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11/01/2019 – SISTEMA INDÚSTRIA 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 
Em relação à entrevista concedida pelo sr. Samuel Pessôa ao Instituto Millenium e reproduzida em seu blog, 
na Exame.com, nesta quinta-feira (10), o Sistema Indústria encaminha os seguintes esclarecimentos: 
 
Sobre as contribuições dos serviços sociais autônomos, é preciso esclarecer que o Serviço Social da 
Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) são instituições privadas, 
administradas e mantidas pela indústria brasileira por meio de contribuições recolhidas pelas empresas.  
 
Seus recursos, que têm natureza privada, não compõem o Orçamento Geral da União. Não podem, portanto, 
ser alocados ou retidos pelo Tesouro Nacional. A indústria brasileira, é preciso ressaltar, apoia e defende os 
esforços de União, estados e municípios em alcançar e manter o equilíbrio fiscal.  
 
O Estado brasileiro, em todos os níveis, deve se pautar pela eficiência no uso do dinheiro do contribuinte, 
sem a qual não haverá estabilidade macroeconômica. Esta é condição básica para o crescimento sustentado 
e para se dissipar pressões para aumento da pesada carga tributária brasileira. 
 
Sobre o modelo criado no Brasil, é preciso esclarecer que a razão pela qual os serviços sociais – como o SESI 
e o SENAI – estão atrelados a setores da economia é lógica e não exclusiva ao Brasil. Modelo semelhante 
existe em países desenvolvidos, como França, Alemanha e Áustria. Lá como cá, são estruturas privadas, 
geridas com recursos privados. As empresas industriais financiam o sistema para, em contrapartida, 
contarem com mão de obra capacitada e atualizada. 
 
É o SENAI, e não as escolas técnicas privadas ou públicas, que prepara a mão de obra brasileira para a 
indústria. Hoje, 95% das novas vagas oferecidas na produção industrial são ocupadas por seus egressos. Para 
a indústria, significa ser mais produtiva e competitiva. Para a população, representa ter condições sólidas de 
mobilidade social, uma vez que 80% dos jovens formados vêm das classes C, D e E. 
 
Sobre a relação custo x benefício do SESI e do SENAI para a sociedade, as instituições - com quase 8 
décadas de atuação em todo território nacional - trabalham com indicadores estratégicos de gestão e são 
referência nacional e internacional em suas áreas de atuação. A Organização das Nações Unidas (ONU) 
reconhece o SENAI como uma das uma das três mais importantes instituições para assegurar educação de 
qualidade nos países do Hemisfério Sul.  
 
O SENAI é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. 
O SENAI colocou o Brasil no 1º lugar na Worldskills 2015, a olimpíada internacional de educação profissional, 
à frente de equipes de países que são referência educacional, como Coreia do Sul e Alemanha. Em 2017, em 
Abu Dhabi, o Brasil ficou em 2º lugar geral. 
 
O SESI também possui indicadores de excelência. Por exemplo: os alunos do SESI têm os melhores 
desempenhos no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Na Prova Brasil, alunos do 5º ano do 
ensino fundamental do SESI têm notas superiores aos alunos de outras escolas privadas tanto em Língua 
Portuguesa como em Matemática.  
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Alunos do SESI são campeões do principal torneio de Robótica do mundo. O SESI adota a robótica 
educacional nas suas aulas desde 2006. Ao todo, 505 escolas do SESI atuam com esta metodologia no ensino 
médio e fundamental do país. 
 
Sobre a transparência e o controle na aplicação dos recursos, a atuação do SESI e do SENAI é pautada pela 
eficiência e pela transparência, sendo fiscalizadas e auditadas por nove instituições privadas e do poder 
público, como o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU), o Ministério da 
Economia, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Educação, conselhos internos, empresas especializadas 
e auditorias independentes. 
 
A contribuição dos serviços sociais incidente sobre a folha de pagamento das empresas não deve ser 
percebida como ônus às empresas ou ao mercado formal. Há reconhecido retorno e benefício às empresas e 
aos trabalhadores da indústria e impactos positivos que transbordam para a sociedade, com a redução da 
pressão sobre serviços públicos de educação e saúde. Nesses aspectos, não há nenhuma duplicidade, como 
foi afirmado na entrevista. 
 
Vale acrescentar que os serviços do SESI e do SENAI são aprovados pela população, por empresários, alunos 
e ex-alunos: 
 
 90% dos empresários industriais concordam que o SENAI é essencial para a indústria brasileira. 87% 
pensam o mesmo sobre o SESI  
 
 Entre os que conhecem o SESI e o SENAI, 93% e 94% consideram as instituições ótimas ou boas  
 
 76,1% dos jovens que já fizeram ou pretendem fazer cursos de educação profissional afirmam que essa 
formação é importante para conseguir o primeiro emprego  
 
 Mais de 90% dos empresários industriais preferem ex-alunos do SENAI no momento da contratação 
 
 88% empresários industriais estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o SENAI  
 
 84% das indústrias atendidas pelo SESI estão satisfeitas ou muito satisfeitas com o trabalho da instituição  
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