

SENAI (0,79%). Verifica-se que as entidades pertencentes ao segmento comercial empregam 

maiores valores do que as do segmento indústria.   

Confrontando-se a receita total das entidades e os valores empenhados em gratuidade, 

verifica-se que no SENAC a proporção é de 69,06%, SENAI 67,34%, SESC 20,24% e SESC 

20,86%. Em média, todavia, a proporção da receita total empenhada em gratuidade é similar 

entre os segmentos, visto que na indústria é de 43,79% e no comércio é de 44,96%.  

Comparativamente à receita das contribuições sociais, a aplicação em gratuidade 

possui variação ampla entre as entidades, sendo que o SENAC destina 84% do montante 

arrecadado com as contribuições parafiscais para gratuidade, enquanto SENAI (81%), SESI 

(51%) e SESC (27%). Em média, as entidades aplicam 61% dos recursos públicos em 

gratuidade. Em termos de segmento de atuação, as entidades vinculadas ao comércio 

empregam em média 56% da receita pública em gratuidade, enquanto que nas entidades 

atreladas à indústria, a média é de 65%.   

Identifica-se que as entidades vinculadas essencialmente às atividades educacionais 

(SENAC e SENAI) destinam maior proporção da receita pública para gratuidade do que 

aquelas comprometidas com o bem-estar social (SESI e SESC). A situação se repete ao 

analisarmos o os valores empenhados em gratuidade frente a receita total das entidades. A 

observação dos dados demonstra que nenhuma das entidades aplica a integralidade dos 

recursos públicos na consecução do interesse público através da oferta de cursos gratuitos, o 

que pode indicar o consumo de recursos sem diligência no mesmo sentido do apontado por 

Fofie (2016).   

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A accountability assegura o exercício da democracia e cidadania, visto que possibilita 

o controle social das atividades dos gestores públicos (agente) pelo cidadão (principal). 

Assim, por serem subvencionadas por recursos públicos advindos de contribuições 

parafiscais, as entidades integrantes do Sistema “S” submetem-se à accountability horizontal, 

exercida por controle externo pelo TCU, e vertical, exercida diretamente pelo cidadão.   

Entende-se que este estudo atendeu ao seu objetivo, o qual consistia em verificar se 

houve incremento das práticas de accountability nas entidades do Sistema “S” após auditoria 

do órgão de controle. As evidências indicaram que houve aumento em 2017 em 64% dos 

elementos sinalizadores de práticas de accountability que não eram aplicados em 100% das 

unidades das entidades em 2016. Em 5% dos elementos, houve redução de 2016 para 2017. 

Os elementos que obtiveram maior implementação foram a divulgação do Relatório de 

Gestão, a implantação de SAC e de Auditoria Interna os quais obtiveram aumento de 

implementação nas 5 entidades.   
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Quanto às práticas de accountability, apenas a prática “Dar transparência da 

organização às partes interessadas” não sofreu variação em nenhuma das entidades. Todas as 

outras práticas obtiveram variação positiva, sendo a de maior representatividade “Prestar 

contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e de gestão” com 

variação média entre as entidades de 49,3%. A prática “Garantir que sejam apurados, de 

ofício, indícios de irregularidade” apresenta a menor variação entre as práticas (13,9%).  

Com relação às entidades, o SESI apresenta maior variação global (39,3%) seguido do 

SENAI (38,8%), SEBRAE (12,5%), SENAC (8,9%) e SESC (5,4%). Assim, é possível 

verificar que as entidades analisadas, prestam contas aos cidadãos/usuários dos recursos 

públicos arrecadados e que após a atuação do órgão de controle houve incremento das práticas 

de accountability. Confirma-se, portanto, a proposição da pesquisa, o que confirma a 

importância da ação fiscalizadora para eficiência na prestação de contas das entidades do  

Sistema “S”. Tais evidências, portanto, tornam aplicáveis os achados de Patrizia e Massimo 

(2014) e Dall’Agnol et al (2017) para as entidades do Sistema “S”.  

Em contrapartida, as evidências contrariam Dall’Agnol et al (2017), visto que entre as 

entidades do Sistema Indústria e Comércio; que possuem o mesmo arcabouço regulatório 

quanto à accountability, houve relevante discrepância quanto à divulgação dos Relatórios de 

Gestão: 100% de atendimento para as entidades ligadas à indústria e 54% para as ligadas ao 

comércio. As evidências do presente estudo aproximam-se, ainda, das de Platt Neto et al 

(2009) pois a accountability foi feita integralmente através de portais de transparência ou nos 

próprios sites das entidades regionais ou nacionais, utilizando-se, por conseguinte, da internet. 

Contrariam, todavia, Raupp e Pinho (2013) ao demonstrar que os portais de transparência e a 

internet são ferramentas de gestão altamente utilizadas no Sistema “S”.  

As evidências indicaram que todas as entidades comprometem mais de 90% de sua 

receita com despesas, sendo que nenhuma suporta as despesas integralmente com as receitas 

oriundas de recursos públicos. O recurso destinado ao pagamento de remuneração dos 

executivos é inferior a 1% do valor da receita total bem como da despesa total das entidades. 

Tal circunstância pode ser justificada pelo fato de que somente as funções de Diretor Geral, 

Diretor Regional, Superintendente Geral e Superintendente Regional são remuneradas.  

Verifica-se que todas as entidades superam a meta estabelecida pelo governo para 

gratuidade, sendo que a entidade que empenha mais recursos em gratuidade acima da meta é o 

SESC (53,63% acima), seguido do SENAC (36%), SESI (20,58%) e SENAI (0,79%). Em 

análise por segmento, as evidências podem indicar que as entidades pertencentes ao segmento 

comercial têm um comprometimento maior com o interesse público do que as ligadas a 

indústria.  

Identifica-se que as entidades vinculadas essencialmente às atividades educacionais 

(SENAC 84% e SENAI 81%) destinam maior proporção do montante arrecadado com as 

contribuições parafiscais para gratuidade do que aquelas comprometidas com o bem-estar 

social (SESI 51% e SESC 27%). A situação se repete ao analisarmos o os valores empenhados 

em gratuidade frente a receita total das entidades: SENAC 69,06%, SENAI 67,34%, SESC 

20,24% e SESC 20,86%. Em média, as entidades aplicam 61% dos recursos públicos em 

gratuidade. Em termos de segmento de atuação, as entidades vinculadas ao comércio 

empregam em média 56% da receita pública em gratuidade, enquanto que nas entidades 

atreladas à indústria, a média é de 65%.   

A observação dos dados demonstra que nenhum das entidades aplica a integralidade 

dos recursos públicos na consecução do interesse público através da oferta de cursos gratuitos, 

o que pode indicar o consumo de recursos sem diligência, no mesmo sentido do estudo de 

Fofie (2016). A afirmação, contudo, demanda análises complementares visto que SESI e 

SESC possuem objetivos atrelados ao bem-estar social, enquanto que SENAC e SENAI estão 

vinculadas a atividades educacionais. Esta circunstância pode indicar viés no 
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comprometimento com a destinação para gratuidade nos moldes em que esta foi instituída 

instigando estudos futuros.  

Da mesma forma, a coleta de dados referentes à satisfação dos usuários poderia indicar 

uma correlação com o nível de accountability e transparência contribuindo com o estudo de 

Almeida-Santos et al (2018).  
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