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RESUMO
Esta pesquisa teve como cerne descrever e analisar, com base no Acórdão
699/2016 do Tribunal de Contas da União, a qualidade das práticas de transparência
e as formas de prestação de contas das quatro entidades-estado do Senac
presentes na região Sudeste do Brasil. Para tanto, foi feita uma descrição qualitativa
das unidades de observação, a saber, os Senac’s dos estados do Espírito Santo, de
Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, apoiando-se numa base
documental analisada e extraída dos sítios eletrônicos oficias de cada instituição.
Para não se ater apenas a uma única referência de análise de transparência, o
estudo foi rateado em duas fases: na primeira fase, foi feito um diagnóstico da
transparência nas entidades, tendo como parâmetro o Acórdão 699/2016 do Tribunal
de Contas da União, documento este especificamente destinado às entidades que
estão presentes no Sistema “S” pelo Governo; na segunda e última fase, em prol de
extrapolar o conteúdo do Acórdão 699/2016, foi feita uma análise da transparência
com base em um modelo de estágios, modelo este que se baseia na engenharia de
requisitos para a construção de um conceito de transparência aplicado ao contexto
social das organizações. Na primeira fase do estudo, foram extraídos e analisados
mais de 400 documentos dos portais das entidades pesquisadas. Os dados obtidos
foram tabulados e classificados em ordem das dimensões descritas na presente
dissertação, para melhor entendimento e análise comparativa entre as entidadesestado. Na primeira fase, os resultados mostraram que existe um padrão nas
prestações de contas referentes a orçamentos, demonstrações contábeis, licitações,
contratos celebrados, vagas gratuitas e transferência de recursos para federações e
confederações. Já nas despesas e receitas, há dessemelhanças entre o mínimo e o
máximo, dentro do mesmo cargo, no que se refere a salários dos colaboradores,
principalmente no Senac de São Paulo. Além disso, constatou-se o nãocumprimento das diretrizes do Acórdão 699/2016 para o correto atendimento à
população e à sociedade em geral no que tange ao acesso à informação. Na
segunda fase, quando se estendeu a análise para além do Acórdão, pôde-se
observar o surgimento de dúvidas quanto à transparência das ações das entidades
estudadas, pois, em 41,46% da análise feita, as entidades-estado do Senac não
cumpriram as expectativas de transparência.
Palavras-chave: Transparência. Prestação de Contas. Sistema “S”.

ABSTRACT
This research aims to analyze the transparency practices and the forms of
accountability of the four Senac state entities that make up the Southeast Region of
Brazil, with basis on the 699/2016 judgment of the Federal Court. A qualitative
description was made in the observation units, that is, the Senac’s entitiesfrom the
states of Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro and São Paulo, based on a
data base analyzed and extracted from the official websites of each institution. In
order not to stick only to a single point of view for transparency analysis, the study
was divided into two phases: in the first phase, a diagnosis of transparency practices
was made with regard to the 699/2016 judgment of the Federal Court, a document
specifically aimed at entities that are present in the so-called “Sistema S”(“S” System)
of the Brazilian Government; in the second and last phase, in order to extrapolate the
content of the 699/2016 judgment, an analysis was made based on a stage model to
assess transparency. This model is based on requirement engineering for the
construction of a concept of transparency applied to the social context of
organizations. More than 400 documents were extracted and analyzed from the
websites of the researched organizations. The data obtained were tabulated and
classified according to the criteria described in this dissertation for a better
understanding and comparative analysis between the state entities. The results from
the first phase showed there is a pattern in the accountabilitypractices regarding
budgets, financial statements, bids, contracts concluded, free vacancies and transfer
of funds to federations and confederations. Regarding expenses and revenues, there
are differences between the minimum and the maximum, within the same job
position, in regards to employee salaries, especially in the state of São Paulo. In
addition, there was non-compliance with the guidelines of the 699/2016 judgment for
the correct service to the population and society when it comes to access to
information. In the second phase, which extended beyond this judgement, doubts
arose about the transparency practicesby the Senac entities, since 41.46% of the
analysis showed they did not meet expectations in terms of transparency.

Keywords: Transparency. Accountability. “S” System.

RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo describir y analizar, con base en la sentencia
699/2016 del Tribunal Federal de Cuentas, la calidad de las prácticas de
transparencia y las formas de rendición de cuentas de las cuatro entidades estatales
del Senac presentes en el Sudeste de Brazil. Para ello, se realizó una descripción
cualitativa de las unidades de observación, a saber, los Senac’s de los estados de
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo, a partir de una base
documental analizada y extraída de los sitios web oficiales de cada institución. Para
no ceñirse a una única referencia para el análisis de transparencia, el estudio se
dividió en dos fases: en la primera fase se realizó un diagnóstico de transparencia en
las entidades, tomando como parámetro la Sentencia 699/2016 del Tribunal Federal
de Cuentas, este documento destinado específicamente a las entidades que están
presentes en el Sistema “S” por parte del Gobierno; en la segunda y última fase, con
el fin de extrapolar el contenido de la Sentencia 699/2016, se realizó un análisis de
transparencia a partir de un modelo de etapas, cuyo modelo se basa en la ingeniería
de requisitos para la construcción de un concepto de transparencia aplicado al
contexto social de las organizaciones. En la primera fase del estudio se extrajeron y
analizaron más de 400 documentos de los portales de las entidades investigadas.
Los datos obtenidos fueron tabulados y clasificados en el orden de las dimensiones
descritas en esta disertación, para un mejor entendimiento y análisis comparativo
entre entidades estatales. En una primera fase, los resultados mostraron que existe
un patrón en la rendición de cuentas referente a presupuestos, estados financieros,
licitaciones, contratos celebrados, vacantes libres y transferencia de recursos a
federaciones y confederaciones. En términos de gastos e ingresos, existen
diferencias entre el mínimo y el máximo, dentro del mismo puesto, en lo que
respecta a los salarios de los empleados, especialmente en el Senac de São Paulo.
Además, se constató que no se cumplieron los lineamientos de la Sentencia
699/2016 para el correcto servicio a la población y sociedad en general en lo que
respecta al acceso a la información. En la segunda fase, cuando el análisis se
extendió más allá de la Sentencia, se pudo observar la aparición de dudas sobre la
transparencia de las actuaciones de las entidades estudiadas, pues en el 41,46% de
los análisis realizados las entidades estatales del Senac no cumplieron a las
expectativas de transparencia.

Palabras clave: Transparencia. Rendición de Cuentas. Sistema “S”.
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1 INTRODUÇÃO
A Administração Pública é composta de um conjunto de normas fundamentais,
estabelecidas pela Constituição Federal Brasileira, que a norteiam e condicionam o
padrão que todas as instituições administrativas devem seguir. Esses princípios
estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e descrevem
que a “administração pública direta e indireta de qualquer um dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 1988).

Entende-se que transparência é um constructo mais abrangente do que publicidade,
pois esta é apenas um meio, enquanto a transparência é um fim. Isso se deve ao
fato de que uma informação pode ser pública, mas não necessariamente importante,
confiável, tempestiva e compreensível. Mais do que simplesmente avalizar o
atendimento das normas legais, as iniciativas de transparência na Administração
Pública consistem em uma política de gestão responsável que defende o exercício
da cidadania pela sociedade (PLATT NETO et al., 2007).

Um dos princípios da existência da publicidade é que as pessoas tenham o direito
de conhecer as ações praticadas na Administração Pública, passo a passo, para o
desempenho do controle social, referente ao exercício do poder democrático.
Destaca-se o caráter educativo, informativo ou de orientação social das divulgações,
exigido pelo artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
que destaca a preocupação da assembleia constituinte com a compreensibilidade
das informações para o controle social (PLATT NETO et al., 2007).

De forma complementar, o arranjo jurídico antecipa várias normas que disciplinam a
prestação de contas dos gestores públicos ao poder público e à comunidade em
geral. A CF/88, precisamente no artigo 70, em seu parágrafo único, decide quem
tem por obrigação a prestação de contas:
(...) qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária (BRASIL, 1988).
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Por esse motivo, as pessoas públicas devem responder ao princípio da publicidade
e realizar a prestação de contas de modo a atender a todas as normas e
procedimentos amparados pela legislação, pelo bem comum da sociedade (PLATT
NETO et al., 2007).

Nesse cenário, por abranger organizações que recebem verbas públicas e por estar
inserido na obrigatoriedade de prestação de contas e transparência, o Sistema “S”
se torna um terreno rico a ser estudado.
O Sistema “S” se caracteriza como sendo de cunho privado e fomentado por
recursos públicos, tendo o dever, perante os crivos das leis, de apresentar uma série
de controles fiscais, contábeis e financeiros com divulgação dos resultados das
avaliações de auditoria em processos de prestações de contas anuais; divulgação
de peças de processos de prestações de contas anuais pela Controladoria Geral da
União – CGU e ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, ao nosso Congresso
Nacional, assim como aos controles do Tribunal de Contas da União (TCU). Essa
fiscalização foi alentada pelas entidades por meio do Acórdão registrado pelo TCU
no ano de 2016, no intuito de melhorias e boas práticas em adequação à
transparência em seus atos.
O Sistema “S” está inserido no chamado grupo do Terceiro Setor, ou entidades do
Terceiro Setor. Essas organizações, também conhecidas como entidades sem fins
lucrativos, configuram uma das esferas de grande relevância no funcionamento da
coletividade. Tais entidades representam a aplicabilidade do conjunto de bens e
serviços para toda a sociedade, em conjunto com o Governo e a iniciativa privada,
que representam o Primeiro e o Segundo Setor, respectivamente (SOARES, 2017).
As entidades que compõem o Sistema “S” brasileiro são nove, a saber: Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc);
Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio
(Senac); e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar);
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); Serviço Nacional
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de Aprendizagem do Transporte (Senat) e Serviço Social de Transporte (Sest) como
organizações participantes (BRASIL – SENADO, 2020).
Uma dessas entidades pertencentes ao Sistema “S” é o Senac – Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial, que atua como agente de educação profissional
voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do Brasil. Está presente em
mais de 1800 municípios de norte a sul do Brasil, onde mantém uma infraestrutura
composta de mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades
móveis. Seu portfólio apresenta cursos presenciais e a distância em diversas áreas
do conhecimento, desde a formação inicial e continuada à pós-graduação (BRASIL,
2020).

O Senac é uma corporação de educação e qualificação profissional de abrangência
nacional, presente em todos os estados brasileiros, com uma história de mais de 70
anos de atuação no mercado, e que utiliza recursos públicos para fomentar sua
gestão e disseminar cursos e prestações de serviços para a sociedade como um
todo. Sua gestão é baseda em decisões normativas do Tribunal de Contas da União
– TCU, amparadas por leis que enfatizam uma liderança colaborativa com critérios
em eficácia e eficiência.

A gestão democrática de uma sociedade, no que diz respeito à forma com que o
Governo atua em direção a uma gestão eficaz e eficiente dos recursos públicos,
oriundos da contribuição de seus cidadãos, faz com que seus contribuintes possam
participar e interagir com os assuntos envolvendo a Administração Pública e, assim,
aconteça a transparência. Os novos modelos de administração pública, onde há
uma maior participação da população, com maior divulgação em sítios eletrônicos,
retratam uma gestão mais transparente e condizente com as novas práticas na
gestão da Administração Pública contemporânea (OLIVEIRA et al., 2019).

Essa Nova Gestão Pública (NGP) concretizou-se na prática de um gerenciamento
descentralizado e orientado por objetivos. Baseada em critérios de economia,
eficácia e eficiência (doravante designados como 3E’s), essa nova gestão tem como
foco principal maximizar o desempenho dos gestores públicos em benefício dos
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cidadãos, reduzindo os níveis de consumo dos (escassos) recursos disponíveis
(PEREIRA et al.,2017).

Desta forma, quando o compromisso dos gestores públicos nem sempre está no
mesmo sentido que o da sociedade, por motivo de individualismo em ações que
possam beneficiar a si próprios ou a determinados indivíduos, não prevalecendo o
coletivo, podem surgir dúvidas e possíveis conflitos ou problemas de agência – tema
que será trabalhado no Referencial Teórico (FAMA; JENSEN, 1983). Nesse sentido,
uma das ferramentas para o controle da Gestão Financeira Pública é a Governança
Pública, focada na estrutura e no processo de tomada de decisão, accountability,
controles e comportamentos no interior dessas corporações (IFAC, 2001). Isso
auxilia o setor público a assegurar o uso correto e eficiente dos recursos, dá mais
segurança para a gestão no emprego desses recursos e qualifica a gestão e a
prestação dos serviços, ajudando na evolução da qualidade de vida dos cidadãos.

Entre outras funções, a Governança dirige-se a avalizar, assim, que os atos das
organizações públicas sejam correlatos aos interesses públicos, sendo importante
para arquitetar a confiança do setor público (ALMEIDA-SANTOS et al., 2018). Os
princípios básicos que norteiam a Governança são transparência e accountability
(IFAC, 2001).

O tema para uma boa gestão se refere ao pensamento de tornar gestões que
tenham recursos públicos e privados mais transparentes e acessíveis à sociedade
como um todo. A transparência também se encaixa nas entidades que são
administradas pelo Sistema “S” brasileiro, pois, apesar de serem privadas e
administradas por federações e confederações patronais, essas entidades são
sustentadas por aportes estipulados em lei e administram recursos públicos.

Pode-se dizer que a transparência está relacionada a um pacto entre duas partes,
no qual a primeira confia responsabilidade à segunda, que deverá cumprir com a
gestão correta dos recursos, gerando assim um comprometimento na prestação de
contas da segunda parte perante a primeira (AKUTSU; PINHO, 2002; PINHO;
SACRAMENTO, 2009).
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Stafford e Stapleton (2017), ao analisarem as estruturas de governança associada à
transparência em parcerias público-privadas na Grã-Bretanha, citam que a
configuração e a estruturação dos balanços e demais informações podem acarretar
uma ausência de domínio pelo setor público, tornando-os ineficazes. Assim,
Schedler (1999) defende que as instituições de transparência somente sobrevivem
ao prisma da esfera pública, não resistindo às sombras da privacidade.

Platt Neto et al. (2009), ao tentarem distinguir os princípios da publicidade e da
transparência na prestação de contas na Administração Pública brasileira, mostram
que a internet é a forma emergente na prestação de contas públicas de maior
acesso e inserção, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 9.755/98. Em
direção contrária, Raupp e Pinho (2013), em um estudo sobre as Câmaras
Municipais de Santa Catarina, advertiram que os portais eletrônicos não são
utilizados como forma de divulgação de transparência.

Fofie (2016), em um estudo descritivo da prestação de contas nos documentos do
setor público de economias em desenvolvimento, cita que sem uma governança
eficiente o dinheiro público pode ser utilizado sem o devido cuidado e diligência. Já
Patrizia e Massimo (2014) identificam uma maior força na transparência em
empresas não governamentais que tiveram doações na Itália, indicando um
empenho crescente dessas organizações com seus stakeholders.

A própria apreciação das contas prestadas pode causar a responsabilização do ente
público (PINHO; SACRAMENTO, 2009). Dessa forma, os entes públicos não são
apenas passíveis de ter suas ações colocadas em apreciação, mas de suportar as
consequências por seus atos (SCHEDLER, 1999). Assim, a dimensão de penalidade
ou gratificação está diretamente ligada à responsabilização objetiva do ente público
por suas ações.

De acordo com Locatelli, Oliveira e Macagnan (2019), em um estudo realizado sobre
transparência em todas as entidades que compõem o Sistema “S”, mais de 60% dos
orçamentos destinados ao Sistema “S” são oriundos de "contribuições parafiscais",
ou seja, de tributos que incidem sobre a folha de salários das empresas dos setores
específicos.
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Isso posto, a questão que orienta esta pesquisa pode ser assim resumida: Como se
configura a transparência nas unidades do Senac nos estados da região Sudeste?

1.1 Objetivos

Com a finalidade de delimitar a ideia central desta pesquisa e de responder ao
problema do presente estudo, apresentam-se os objetivos.

1.1.1 Objetivo Geral

Em uma primeira fase do estudo, busca-se avaliar a qualidade das práticas de
transparência e suas prestações de contas, tendo como parâmetro os itens que
compõem o Acórdão 699/2016 do Tribunal de Contas da União – TCU, e aplicar, em
uma segunda fase da pesquisa, o modelo de Cappelli, Leite e Araújo (2010), que
consiste em um modelo de estágios para avaliar a transparência em um contexto
social das organizações. Cria-se, assim, um constructo em prol de uma melhor
análise e entendimento das entidades que compõem o Sistema “S”, em específico o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), nos quatro estados que
compõem a região Sudeste nacional: Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Rio de
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

1.1.2 Objetivos Específicos

Com o intuito de alcançar o objetivo geral, são delimitados os seguintes objetivos
específicos:

a) Analisar a estrutura e o acesso às prestações de contas do Senac dos
quatro estados do Sudeste, extrapolando os conceitos oriundos do Acórdão
699/2016 do TCU;
b) Verificar se as práticas de transparência por parte de cada uma das
entidades que compõem o Senac nos quatro estados pesquisados na região
Sudeste estão de acordo com as normas e boas práticas da legislação
vigente;
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c) Qualificar e avaliar a construção de conceitos de transparência nas contas
públicas das empresas do Senac dos estados pesquisados.

1.2 Justificativas

A literatura acadêmicia sobre transparência na Administração Pública e no Terceiro
Setor origina aportes acadêmicos no âmbito nacional ou mesmo internacional.
Nesse sentido, Almeida-Santos et al. (2018), ao trabalharem a condição do atributo
da governança no que se refere ao envolvimento da sociedade, através de um
painel de 7 países, em 19 anos, descobriram um envolvimento positivo em relação
ao nível de confiança da população em estabelecimentos públicos com a qualidade
da governança e transparência.

O presente estudo, além de discutir a qualidade das informações contábeis no
quesito transparência, já amplamente estudado em meios científicos, visa abordar o
fenômeno em um campo específico que ainda é pouco explorado, uma vez que
existem escassos estudos focados exclusivamente em transparência dentro do
Sistema “S”, no Brasil e na América Latina (SOARES, 2017).

Dessa forma, esta pesquisa procura fornecer maiores informações sobre o tema,
somando-se à literatura já existente, além de fomentar o interesse público sobre
esse tema tão importante (OLIVEIRA et al.,2019; LOCATELLI; OLIVEIRA;
MACAGNAN, 2019), permitindo a descoberta de possíveis lacunas deixadas por
pesquisas sobre as entidades do Senac presentes na região Sudeste do Brasil, já
que a literatura encontrada sinaliza a existência de pouquíssimos estudos
abrangendo a transparência no Sistema “S” brasileiro.

O recorte feito delimitando os quatro estados da região Sudeste do Brasil se justifica
por ser esta a região mais representativa financeiramente no âmbito nacional com
praticamente 50% do PIB produzido no país com cerca de 3,5 trilhões de reais em
2019, além de ser a mais rica e a que tem maiores repasses econômicos por parte
do Sistema “S” e mais unidades dentre as cinco regiões nacionais. Entender o
funcionamento, estudar e analisar a transparência de tudo que se relaciona aos
recursos públicos dentro das entidades que compõem o Senac da região Sudeste é
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necessário para o setor acadêmico, pois as Instituições de Ensino Superior – IES
não podem ficar à margem do que está acontecendo com a sociedade. É necessário
que essas instituições, fornecedoras de conhecimento, participem ativamente nos
assuntos e problemáticas que envolvem o bem-estar da sociedade, e sejam úteis no
seu campo de atuação, com trabalhos acadêmicos relevantes para a sociedade.

Para além disso, justifica-se esta pesquisa, social e economicamente, pela atual
crise financeira mundial decorrente da Covid-19, que ocasionou um cenário de
incertezas e de restrições de locomoção societária, com uma possível queda no
número de postos de trabalho e desaceleração do crescimento econômico. Nesse
futuro econômico incerto, a população como um todo, não apenas os menos
privilegiados academicamente, solicita mais acertos das instituições fomentadoras
(PEDRO, 2020). Oportunamente, esse tema apresenta ainda relevância social e
gerencial, recebendo destaque maior a cada dia, ainda mais com o fácil acesso e a
precisão das informações por parte das entidades fiscalizadoras e da sociedade
como um todo.

Destaca-se a importância deste trabalho também para os setores da economia
nacional, não apenas para o Terceiro Setor, mas sim para todo o setor econômico,
bem como para a parte política e, logicamente, para toda a sociedade. Pretende-se
que este estudo seja uma fonte de consulta para futuros trabalhos acadêmicos, mas
não apenas isso: pretende-se que sirva como fonte de consulta para futuros
gestores públicos em busca de aprimorar suas práticas laborais e empregar corretas
formas de transparência.

Ademais, objetiva-se oferecer, com base no Acórdão 699/2016, um real panorama
sobre as práticas de transparância nas entidades do Senac presentes nos quatro
estados que compõem a região Sudeste. Pelo seu porte, as empresas do Sistema
“S” movimentam aproximadamente 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB – ano de
2017) nacional, ou seja, o Sistema “S” movimentou 17 bilhões de reais em 2017, o
que comprova sua significância como instituições de formação e qualificação de mão
de obra nacional, além de todo o aporte financeiro movimentado somente pelo
Senac, com cerca de 3 bilhões de reais em repasse no ano de 2017, ficando na
terceiro posição em repasses de recursos públicos; em primeiro lugar o Sesc (R$
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4.890.000.000,00) e Sebrae (R$ 3.296.000.000,00) (LOCATELLI; OLIVEIRA;
MACAGNAN, 2019). Torna-se necessário, portanto, aferir a gestão financeira e
patrimonial das entidades que compõem o Sistema “S”.

Esta pesquisa está arquitetada em seis capítulos, sendo o primeiro a introdução.
O segundo faz uma apresentação do Sistema “S” no Brasil. O terceiro refere-se à
Governança Corporativa e seus princípios e características, sendo desmembrado
em transparência, Teoria da Agência, compliance e accountability nas corporações,
enquanto que o quarto capítulo consiste na revisão da literatura teórica e empírica,
seguido dos procedimentos metodológicos. O sexto capítulo apresenta a análise e
interpretação das evidências. Por fim, são apresentadas as considerações finais e
as sugestões para futuros estudos sobre o tema.
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2 AMBIÊNCIA DA PESQUISA
Este capítulo tem como objetivo elucidar a área de pesquisa e a unidade de análise
para melhor conhecimento e entendimento do que é a tratativa do estudo, bem como
fazer maiores esclarecimentos sobre a área trabalhada para o fomento das boas
práticas da gestão da transparência no Sistema “S” brasileiro, em específico o
Senac dos quatro estados da região Sudeste.
No Brasil, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei
nº 4.024/61, propunha a construção de uma política destinada à orientação
profissional em escolas ao equiparar os cursos técnicos profissionalizantes e os de
formação geral. Hoje, isso foi revogado, não se limitando apenas ao Governo o
fomento e incentivo à profissionalização técnica (BRASIL, 1961).

Por lei, o Estado pode descentralizar parte de suas ações a terceiros, passando de
um Estado ativo, que realiza serviços públicos, para um Estado que atua com a
finalidade de fomentar o setor privado e o Terceiro Setor, fazendo com que a
sociedade civil promova e trabalhe em prol de si mesma. Portanto, os serviços em
que a ação não é privativa do Estado, nem de alta importância estratégica ou alta
especificidade de recursos, podem ser prestados por empresas públicas ou
privadas, a exemplo do que ocorre com o chamado Terceiro Setor (KISSLER;
HEIDEMANN, 2006).
No século XX, com o colapso do Estado, essas corporações começaram a ganhar
robustez, atuando nas lacunas institucionais e fazendo surgir o serviço social,
também chamado de Terceiro Setor, o qual se refere à sociedade civil formada em
complementação ao Estado – primeiro setor – e ao mercado, isto é, a iniciativa
privada– segundo setor (FERNANDES, 1994; FERRAREZI, 1997).
Nesse cenário, as paraestatais são entidades privadas sem fins lucrativos que têm
atuação no âmbito social, exercendo uma atividade de utilidade pública, e que
mantêm um vínculo muito forte com o poder público, porém sem fazer parte da
administração pública. A própria formação da palavra “paraestatatal” nos permite
compreender que ambos – entidades e Estado – têm atuação complementar: o
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prefixo “para” significa “ao lado de”, e “estatal” designa “governo”. Assim, entende-se
que se trata de entidades que trabalham próximas da Administração Pública.

Essas entidades paraestatais têm característica de pessoa jurídica de departamento
privado, recebem fomento do Estado e estão sujeitas ao controle da Administração
Pública, principalmente na prestação de contas ao Tribunal de Contas da União –
TCU. Para melhor entendimento, normalmente se considera que as paraestatais
estão inseridas no Terceiro Setor.
Como atividades paraestatais, destacam-se: os serviços sociais autônomos, as
instituições privadas de apoio a universidades e hospitais públicos, as organizações
sociais e as organizações de estado civil de interesse público. Como serviços sociais
autônomos, essas organizações são administradas por uma entidade privada
representativa de categoria profissional, que neste caso é a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a qual administra, organiza e controla as
companhias do chamado Sistema Fecomércio.
Inserido no Terceiro Setor está o chamado Sistema “S”, composto de corporações
privadas que prestam serviços de qualificação profissional nos mais diversos ramos
de interesse público e que são promovidas pelo Estado através do aporte parafiscal
obrigatório pago por organizações nacionais.
Em suma, o Sistema “S” é definido como:
(...) conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e
assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com a letra S,
têm raízes comuns e características organizacionais similares (BRASIL,
2020).

As entidades que compõem o Sistema “S” brasileiro são nove, a saber: Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social do Comércio (Sesc),
Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio
(Senac), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
Serviço

Nacional

de

Aprendizagem

Rural

(Senar),

Serviço

Nacional

de

Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (Senat) e Serviço Social de Transporte (Sest) (BRASIL, 2020).
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O Sistema “S” tem como objeto a atividade social na prestação de um serviço de
utilidade pública em benefício de determinado grupo social ou profissional.
O financiamento dessas atividades advém de contribuições sociais (parafiscais), de
caráter tributário, sobre a folha de pagamento das empresas, que reservam uma
percentagem do valor pago aos empregados a ser destinada aos serviços sociais
autônomos, além das dotações orçamentárias do poder público. Quem faz a
arrecadação e a fiscalização é a Receita Federal do Brasil.
Vale ressaltar que as entidades pertencentes ao Sistema “S” (Senai, Sesi, Senac,
Sesc, Sebrae, Senar, Sest, Senat e Sescoop) não têm, em regra, a necessidade ou
obrigação de fazer licitações pela Lei 8.666/93, o que não quer dizer que não
possam fazê-lo ou, muito menos, que não o façam. Essas corporações estão
sujeitas a regulamentos próprios, e cada entidade tem normas de como fazer
parcerias, contratos e compras. Porém, por obrigação, tais normas devem orientar a
forma e como farão seus gastos, bem como apresentar regras para garantir ao
princípio da impessoalidade em todas as ações da entidade.
Mesmo que boa parte dos seus recursos financeiros venha de fontes do Governo,
o regime de trabalho nessas organizações é proveniente da CLT, porém de forma
diferente dos celetistas do modelo de contratação por concurso público. Portanto,
inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que o Sistema “S” deve manter
um padrão de objetividade e eficiência na contratação dos gastos com seu pessoal.

O Senac, objeto deste estudo, começou a atuar em 10 de janeiro de 1946, quando o
Conselho Nacional do Comércio recebeu autorização do Governo Federal para criar
escolas em todo o país. São Paulo teve seu Conselho Regional eleito em 13 de julho
daquele ano e foi o primeiro a iniciar os trabalhos.

No estado de São Paulo, em 1947, surgiu a Universidade do Ar, que ensinava pelas
ondas do rádio. O Grande Hotel São Pedro, a partir de 1969, e o Grande Hotel
Campos do Jordão, desde 1998, oferecem aos estudantes a vivência de rotinas
profissionais. No ensino superior, a entidade iniciou-se em 1989, com o curso
Tecnologia em Hotelaria. Em 2004, as então Faculdades Senac deram lugar ao
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atual Centro Universitário Senac. O Senac está presente em mais de 44 municípios
no estado de São Paulo, com mais de 61 unidades, além de dois hotéis-escola e da
editora SENAC São Paulo, de acordo com seu portal oficial1 (SENAC SP, 2020).
Para o Senac do estado do Rio de Janeiro, não foi encontrada, em seu site oficial2,
a data precisa de sua inauguração, apenas a citação de que a instituição surgiu em
10 de janeiro de 1946, conforme os dizeres:
(...) nasce a primeira constituição brasileira liberal democrática, que
estabelece leis muito importantes como as eleições diretas e secretas,
igualdade de todos perante a lei e liberdade de manifestação de
pensamento. No entanto, mesmo com o futuro promissor, o país ainda
estava pobre, atrasado e com fortes conflitos sociais. Foi quando
empresários inteligentes se empenharam em criar serviços e produtos
inovadores, visando encontrar soluções para problemas sociais e
econômicos. É nesse contexto que nasce o Senac, uma instituição que
integra o Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC
RJ, 2020).

O Senac Rio de Janeiro está presente em 38 unidades de ensino, atuando em
diversas áreas, oferecendo cursos de capacitação, técnicos, de graduação, de pósgraduação, especialização e programas de educação a distância.
Por sua vez,o Senac do estado do Espírito Santo, em seu portal oficial3, não traz
muitas informações referentes a sua inauguração. São 9 unidades espalhadas pelo
estado que abrangem cursos ligados ao meio ambiente e segurança; beleza;
administração

e

negócios;

turismo

e

hospitalidade;

design;

gastronomia;

comunicação; informática; conservação e zeladoria; moda; saúde; e cursos técnicos,
além de educação a distância e treinamento de equipes (SENAC ES, 2020).

Por fim, o Senac Minas Gerais existe desde 1946 e integra o Sistema Fecomércio. O
Senac oferece, nas modalidades presencial e a distância, cursos livres e técnicos,
além de graduação e MBA, oferecendo também práticas pedagógicas, como os
salões de beleza-escola e os restaurantes-escola. A instituição promove, em suas
orientações estratégicas: missão – educar para o trabalho em atividades do
comércio de bens, serviços e turismo; visão – ser a instituição mineira que oferece
1Disponível

em: https://www.sp.senac.br. Acesso em: 18 jan. 2020.
em: https://www.rj.senac.br. Acesso em: 10 jun. 2019.
3Disponível em: http://www.es.senac.br. Acesso em: 10 jun. 2019.
2Disponível
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as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas; e
valores – transparência, inclusão social, excelência, inovação e desenvolvimento
sustentável, segundo seu portal oficial4. A entidade conta com 40 unidades em todo
o estado de Minas Gerais (SENAC MG, 2020).

Para que se mantenham ainda mais fortes e se perpetuem empresas iguais ou
semelhantes ao Sistema “S”, faz-se necessário um processo de transparência e
assertividade por parte dos responsáveis. Para isso, é fundamental o detalhamento
das contas públicas para o entendimento de todos. Assim, surge no Brasil a Lei
12.527/2011 de Acesso à Informação (LAI), quese aplica, no que couber:
(...) às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização
de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento
ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria,
convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres (BRASIL,
2011).

Ainda sobre a transparência dos atos das entidades do Sistema “S”, e de acordo
com o texto do Acórdão 699/2016 do TCU, no seu item 24, foram levantados
diversos aspectos relevantes sobre o tema, de forma a abranger o maior número
possível de variáveis de interesse para o controle e para a sociedade em geral.
Dessa forma, considerando-se o planejamento realizado, e a partir do objetivo deste
trabalho, formularam-se as seguintes questões de auditoria, as quais compõem a
matriz de planejamento:


Questão 1 – A transparência está adequada em relação à publicidade dos
orçamentos?



Questão 2 – A transparência está adequada em relação às demonstrações
financeiras obrigatórias das entidades?



Questão 3 – A transparência está adequada em relação à publicidade das
receitas e despesas?



Questão 4 – A transparência está adequada em relação às licitações
realizadas pelas entidades?

4Disponível

em: https://www.mg.senac.br. Acesso em: 10 jun. 2019.
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Questão 5 – A transparência está adequada em relação aos contratos
firmados pelas entidades?



Questão 6 – A transparência está adequada em relação à remuneração dos
dirigentes e empregados das entidades?



Questão 7 – A transparência está adequada em relação aos cursos gratuitos
oferecidos pelas entidades?



Questão 8 – A transparência está adequada em relação às transferências
entre as entidades do Sistema “S” e as respectivas federações e
confederações?



Questão 9 – Qual a sistemática das entidades para atendimento de
demandas da sociedade e quais os instrumentos disponíveis para facilitar
esse atendimento?

No intuito de conferir materialidade ao princípio da publicidade, foi instituído o Portal
da Transparência no ano de 2005, através do qual devem ser divulgados, na rede
mundial de computadores, dados e informações delineadas sobre o cumprimento
financeiro e orçamentário da União (BRASIL, 2005).
No ano de 2008, para as entidades do Sistema “S” vinculadas ao Sistema Indústria e
Comércio (Sesc, Senai, Sesi e Senac), foi estabelecida a destinação obrigatória de
parte da receita pública para ações de educação gratuitas retornadas à população
de baixa renda dentro do campo de atuação do ente (BRASIL, 2005). A partir do ano
de 2015, acertou-se a obrigatoriedade de que as entidades que compõem o Sistema
“S” anunciassem, através da sua página na internet, uma série de informações e
dados, tais como: os valores angariados com as contribuições, identificando a fonte
arrecadatória, as demonstrações contábeis consolidadas, a distribuição da despesa,
a estrutura remuneratória dos cargos e funções (BRASIL, 2015).
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
O Referencial Teórico está dividido em um grande subcapítulo secundário que dará
início a um resumo sobre o conceito de Governança Corporativa, sintetizando suas
particularidades, seu significado e sua abrangência no Brasil e no mundo. Isso
provocou a necessidade de desmembrá-lo em um subcapítulo terciário, dedicado
exclusivamente a elucidar a transparência (cerne do trabalho desenvolvido e objeto
principal do constructo) e seus aspectos principais. Na sequência, o trabalho trará,
em observância aos princípios da Governança Corporativa, que estão baseados no
Código das Melhores Práticas de Governança pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa – IBGC, os subcapítulos Teoria da Agência na perspectiva
da Governança Corporativa, a compliance e suas normatizações, e, para finalizar, o
termo accountability, seus conceitos e sua importância no cenário contemporâneo.

3.1 Governança Corporativa

A Governança Corporativa (GC) surgiu, em seus primeiros passos e ainda pouco
conhecida, com o início das transformações na administração das grandes
corporações nos Estados Unidos. A modificação das soberanias dos robber barons5,
que tinham o controle completo das empresas detidas por eles, compreendendo sua
administração, em corporações com estrutura acionária dispersa, resultou na
separação entre propriedade e controle, uma vez que a propriedade de grandes
companhias estadunidenses passou às mãos de milhões de pessoas, enquanto seu
comando foi entregue a alguns poucos executivos profissionais (SILVEIRA, 2010b).

Berle e Means (1991) foram os primeiros a separar controle e propriedade, em seu
trabalho The Modern Corporation and Private Property (A Corporação Moderna e a
Propriedade Privada – tradução nossa), com foco na preocupação com o poder
absoluto detido pelos administradores das companhias, colocando, logo, em
evidência a importância da forma como as companhias são dirigidas e controladas
(BERLE; MEANS, 1991).
5Termo

aplicado a um homem de negócios, no século 19, que se envolveu em práticas antiéticas e
monopolistas, utilizando influência política corrupta, e enfrentou quase nenhuma regulamentação de
negócios, obtendo enorme riqueza acumulada. Hoje, entede-se como Barões Ladrões.
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Entende-se que todo evento se torna relevante a partir de algum fato histórico,
normalmente crises de otimismo do mercado em relação às companhias. Os casos
do Sarbanes-Oxley Act6 e do Cadbury Report7 fazem parâmetro com a governança
corporativa estadunidense e inglesa, e, concomitantemente, reforçam esse
entendimento (ROSSETI; PITTA, 2017).
No início dos anos de 1960, o termo “corporate governance” foi empregado por
Richard Eells (1960) para representar o alicerce e o desempenho da forma de
governança das empresas. Ao abordar a gestão na sobrevivência da organização,
o estudo de Jensen e Meckling (2008) aplica a Teoria da Agência (estudo de
conflitos pela divergência de interesses diversos) para as organizações modernas
formalizarem o modelo de custo para agência do capital externo (EELLS, 1960).

No Brasil, apesar de já difundida, apenas na década de 1990 a Governança
Corporativa ganhou força, fomentada principalmente pela formação de fundos de
investimento em ações ativistas, os quais buscavam ganhar a partir de alterações na
governança das companhias em que haviam investido, assim como pela insatisfação
de acionistas minoritários com o fechamento de capital e a alienação do controle de
determinadas companhias (SILVEIRA, 2010b).

No ano de 1995, com o estímulo do próspero Institute of Directors (IoD) do Reino
Unido, criou-se o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA), que,
por sua vez, já no fim da década, deu origem ao Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa – IBGC. Desde sua criação, o IBGC promoveu o desenvolvimento da
cultura de boa governança nas empresas brasileiras, especialmente com a

6A

Lei Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act, normalmente abreviada como SOX ou Sarbox) é uma lei
dos Estados Unidos criada em 30 de julho de 2002 por iniciativa do senador Paul Sarbanes
(Democrata) e do deputado Michael Oxley (Republicano). Segundo a maioria dos analistas, essa lei
representa a maior reforma do mercado de capitais americano desde a introdução de sua
regulamentação, logo após a crise financeira de 1929.
7Foco na composição e no funcionamento do conselho de administração, auditorias e relatórios
financeiros.
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publicação de códigos de melhores práticas8 de Governança Corporativa (IBGC,
2016b).
O termo “Governança Corporativa” tem sido trabalhado através de muitos modelos
no decorrer das últimas décadas. No ano 2001, o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) definiu, pela primeira vez, Governança Corporativa como um
sistema que garante aos sócios-proprietários o governo estratégico da empresa e a
real monitoração da diretoria executiva. A conexão entre os donos do capital e os
gestoresa contece através do conselho fiscal, do conselho de administração e da
auditoria independente, ferramentas essenciais para a atividade de controle. A boa
Governança

Corporativa

garante

equidade

aos

sócios,

transparência

e

responsabilidade pelos resultados – accountability (IBGC, 2016a).

Já no ano seguinte, em junho de 2002, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
publicou um modelo sobre Governança Corporativa com sugestões a respeito das
boas práticas de governança. A CVM definiu Governança Corporativa como um
conjunto de normas que buscam melhorar o desempenho de uma empresa ao
proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e
credores, possibilitando o acesso ao capital. O estudo das práticas de governança
corporativa aplicadas aos mercados de capitais envolve, fundamentalmente:
transparência, equidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas
(accountability) (CVM, 2002).

O IBGC, em 2015, modificou a concepção de Governança Corporativa utilizada
anteriormente e, nessa última versão do seu Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa, definiu a GC não focando tão e somente nos sócios, mas
expandindo as relações com os stakeholders que participam do processo. A GC foi
então definida como processo pelo qual as organizações e demais empresas são
dirigidas, monitoradas e incentivadas, abrangendo os relacionamentos entre sócios,
conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, e demais
partes interessadas no processo, ou seja, os stakeholders (IBGC, 2015).

8Essas

práticas tendem a levar a um melhor resultado que, no caso das empresas, envolve a geração
de valor econômico no longo prazo. São aquelas que diminuem o conflito entre o principal e o agente
(IBGC, 2016).
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Já para Cunha, Moura e Santana (2012), acomposição de Governança Corporativa
é principalmente para garantir que novos investidores (acionistas minoritários)
recebam informações úteis e honestas a respeito do valor das empresas, e que os
administradores e acionistas controladores não se apropriem indevidamente dessas
informações.
Silveira (2010a), em seu livro “Governança Corporativa no Brasil e no Mundo: Teoria
e Prática”, definiu Governança Corporativa como um conjunto de variáveis (internas
ou externas, de incentivo ou controle) que objetiva fazer com que as tomadas de
decisão sejam feitas de forma a maximizar o valor de longo prazo do negócio e o
retorno de todos os acionistas. Depois de cinco anos, na segunda edição de seu
livro, Silveira (2010b) alterou o conceito de Governança Corporativa utilizado por ele
anteriormente, definindo-o como uma forma pela qual as sociedades são
controladas e dirigidas, incluindo seus preceitos explícitos e tácitos, com ênfase na
relação entre seus principais personagens: diretoria, conselho de administração e
acionistas.

Também com o propósito de desenvolver a Governança Corporativa das
companhias nacionais, a CVM publicou em 2002 um modelo com sugestões sobre
boas práticas de Governança Corporativa, mesmo sem o intuito de interesse
regulamentar. Nos anos subsequentes, o progresso da Governança Corporativa no
Brasil passou a ser encabeçado por entidades privadas, incluindo o IBGC, a
Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), a Associação Brasileira
das Companhias Abertas (ABRASCA), o Instituto Brasileiro de Relações com
Investidores (IBRI), fundos de pensão e algumas companhias, especialmente por
meio da criação de códigos de boas práticas de Governança Corporativa (SILVEIRA,
2010b).
Como se pode observar, o termo “Governança Corporativa” aflui em princípios
básicos, e sua apropriada utilização redunda em um clima de confiança, tanto
internamente, quanto nas relações com terceiros. São eles: transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (IBGC, 2020).
Com isso, pode-se observar um amplo espaço para a gestão do conhecimento
quanto a ações e informações dos princípios da Governança Corporativa.
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Kreuzberg e Vicente (2019) definiram Governança Corporativa com o intuito de
reduzir as divergências e possíveis interesses contrários. Os autores conceituaram
GC como um conjunto de procedimentos corporativos e de mercado como um todo,
que influenciam a gestão para atitudes cujo interesse próprio de maximizar o valor
sobrepõe o interesse da organização.

A GC tem sido adotada por corporações visando às melhores práticas de bom
relacionamento com seus stakeholders. Nesse sentido, existe uma reunião de
normas de caráter determinado anteriormente com utilização uniforme. De outra
forma, várias organizações, como órgãos reguladores, instituições de mercado,
associações de executivos, associações de investidores e fundos de pensão, têm
proposto boas práticas de Governança Corporativa que não são

de

caráter

impositivo, mas que são bem vistas pelo mercado, sendo maleáveis – um tipo
específico de soft law9–, normalmente condensadas em códigos de boas práticas de
Governança Corporativa. Dessa forma, a companhia determina um conjunto de
normas que mais se adequem às suas necessidades (ABBUD, 2014).

A fixação de um método de Governança Corporativa na corporação, abrangendo
um conjunto de práticas condizentes, tem sido adotada como um sistema de
melhora na gestão da empresa, na sua satisfação e na sua
mercado. Nesse sentido,
corporações

com

pesquisas

melhores

têm

conexão com o

documentado que,

de

fato,

práticas de Governança Corporativa apresentam

desempenho e resultados de avaliações mais favoráveis que as demais, tanto no
âmbito nacional, quanto internacional (CRISÓSTOMO; MELO JÚNIOR, 2015;
AZEEZ, 2015).

A escolha de um sistema de Governança Corporativa que se baseie em boas
práticas de controle da gestão da empresa ganha força como uma boa estratégia,
nesse sentido, sob o arcabouço da Teoria da Agência, que será tratado mais
adiante, a Governança Corporativa pode ser vista como um sistema composto de
um conjunto de mecanismos capaz de contribuir para uma regulação de

9É

um tipo de norma social, e não legal (SHELTON, 2008).
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interesses entre acionistas e a direção executiva da empresa, e assim minimizar os
conflitos e custos de agência (CLAESSENS apud CRISÓSTOMO; GIRÃO, 2019).
No intuito de melhorar o entendimento, foi concebida a obra “Os Códigos de Boas
Governanças Corporativas” para fomentar o aprimoramento dos sistemas de
Governança Corporativa das empresas, através da hipótese de um conjunto de
normas de governança recomendadas sobre o papel e a composição das estruturas
de Governança Corporativa (EFIGÉNIA, 2015).

Esses códigos foram desenvoldidos com o objetivo de corrigir diferenças no sistema
de governança das empresas a partir de sugestões e diretrizes de um conjunto de
práticas relativas ao conselho de administração, direção executiva, além de políticas
de contratação e remuneração de membros de ambos, relacionamento com
acionistas, auditoria e divulgação de informação. Quase sempre, os códigos
demonstram como objetivo a melhoria da gestão e governança da empresa e o
fortalecimento de sua responsabilidade frente aos acionistas, ao mesmo tempo que
maximiza o valor da empresa para acionistas e stakeholders em geral (AGUILERA;
CUERVO-CAZURRA, 2004).

Entende-se que um modelo de Governança Corporativa de excelência, construído a
partir da escolha de um conjunto boas práticas, é capaz de gerar vários benefícios à
empresa, como criar valor e melhorar seu desempenho a partir do aprimoramento da
gestão. Nessa conjuntura, já existe evidência documentada, em diferentes
mercados, de efeito positivo da qualidade do sistema de Governança Corporativa
sobre o valor da empresa (LIMA et al., 2015). Fonseca e Silveira (2016) associam
boas práticas de GC com um menor custo de capital próprio e de terceiros.

Ponderando esses conceitos do parágrafo anterior, Brandão (2008) diz que as
pesquisas demonstram que é muito mais fácil apontar os malefícios de uma má
governança do que comprovar o acréscimo de valor nas empresas decorrente de
boas práticas. Assim, é possível afirmar que é muito difícil fazer esse tipo de análise,
pois a especificidade da governança depende de cada setor e de diversos outros
aspectos. Isso se dá pelo fato de que a Governança Corporativa está ligada não
necessariamente com a decisão em si, mas com o ato de governar, com a forma de
decidir e com o modo como está estruturado o processo de tomada de decisão.
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Fan e Yu (2016) dizem que, ademais desse conjunto de resultados, a literatura
apresenta alegação no entendimento de que os resultados da aderência a boas
práticas de Governança Corporativa são contigenciais, pois dependem da cultura
organizacional e de outras nuances macro às quais os mercados estão sujeitos.

Nesse contexto, como supramencionado, existem três possíveis abordagens no que
se alude à obrigatoriedade legal das boas práticas de governança: a hard law10,
dotada de coercibilidade legal; a soft law (já explicada anteriormente), que é
baseada em regras de conduta recomendadas, como ocorre nos ambientes dos
códigos de melhores práticas de Governança Corporativa; e, para concluir, há uma
abordagem que pode ser descrita como a união de características das duas
primeiras, havendo um conjunto de práticas obrigatórias e outras recomendadas
(EFIGÉNIA, 2015). O direcionamento à adoção de códigos tem sido forte,
recomendando-se técnicas de governança e requerendo que as empresas
justifiquem a não-adoção, segundo o conhecido princípio comply or explain11
adotado no Reino Unido, na Alemanha e na Holanda, por exemplo (EFIGÉNIA,
2015).

Pode-se resumir que as boas práticas de Governança Corporativa propõem-se,
então, a minimizar ao máximo o Conflito de Agência, ou seja, buscar o entendimento
e o

alinhamento de interesses e aperfeiçoar o “como” decidir e não,

necessariamente, “o quê” decidir. Entende-se que o objetivo não é entrar no mérito
se a decisão foi bem tomada ou não em termos de Governança Corporativa, mas se
realmente o sistema de tomada de decisão está bem desenhado para evitar conflitos
entre as partes – principal e agente (BRANDÃO, 2008).

Para um melhor entendimento sobre a Governança Corporativa, foi utilizados os
princípios baseados no Instituto Brasileiro de Governaça Corporativa – IBGC (2015),
para nortear e conduzir o cerne das ideiais desta pesquisa, possibilitando assim
maior confiança e assimilição do assunto.
10É

juridicamente vinculante, trazendo consequências legais sobre o não-adimplemento e a nãoconformidade. Em inglês, é chamado de hard law aquilo que todos têm que obedecer (BRANDÃO,
2008).
11Termo utilizado para descrever a expressão “Pratique ou Explique”.
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O IBGC adaptou esses princípios com base no modelo da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esse modelo foi criado no ano
de 1999 fundamentado em princípios que são divididos em dois segmentos: o
primeiro discute as principais conclusões que resultam em cinco princípios, e o
segundo aborda as orientações relativas a cada um deles (CORREIA, 2020). Os
princípios, segundo a OCDE (2004), são:
Assegurar a base para um framework eficaz de governança corporativa:
deve promover a transparência e eficiência do mercado, com sólidas regras
legais e articular claramente a divisão de responsabilidades entre
autoridades de supervisão, regulação e aplicação das normas;
O direito dos acionistas e funções fundamentais no exercício dos direitos:
deve proteger e facilitar o exercício do direito dos acionistas;
O tratamento equitativo dos acionistas: deve assegurar tratamento
igualitário para todos os acionistas, inclusive os minoritários e os
estrangeiros. Todos devem ter a oportunidade de obter reparação sobre a
violação de seus direitos;
O papel dos stakeholders na governança corporativa: deve assegurar os
direitos dos stakeholders estabelecidos em leis ou através de acordos
mútuos. Deve incentivar a cooperação ativa entre os stakeholders e as
corporações na criação de riqueza, emprego e na sustentabilidade dos
empreendimentos;
Disclosure e transparência: deve garantir a divulgação tempestiva e objetiva
das informações relevantes da empresa, incluindo a situação financeira,
desempenho, estrutura de propriedade e governança;
A responsabilidade do Conselho de Administração: deve assegurar a gestão
estratégica da empresa, o controle eficaz da gestão através do Conselho
Administrativo e sua responsabilização perante a companhia e os acionistas
(OCDE, 2004).

Em adaptação ao modelo da OCDE e em conformidade com os padrões
internacionais, o IBGC criou quatro princípios básicos que intercalam, em maior ou
menor grau, todas as condutas do Código das Melhores Práticas, e a apropriada
admissão desses princípios posibilita um clima de confiança tanto internamente
quanto nas relações com terceiros.

Para o IBGC (2015), os quatro princípios que norteiam o Código das Melhores
Práticas de Governança são:
i. Transparência: que significa o desejo de disponibilizar informações, para
todas as partes interessadas e não apenas aquelas impostas pela
legislação ou regulamentos. Além de informações referentes ao
desempenho econômico-financeiro, contemplando também outros
fatores (inclusive intangíveis) que conduzem à criação de valor e
direcionam a ação empresarial;
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ii. Equidade: define-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os
grupos, sejam eles sócios ou demais partes interessadas, levando em
consideração os seus direitos, deveres, necessidades, interesses e
expectativas;
iii. Prestação de contas (accountability): significa que os gestores devem
prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e
tempestivo, assumindo todas as consequências de seus atos e
omissões;
iv. Responsabilidade corporativa (sustentabilidade): os agentes de
governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações,
visando à sua longevidade e levando em consideração, no seu modelo
de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual,
humano, social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo
prazos (IBGC, 2015).

Para este estudo, o foco principal dentro os quatro princípios foi a transparência,
onde trabalhou-se as definições, características, importância, a relação do seu
significado com a sociedade, as leis que orientam a boa transparência e alguns dos
tipos de transparências existentes.

3.1.1 Transparência

A compreensão acerca da importância do tema transparência e do seu real poder de
entendimento tem ganhado relevância entre pesquisadores de diversos campos do
conhecimento. No entanto, devido à diversidade de propensões envolvendo o fluxo
de informações, o conceito de transparência não foi monopolizado por nenhuma
área de estudo, podendo ser encontrado em estudos sobre conflitos internacionais,
organizações internacionais, ambiente político, política monetária, comércio,
corrupção, teoria democrática, gestão pública, contabilidade, finanças, entre outros
(ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019).

Vieira (2012) diz que a transparência das ações do Estado é fundamental para o
controle social e o exercício da democracia. O acesso a informações confiáveis
representa um ponto fundamental para que exista a participação da sociedade,
sendo um elemento necessário para a democracia.

Já Bobbio (2000) afirma que os interessados nas informações sobre transparência
acerca do controle dos recursos financeiros públicos são os atores das ações
públicas em uma sociedade democrática de direito, na qual não existe mais um
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soberano nem o povo como unidade, mas o povo dividido em grupos formados
com seus interesses contrapostos e concorrentes.

A transparência se caracteriza pela diminuição das incoerências informacionais
entre cidadãos e agentes estatais, de maneira a minimizar as falhas de gestão e
comportar maior controle sobre os atos ilícitos cometidos no setor público. Dessa
forma, com mais informação, a sociedade será capaz de distinguir melhor o valor
adicionado pela ação pública (STIGLITZ, 1999). Também Islam (2003) afirma que os
governos transparentes governam melhor porque o aumento do aparato informativo
adéqua a existência de entes públicos com menos corrupção e, por sua vez, mais
eficiência.
Por mais importância que o termo “transparência” tenha adquirido nos últimos
tempos, ainda seu sentido e seu conceito permanecem brandos, muito em
decorrência da trajetória de formação do conceito, bem como da dependência dessa
trajetória (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019). Os aspectos atribuídos ao termo nos
últimos anos não foram os mesmos, e até ele alcançar o significado político que tem
atualmente, um longo caminho foi percorrido. Até porque, em muitas situações, o
termo passou a ser importado de democracias consolidadas para democracias
nascentes, fazendo então com que seu sentido também incorporasse esperanças e
significados confusos (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019).
Para se ter uma ideia, o termo “transparência” é relativamente novo, pois, no ano de
1990, somente 13 países tinham leis que determinavam o direito do cidadão ao
acesso às informações públicas. Vinte anos depois, ou seja, por volta de 2010, esse
número passa para 70 países envolvidos com leis que retratam o acesso da
sociedade à informação e à prestação de contas dos governantes (MENDEL, 2009).
Essa exigência de transparência como novo formato de ações dos Governos não é
tido apenas como uma moda, mas sim uma atitude que deve ser contínua e permear
a rotina das democracias contemporâneas (SILVA; BRUNI, 2018).

Schultz (1999) diz que, no conflito entre os países, um Governo é transparente se o
cidadão conseguir acesso às informações sobre preferências de sua sociedade e
seu respectivo apoio às ações do Governo. Esse entendimento mais lapidado de
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transparência possibilitou a obrigatoriedade e a criação de um padrão dos meios
utilizados por todos os agentes federativos na transparência da prestação de contas
dos recursos públicos ao cidadão em canais de comunicação mais acessíveis
(MENEZES, 2016).

Algumas leis e normas legais no Brasil permitiram o acesso às informações públicas,
incluindo-o entre os direitos e as garantias fundamentais, no art. 5º, XXXIII, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), e em mecanismos complementares, como o
art. 37, § 3º, II, e o art. 216, § 2º. A publicidade dos atos públicos foi alçada à
categoria de princípio da administração pública pelo art. 37 da CF/88. Considera-se
que a Carta Magna brasileira estabeleceu uma obrigatoriedade e relevância para a
disponibilização de informações públicas à sociedade e para a publicidade das
ações governamentais. Complementarmente, as edições da Lei Complementar (LC)
nº 131 (2009) e da Lei nº 12.527 (2011), que ficou popularmente conhecida como a
Lei de Acesso à Informação (LAI), forneceram um regramento operacional aos
ditames previstos pelos constituintes (SILVA; BRUNI, 2019).

Ainda, a Lei 12.527/2011, assim como a LC nº 131 (2009), definiu materiais e
procedimentos para a disponibilização da informação por iniciativa do agente
governamental (transparência ativa) ou por solicitação do interessado externo à
administração (transparência passiva), sendo ambas admissíveis em todas as
esferas de Governo. De forma ampla, a transparência ativa se refere às informações
que o próprio gestor público oferece para a população, de forma presencial ou, mais
comumente, utilizando a internet12. No entanto, a transparência passiva abrange
ainda mais, pois transcende esse conceito, culminando no direito de qualquer
interessado ao acesso às informações públicas de que tenha necessidade,
ressalvando-se apenas aquelas de caráter sigiloso (SILVA; BRUNI, 2019).
De um ponto de vista macro, mais abrangente, o termo “transparência” pode ser
categorizado em duas frentes, conforme parágrafo anterior, podendo ser uma
transparência ativa ou passiva. Segundo Araújo e Romero (2016), essas definições

12A

LC nº 131 (2009) faculta aos municípios com população inferior a 10 mil habitantes a
obrigatoriedade de divulgação do conteúdo mínimo na internet, mantendo apenas a necessidade de
divulgação em tempo real de dados quanto a receita e despesa.
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são como grandes esclarecimentos que abarcam tanto a atividade de divulgação
ativa, feita de forma proativa pelas organizações governamentais, quanto as formas
passivas de transparência, em que as mesmas entidades governamentais
respondem de forma reativa às demandas externas de obtenção da informação, por
meio do direito de pedido junto aos órgãos do Governo (ARAÚJO; ROMERO, 2016).

Para instituições públicas do Poder Executivo Federal–PEF, com exeção de
municípios com até 10 mil habitantes, a “transparência ativa” da LAI reflete, nada
mais, nada menos, que a obrigatoriedade da emissão de informações públicas
essencialmente por meio de seus sítios eletrônicos oficiais, devendo ser executada
especificamente na seção (link) “Acesso à Informação” (BRASIL, 2012).

Para que essa divulgação de informações públicas seja eficiente, ela deve estar em
comum acordo com as normas tecnológico-estruturais, inicialmente estabelecidas
pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que obrigam
os sítios eletrônicos do PEF a externarem banner (link) intitulado “Acesso à
Informação” (com logomarca oficial) no sítio eletrônico principal de uma determinada
instituição pública (BRASIL, 2012).

O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, estabelece que os sítios eletrônicos do
PEF têm o dever de cumprir as normas do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, apresentando: 1) formulário para solicitar informação;
2) ferramenta de pesquisa de conteúdo; 3) ferramenta de gravação de relatórios em
formatos como planilha e texto; 4) acesso a dados abertos; 5) divulgação detalhada
dos formatos utilizados para estruturação da informação; 6) segurança no que se
refere à qualidade de informações com atualização, autenticidade, disponibilidade,
integridade e primariedade; 7) instruções ao requerente para comunicação eletrônica
ou telefônica; e 8) acessibilidade de conteúdo para pessoas portadoras de
deficiência física (BRASIL, 2012).

Em relação à transparência ativa, há um guia que se destina aos Órgãos e
Entidades do Poder Executivo Federal, e tem como objetivo encaminhar os acessos
a informações públicas na internet de alguma entidade pública (pelo que deternina a
LAI), auxiliando o alcance e a localização das informações pelo cidadão.
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Diante da necessidade de buscar os melhores resultados e para que estes estejam
atrelados à realidade, foram elaborados, pela LAI, treze eixos temáticos:
1) Ferramentas e Aspectos Tecnológicos; 2) Institucional; 3) Ações e Programas;
4) Participação Social; 5) Auditorias; 6) Convênios e Transferências; 7) Receitas e
Despesas; 8) Licitações e Contratos; 9) Servidores Públicos; 10) Informações
Classificadas; 11) SIC; 12) Perguntas Frequentes; e 13) Dados Abertos.

Como pode ser visto, há inúmeros modelos e formas de se mensurar a
transparência das organizações, sejam privadas, públicas ou híbridas, como é o
caso das entidades do Sistema “S”. Ainda para Heald (2006), pode-se separar em
quatro direções os debates relativos aos benefícios e custos da transparência para o
Estado. As duas iniciais (transparência para cima e transparência para baixo)
descrevem o que Heald (2006) qualificou de transparência vertical, enquanto a
transparência de fora para dentro e a transparência de dentro para fora se referem
ao que Heald intitulou de transparência horizontal, conforme descrição a seguir.

A transparência para cima (vertical) pode ser organizada tanto em termos de
relacionamentos hierárquicos como da análise principal-agente que subsidia a
maioria dos modelos econômicos. Transparência ascendente significa que o
superior/principal pode observar a conduta, o comportamento e/ou os resultados dos
subordinados

hierárquicos/agentes.

Nesse

sentido,

os

agentes

fornecem

informações úteis para que o principal possa monitorá-los. Esse modelo, apesar de
ter sido desenvolvido para subsidiar modelos de relacionamentos hierárquicos e
análise de principal-agente, pode, também, ser utilizado no setor público para
subsidiar análises que tenham o fluxo informacional entre burocracias e Governo,
uma vez que para analisar a efetividade de suas políticas os governantes eleitos
precisam monitorar os burocratas (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019).

A transparência para baixo (vertical) efetiva-se quando os governados podem
observar a conduta, o comportamento e/ou resultados de seus governantes. Essa
direção de transparência está diretamente associada aos conceitos de democracia,
dado que o direito dos governados em relação aos seus governantes figura, na
teoria e na prática democrática, frequentemente, sob a tutela da accountability. Por
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isso, uma vez à frente de seus cargos, os políticos eleitos e sua burocracia pública
devem prestar contas ao povo, responsabilizando-se perante este por seus atos e
omissões. Isso exige a existência de um fluxo informacional contínuo entre Governo
e sociedade, uma vez que sem esse fluxo não é possível controlar a conduta dos
governantes nem durante o mandato nem ao fim do ciclo da representação
(ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019).

A transparência para fora (horizontal) ocorre quando o subordinado hierárquico ou
o agente consegue observar o que está acontecendo além da organização.
A competência de ver além da organização é fundamental para uma organização
compreender seu ambiente e monitorar o comportamento de seus pares ou
competidores (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019).

Outra forma de se mensurar e qualificar a transparência passiva e os atos dos
comandantes/gestores é o que o Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União (CGU) está fazendo por meio de uma métrica
denominada Escala Brasil Transparente (EBT), com uma escala de 0 e 10.
A publicação das notas de transparência dos municípios mostrou um cenário
bastante heterogêneo entre as variações analisadas (SILVA; BRUNI, 2019).

No ano de 2015 nasceu a EBT, com a finalidade de se tornar oficial o índice aplicado
pela CGU em prol da verificação da execução de dispositivos da LAI. O critério da
escala abrange um checklist composto de doze disposições (conforme Quadro 1)
referentes ao desempenho do SIC (transparência passiva) e à regulamentação da
LAI (BRASIL, 2018), conforme o Quadro 1 a seguir.
Quadro 1 – Método de avaliação da Escala Brasil Transparente (EBT)
Dimensões
Transparência Passiva (peso: 75%)

Regulamentação da LAI (peso: 25%)

1) Divulgação do SIC físico (atendimento
presencial);

1) Exposição da legislação no site do avaliado;

2) Existência de um e-SIC (atendimento pela
Internet);

2) Existência da regulamentação;

3) Possibilidade de acompanhamento do pedido
de acesso;

3) Regulamentação do SIC;
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4) Inexistência de pontos que dificultem ou
inviabilizem o pedido de acesso;
5) Respostas aos pedidos no prazo legal;
6) Respostas em conformidade com o que
foi solicitado.

4) Regulamentação da classificação de sigilo;
5) Regulamentação da responsabilização do
servidor;
6) Regulamentação de instâncias recursais.

Fonte: Brasil, 2018.

No entanto, observa-se que esse indicador apresenta três deficiências no que se
refere a: 1) seu objeto, direcionado exclusivamente a estados e municípios; 2) seu
eixo, prevalecentemente na “transparência passiva”; e, por último, 3) sua forma de
fazer o checklist (que não considera a possível qualidade da informação pública
entregue por uma instituição pública), sendo seu preenchimento binário (“sim” ou
“não”) (BRASIL, 2018).

Um ponto a se destacar é a serventia dessa informação prestada. Muito por conta
dos recursos de tecnologia da informação, os Governos optam por utilizar
preferencialmente os sítios eletrônicos para oferecer os esclarecimentos obrigatórios
por meio de portais de transparência. No entanto, se a informação não for útil e
tempestiva para a sociedade, não terá serventia alguma. Assim como de nada
adianta oferecer conteúdo e informação em sítio eletrônico que não funcione (SILVA;
BRUNI, 2019). Por mais que se tenha um fomento à quantidade de portais de
transparência, é fácil a percepção de que a comunicação não cumpre seu objetivo.
Raupp e Pinho (2016) pedem atenção para a ocorrência de que são criados
obstáculos tecnológicos para explicar a ausência de mecanismos de transparência,
prejudicando a democracia. Então, pode-se dizer que, para evitar o sucesso da
democracia, controles tecnológicos são criados, sendo mais fácil dar explicações
sobre as limitações tecnológicas do que explicar as limitações ao exercício da
democracia (RAUPP; PINHO, 2016).

3.2 Teoria da Agência na perspectiva da Governança Corporativa

Entende-se neste trabalho que a Toria da Agência na perspectiva da Governança
Corporativa é tida como um dos 4 pilares que norteiam o Código das Melhores
Práticas de Governança, definindo e imbuindo um tratamento justo e igualitário de
todos os stakeholders envolvidos e demais partes interessadas. Isso porque a
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separação

entre

propriedade

e

controle

da

empresa,

resultante

da

continuação/processo natural de crescimento em porte e complexidade, fez surgir
conflitos de interesses entre propriedade e direção da empresa e a necessidade de
evitar os possíveis conflitos de acordo com os contratos adequadamente elaborados
como proposto pela Teoria da Agência (FAMA; JENSEN, 1983; JENSEN;
MECKLING, 1976).

Em qualquer corporação ou entidade pública, particular ou híbrida, quando se
delega poder a alguém ou a um grupo de pessoas, pode-se gerar um desacordo de
pensamentos e diferentes diretrizes. O principal designa poderes ao agente, que,
por sua vez, pode não exatamente seguir o que o principal queira. Isso é o que
chamamos de conflito de agência, no qual o principal concede poderes e o agente
recebe aquele poder. Um tipo de conflito de agência apresentado é o que ocorre
quando há propriedade pulverizada. Trata-se de um caso bastante comum nos
Estados Unidos, no Reino Unido e em alguns outros lugares. Mas, apesar do volume
econômico das empresas, da grande importância econômica delas, trata-se de uma
exceção no mundo (BRANDÃO, 2008).Entende-se que, na política de prestação de
contas de uma entidade ou um agente público perante a sociedade, pode-se incorrer
no problema do principal e agente (PHILP, 2009).

A Teoria da Agência, sustentada pelo modelo do comportamento humano, foi
desenvolvida por Jensen e Meckling (1994) sob quatro moldes: os indivíduos (1) são
críticos (i.e., preocupam-se com diversos fatores, como prestígio), estão sujeitos a
fazer substituições (trade-offs) e têm preferências transitivas; (2) têm necessidades
ilimitadas (i.e., preferem de forma insaciável uma maior quantidade de bens que
avaliam positivamente); (3) são maximizadores (i.e., buscam a maior utilidade
possível; no entanto, o contentamento é restrito por condições como cláusulas e
conhecimento reduzido, o que os conduz a ponderar sobre custos de obtenção de
informações e conhecimento necessário para avaliação das alternativas); e (4) são
engenhosos (i.e., são criativos e respondem às mudanças do ambiente, adaptandose e criando novas oportunidades) (JENSEN; MECKLING, 1994).

No entendimento de Przeworski (2001), isso envolve problemas de informação e
entendimento referentes à accountability. O problema estaria conectado ao tema da
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delegação, isso porque as democracias representativas refletem uma semelhança
de autoridade entre quem incumbe e aquele que é incumbido. O principal incube ao
atuante um domínio para alcançar algo em seu interesse, cabendo ao agente atuar
em nome dos interesses do principal. A relação principal-agente deve respeitar a
conformidade de incentivos, pelo fato de que o agente vai atuar sob o interesse do
principal se, ao mesmo tempo, puder lograr seus próprios interesses.

Sob um modelo financeiro-econômico, as três direções retratadas por Baiman (1990)
proporcionam composições parecidas para a análise das interações entre principalagente, das causas para a ausência de eficiência e dos processos de controle para
tal ausência. As distinções entre os sentidos se realçam, sobretudo, quanto às
suposições explicativas para a conduta do agente e para a função dos sistemas de
incentivos (BAIMAN, 1990).

O problema do agente é não ter a convicção de que, se agir corretamente, será
ressarcido, culminando em uma autonomia de decisão que o privilegia diante do
principal em termos de informação. Por outro lado, a assimetria de informação em
relação ao principal dá a este pouquíssimas opções de decisão, permitindo que
ocorra uma cadeia de custos da delegação. Quanto maior for a diferença de
informação entre o principal e o agente, maiores deverão ser os custos da
delegação, diminuindo a qualidade da democracia (FIGUEIRAS, 2011). Isso ocorre,
muitas das vezes, devido à utilização, por parte do agente, de informações
privilegiadas, assim como o poder de tomada de decisão, para lograr vantagens
impróprias.

Pode-se dizer que os principais, os sócios, delegassem poder aos gestores,
permitindo um desalinhamento de interesses. Isso, no pior dos casos, poderia gerar
expropriações econômicas, culminando com a transferência inadequada de recursos
para outras empresas, assim como gastos pessoais excessivos, empreendimentos
de projetos alinhados ao gosto pessoal, nepotismo, entre outros. Esses são alguns
dos dilemas trabalhados pela Governança Corporativa. Um de seus papéis é tentar
reduzir ou evitar esse tipo de situação (BRANDÃO, 2008).
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Lacruz (2020) corrobora dizendo que as hipóteses e os conceitos da Teoria da
Agência para o Terceiro Setor brasileiro apontam para uma discussão dos conflitos
existentes entre principal e agente, tendo como real a relação de agência observada
na contratação da ONG (agente) pelo doador (principal) no repasse de doações.

A Teoria da Agência tenciona explicar os conflitos existentes entre propriedade e
gestão da

empresa

decorrentes

da

separação

entre

ambos,

fazendo-se

necessário um conjunto de contratos entre os stakeholders da empresa, de modo
a minimizar os custos decorrentes desses conflitos

(FAMA; JENSEN, 1983).

A existência de conflitos de agência e de custos deles decorrentes faz com que
a empresa procure encontrar estratégias que permitam minimizá-los (JENSEN;
MECKLING, 1976).

Attila (2012) assegura que os confrontos de agência que se originam do vínculo
entre o principal e o gestor podem ser percebidos pelo desequilíbrio de informações
existente entre os dois; assim, o gestor, por ser intitulado para efetuar a direção de
uma organização, pode obter maior volume de informações que o agente principal.
De posse dessas informações, muitas das vezes exclusivas, gera-se o conflito entre
o benefício próprio e o bem comum do principal na tomada de decisões.

No mesmo pensamento, Slomski e Mello (2008) externam que os contratos
acordados entre o agente principal e o gestor não respondem aos princípios os
quais deveriam conter, pois tanto o principal quanto o agente têm interesses próprios
que, ao longo da relação, poderão se opor. Ademais, pode haver oportunismo de
uma das partes em detrimento da outra.

Figueiras (2011) continua seu pensamento afirmando que a accountability é
abrangente nas pesquisas empíricas, e por isso falta um conceito normativo mais
apurado, com a finalidade de resgatar uma perspectiva conceitual que dê conta dos
problemas propriamente políticos das sociedades democráticas. O objetivo
normativo é claro, mas falta a ele uma conformação mais adequada à ideia de
democracia e ao modo como opera na política cotidiana, afinal ela não se restringe
aos problemas de gestão e eficiência econômica (FIGUEIRAS, 2011). O que o autor
pretende dizer é que o conceito de accountability não pode se restringir à parte da
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prestação puramente contábil, mas ir além das normas e da exigência burocrática,
devendo fomentar a cidadania, incentivar a democracia em prol de unir cidadão e
Governo muito mais que apenas em números, extrapolando ideias preestabelecidas,
aproximando a confiança do agente em relação ao principal, e vice-versa.

Ainda segundo Figueiras (2011), há uma descrição precisa e muito interessante
sobre concepção minimalista de democracia, dizendo que o fundamental para a
institucionalização da accountability é estreitar o déficit de informação entre principal
e agente, e fomentar a abertura dos segredos de Estado pela via da transparência,
porém, como o conceito apenas se concretiza com a evolução das formas de
transparência, os dois termos comumente se tornam intercambiáveis.

A evolução do conceito de prestação de contas ou accountability está sujeito,
necessariamente, mais que nas boas práticas políticas, mas em um melhor
entendimento social na arquitetura dos atos dos entes políticos, pois se sabe que há
uma conjectura assimétrica informacional entre o principal e o agente a qual merece
uma atenção e um cuidado maior pelo campo das instituições públicas ou entidades
que trabalham com o dinheiro público (FIGUEIRAS, 2011).

Fica dificultoso discorrer sobre a responsabilidade política sem que as entidades
públicas sejam transparentes aos cidadãos e que o déficit de informação entre o
cidadão comum e as instituições democráticas seja comprimido. Para sua
solidificação como regime político, a democracia implica uma espécie de livre
conhecimento por parte do cidadão comum (FIGUEIRAS, 2011).

O conceito de transparência sobre a Teoria da Agência permite o entendimento da
economia da informação, como se fosse uma espécie de antídoto para os males da
corrupção, e o Estado, por definição, um mau gestor dos recursos públicos. A
política da transparência, por sua vez, reduz os segredos de Estado, permite o livre
conhecimento da sociedade e fomenta, supostamente, o exercício da cidadania
(FIGUEIRAS, 2011). Entende-se que as incertezas dos mercados se dão pela
incoerência das informações, proporcionando uma forma de controle sobre a
conduta dos agentes públicos no sentido da maior eficiência possível dos resultados.
Então, o conceito de transparência nasce nesse sentido, como um ponto de
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economia da informação, em que o principal deve obter o melhor resultado possível
para o investimento público realizado nas diferentes agências do Governo e do
mercado (STIGLITZ, 1999).

Para Greller (2015), esse modelo fundamentado na Teoria da Agência não é bem
empregado à accountability dessas organizações, mas permite mais oportunidades
para aquelas que sejam ricas em recursos financeiros, recursos humanos, atores
políticos ou que tenham relacionamento com o Estado. Nesses casos, os recursos
recebidos por essas organizações sem fins lucrativos são tão volumosos que não há
necessidade de atenuar o comportamento às exigências dos fornecedores de
recursos locais, clientes ou instituições, ou seja, funcionalmente, essas entidades
têm proprietários (GRELLER, 2015).

Wiseman, Cuevas-Rodríguez e Gomez-Mejia (2012) aduzem que estudos sobre a
Teoria de Agência que são fomentados com base no modelo de Jensen e Meckling
(1976) fracassam ao descuidar da ocorrência de que as transações são socialmente
estabelecidas e, dessa forma, desconhecem as implicações oriundas do
reconhecimento formal de que essas transações convivem dentro de uma totalidade
institucional ampla.

3.3 Compliance

É necessário entender a palavra compliance primeiramente, antes de seguir os
estudos. Compliance é um termo ainda muito novo, com um entendimento legal e
citado no mundo e no Brasil ainda muito recentemente. O termo origina-se do verbo
em inglês to comply, que pode ser traduzido como “agir de acordo” com uma lei,
regra ou normas específicas. Então, pode-se entender que estar em compliance é
fazer ou estar de acordo, em conformidade com as leis internas e/ou externas
vigentes (SILVERMAN, 2008).

Uma pesquisa realizada por Steinberg (2011) a respeito do contexto norteamericano traz fatos relevantes para que as organizações públicas e privadas
invistam em sistemas de compliance de qualidade. E por mais que a cultura de
anticorrupção não esteja completamente espalhada no Brasil, e que alguns
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administradores ainda tenham dúvidas do ônus de análise interna dos riscos e de
adotar medidas firmes para preveni-los, fica claro que o custo de não implantar um
programa de integridade é muito maior. Para facilitar o entendimento, Steinberg
elencou alguns casos famosos em que houve falhas nos programas de compliance e
que foram extremamente prejudiciais financeiramente às suas respectivas
empresas. Os exemplos das empresas e respectivos prejuízos são: American Home
Products, US$3,75 bilhões; Bank of Credit and Commerce, US$17 bilhões; BAT
Industries, US$73 milhões; Cinergy, US$1,4 bilhão; IBM, US$6 bilhões; Johns
Manville, US$3 bilhões; Philip Morris, US$9 bilhões; Prudential Insurance, US$4
bilhões; Texaco, US$3 bilhões; Time Warner, US$3,5 bilhões; Visa, US$2,25 bilhões
(STEINBERG, 2011).

As primeiras notícias referentes a compliance foram observadasnos anos de 1990,
devido à ocorrência de uma série de ações judiciais, legislativas, administrativas e
regulatórias que impactaram desfavoravelmente a governança corporativa e a
liderança das organizações, incentivando as corporações a darem início à
implementação

de

programas

específicos

que

combatessem

tais

ações

(SILVERMAN, 2008).

Define-se compliance como a obrigação de uma organização em cumpriras normas
a que se sujeita em razão de suas atividades, sejam essas normas emanadas de
leis, regulamentos ou políticas internas, contemplando sempre uma atitude ética e
transparente, não apenas na condução de negócios, mas em todas as atitudes das
pessoas (GONSALES, 2016).

Muitos autores vinculam o termo compliance principalmente à prevenção e ao
combate da corrupção. Medeiros e Freitas Júnior (2019) retratam que, por volta do
ano 2000, o termo compliance surgiu com o advento de cenas de corrupção no
Brasil e estampado nas mídias locais. Para Oliveira (2017), o termo surgiu em prol
de questões envolvendo a corrupção e favorecimentos ilícitos entre companhias e
gestores.
Com a real possibilidade de atos e desvios financeiros e morais dos gestores das
corporações, a alta cúpula administrativa, os acionistas e os interessados nas contas
e finanças da companhia elaboraram procedimentos através de códigos de conduta
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e métodos de compliance para evitar possíveis perdas e deslizes nas empresas
(QUELHAS et al., 2009).

Adversidades como a ocorrência contínua de atos duvidosos por parte de agentes
organizacionais, pondo em dúvida as corretas tomadas de decisão, mudanças
regulatórias, risco de danos à reputação, multas onerosas aplicadas por órgãos de
fiscalização, pressão dos acionistas e stakeholders envolvidos fizeram com que os
executivos passassem a enxergar a compliance como um investimento e não como
um custo para a organização (KPMG, 2018).

A compliance, ao passo que é uma forma preventiva no combate de crimes no
âmbito empresarial, sob o prisma das políticas públicas, quebra a concepção da res
publica utilizada em benefício de seleto grupo, transformando esse novo olhar para
admirar que a coisa do povo seja de fato em benefício do povo enquanto
coletividade (RYNDACK; GUARANI, 2019). Os autores ainda defendem que a
compliance deve transbordar a esfera privada da empresa e atingir e alterar a
cultura da sociedade em prol do bem comum.

Essa admissão de padrões contra a corrupção está relacionada, sobretudo, às
normas e condutas contidas no país onde está a empresa e à integração ao sistema
de Governança Corporativa, através de um programa de compliance específico.
Este integra o público interno da empresa, inclusive o conselho de administração, os
auditores internos e terceiros ligados à empresa (LOMBARDI et al., 2019).

Seguindo esse raciocício, o termo compliance está ligado a um conjunto de sistemas
adotados por uma determinada companhia, no intuito de garantir a execução de
normas legais, leis e políticas estabelecidas pela organização, com a intenção de
mitigar riscos e responsabilidades (ALVES; PINHEIRO, 2017).

A preocupação das empresas com a imagem impacta suas ações e tomadas de
decisão. Por isso, a compliance ganha mais relevância e importância na valorização,
pelo mercado e pela sociedade, das companhais comprometidas com a integridade,
assim como pode levar a vantagens competitivas perante seus concorrentes (IBGC,
2017).
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Compartilhando do mesmo pensamento, Oliveira, Agapito e Miranda (2017) afirmam
que estar em compliance é continuar em acordo com as normas e padrões éticos,
procedendo de forma preventiva, procurando antecipar condutas reprováveis e
criando mecanismos para evitar ações que possam deixar a empresa em
desconformidade com o conjunto de normas e preceitos éticos reguladores de sua
atividade.

Sendo mais amplos, Alves e Pinheiro (2017) defendem que a compliance seja mais
dilatada, sob um olhar macro nas organizações, que contemplem concepções
relacionadas à conformidade como também as relativos à cultura da ética, interna ou
externa, das companhias. Essa compreensão amplificada propicia uma estrutura de
complaince com uma base mais ampla e mais bem arquitetada, incorporando ao
conceito elementos de ética e integridade, que vão bem além de uma simples
conformidade ao ambiente regulatório. Contribuindo com esse pensamento, Ribeiro
e Diniz (2015) relatam que se pode confundir o termo compliance com a simples
efetivação das normas e regras formais, sendo a sua cobertura mais vasta. Com
isso, pode-se dizer que a compliance é um conjunto de normas, regras, padrões,
procedimentos éticos e legais que, ao ser implantado, deverá ser o norte que
conduzirá o comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como a
atitude dos seus colaboradores (RIBEIRO; DINIZ, 2015).

Outra definição para compliance é a que retrata a adoção de práticas e
procedimentos, códigos de ética e condutas internas e externas, organização de
treinamentos e cursos, processos e controles internos, assim como a adesão a
mecanismos de identificação de desvios de conduta e de monitoramento, da
realização de auditorias internas e externas, assim como canais de denúncia, entre
outras ações que imputem e criem um padrão valorativo e comportamental da
empresa (RYNDACK; GUARANI, 2019).

Com isso, tal entendimento de compliance, anteriormente restrito ao cunho
regulatório e legal, vem ganhando formas mais adaptáveis, passando a integrar
ética, sustentabilidade, cultura corporativa, risco cibernético, gerenciamento de
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dados e informações de clientes, cadeia de suprimentos, entre outros diversos riscos
emergentes dentro das organizações (KPMG, 2018).

A cultura imposta pela compliance transborda a avaliação perante as conformidades
da lei, uma vez que é pautada por decisões empresariais baseadas nas boas
práticas (SILVEIRA; SAAD-DINIZ, 2015). Ribeiro e Diniz (2015) corroboram dizendo
que, além das normatizações do mercado e do regimento interno da empresa, a
compliance deve ter como objetivo prevenir demandas judiciais; obter transparência
na condução dos negócios; proteger a confidencialidade da informação atribuída à
instituição por seus clientes; evitar o conflito de interesse entre os diversos atores da
instituição, assim como evitar ganhos pessoais indevidos por meio da criação de
condições artificiais de mercado, ou da manipulação e uso da informação
privilegiada; evitar o ilícito da lavagem de dinheiro, assim como disseminar na
cultura organizacional, por meio de treinamento e educação, os valores de
compliance.

Com o intuito de minimizar atos anticorruptos e fomentar a compliance, a CGU e o
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC criaram programas de
compliance. De acordo com a GCU (2015), um programa de compliance tem cinco
bases. Inicia-se com o engajamento e o respaldo da alta cúpula administrativa em
aderir ao programa. A segunda base é uma área da corporação que é incubida do
programa de integridade, de forma apropriada, e dispõe de recursos monetários,
materiais e humanos, independência e soberania para decisões e ações no combate
a ações ilegais, e que se retrata prontamente ao nível hierárquico organizacional
mais elevado da companhia. A próxima base é formada pelo estudo de perfil,
analisando-se e monitorando-se os riscos aos quais a empresa está compelida.
A quarta indica a arquitetura de normas, políticas, procedimentos e instrumentos
para garantir padrões de ética e conduta, além da diminuição de riscos. Estão
englobados, nesse pilar, treinamentos, comunicações, canal de denúncias, medidas
disciplinares e ações de detecção, investigação e remediação de atos lesivos
envolvendo a empresa. A quinta e última base diz respeito à necessidade de um
monitoramento contínuo da efetividade do programa de integridade (CGU, 2015).
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Já para Serpa (2016), considera-se um programa de compliance um sistema que
possa detectar e prevenir atos criminosos e fomentar uma cultura organizacional em
prol do cumprimento das normas internas e externas, além de prover a conduta
ética. Por isso, um programa de compliance deve desenvolver a integração de
atributos considerados essenciais para a sua eficácia, devendo: a) ter consonância
com os valores organizacionais; b) estar presente, de maneira natural, em sua
cultura; c) ser materializado por documentos escritos em linguagem simples e
acessível a todos os interessados. A literatura e as prescrições sobre o tema não
são exatamente consonantes sobre o número exato de componentes dos programas
de compliance. Contudo, é possível encontrar certa similaridade entre essas fontes,
elaborando-se uma conexão entre os componentes abordados por autores e
instituições que são referência no tema, conforme se expõe a seguir (SERPA, 2016).

Ainda segundo Serpa (2016), os elementos básicos de um sistema de compliance
são: a) avaliação de riscos e determinação de respostas a eles; b) definição de
políticas e procedimentos internos; c) suporte da alta administração; d) comunicação
e treinamento; e) due diligence13de terceiros; f) monitoramento e auditoria do
funcionamento do programa; g) disponibilização de um mecanismo para informe ou
auxílio, de forma anônima e/ou confidencial, em relação a condutas (ou suspeitas)
criminosas; h) investigação e respostas para condutas inconsistentes com os
objetivos do programa; i) melhoria contínua.

3.4 Accountability no Brasil

Accountability é um termo em inglês que pode ser traduzido como prestação de
contas, controle ou mesmo fiscalização. Mas entende-se que accountability é muito
mais do que isso, é a responsabilidade que os entes públicos puxam para si de se
fazer o correto, para mudar a realidade onde eles estão inseridos (PINHO;
SACRAMENTO, 2009). O termo foi discutido nas áreas da administração púbica e
privada, e, já a partir dos anos de 1970, foi utilizado para repensar novas políticas no
campo da educação que são legitimadas, sobretudo aquelas políticas de avaliação

13É

um processo que envolve o estudo, a análise e a avaliação detalhada de informações de uma
determinada sociedade empresária.
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em larga escala, tornando, assim, a educação um espaço em que habitam os
princípios do mercado, orientados pelo neoliberalismo (SCHNEIDER; NARDI, 2015).

Heidemann (2009) explica que o termo accountability é complicado para o cidadão
brasileiro, muito em virtude de sua dependência histórica e cultural de regimes de
governo autocrático e até prepotente. Para Campos (1990), a ausência da palavra
accountability vai muito além, pois falta o próprio conceito, desconhecido por muitos,
fato este que explica o porquê de não termos essa palavra em nossa língua.

Por mais que o significado de accountability ainda seja impreciso e que ainda haja
divergências sobre seu conceito, Schneider e Nardi (2015) expõem um modelo para
referenciar, de forma a melhor conceituar a accountability. Esse modelo se baseia
na concepção de que a accountability é desenvolvida em duas frentes (a dimensão
da obrigação e a dimensão do direito) que estão associadas ao direito do cidadão de
exigir alguma prestação de contas e a obrigação (ou dever) de alguém em fazê-lo,
sendo, então, uma definição que perpassa todos os sentidos conferidos ao termo
(SCHNEIDER; NARDI, 2015). Para que essa exigência se torne mais factível,
é necessária a imposição de sanções, pois, quando um gestor se torna responsável
pelos seus atos em prol do bem comum, faz com que tenha mais comprometimento
com seus atos e ações (BOVENS, 2007).
Já para Sugure (2016), o termo accountability se define em duas direções –
linguagem e lógica –, sendo que a primeira foca na liderança e a segunda
concentra-se na responsabilidade. Esses conceitos estão bem atrelados a um novo
jeito de gestão, no qual se defende a accountability inteligente. Na esteira dessa
discussão, Johnson (2016) diz que a accountability inteligente está inserida em um
ambiente mais pesado de accountability, em vigor atualmente no Reino Unido.

A accountability pode ocorrer a partir da prestação de contas de órgãos públicos ou
privados, assim como da fiscalização por parte da sociedade. Se imaginarmos um
cidadão que queira saber como o Governo do seu estado está gastando o dinheiro
público, ele acompanha todos os orçamentos e investimentos para ver se o que o
Governo está gastando condiz com o que ele ou mesmo uma parcela da sociedade
acreditam que seja o melhor para aquela localidade. A partir do momento em que
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ele entenda o que está acontecendo, existirá uma maior possibilidade de fazer uma
pressão sobre seus governantes para que possam atender à sua necessidade e de
sua comunidade (FIGUEIRAS, 2011).

Com o pensamento de controle dos cidadãos sobre o Estado e deste sobre si
mesmo, a importância da accountability adota uma forte influência moral. Anexado à
ampliação da eficiência econômica (FEREJOHN, 1999), o conceito acarreta uma
despolitização da ideia de encargo e uma visão comum do Estado como espaço dos
vícios. Por essa formulação, o conceito de accountability está localizado no
problema da gestão e eficiência das políticas públicas (FIGUEIRAS, 2011).

A direção que os governantes darão às suas tomadas de decisão dependerá de sua
responsabilização e/ou futuras consequências. Nesse sentido, a accountability
também remete aos conceitos de explicação, alegação e justificação, daí ser oposta
não somente ao exercício mudo do poder, senão também ao controle mudo e
unilateral desse poder (SCHEDLER apud SCHNEIDER; NARDI, 2015). Então, podese dizer que os valores estão pautados em princípios democráticos, e a utilização de
suas ferramentas compreenderia uma relação aberta e real entre quem exige
prestação de contas e quem a presta. Tomando por referência esse contexto, em
que princípios de justiça e cidadania são evocados, uma política de accountability
poderia representar alguma oportunidade de promoção de novas experiências no
campo da gestão pública e, portanto, abrir espaço para a transgressão das suas
fronteiras convencionais, confinadas, muitas vezes, nos limites de uma tradução
única (SCHNEIDER; NARDI, 2015).

A accountability tem o objetivo de fomentar o correto processo de demonstração dos
gastos públicos, não apenas transparecer, mas que essas informações sejam fáceis,
tempestivas e úteis para a sociedade. Como bem cita Rosanvallon (2009),
a finalidade desse processo é encarar as incoerências estruturais que se expressam
pelas mais variadas formas de corrupção, pela baixa massa volumar dos processos
eleitorais na vida cotidiana, pelo aumento da violência e da impunidade, e pela
extensão da pobreza, mesmo em países do centro do capitalismo, como o Brasil.
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A accountability tem sido repetidamente estudada por meio de um modelo que
envolve duas dimensões diferentes, a vertical e a horizontal. A dimensão vertical
retrata o mandato dos gestores públicos pelos eleitores. Por outro lado, a dimensão
horizontal, accountability, está pautada em um conjunto de organizações com o
intuito de arguir e punir os outros órgãos e entes públicos pelas ações impróprias de
seus cargos. Em um Estado democrático, a accountability atua numa concepção
vertical, no que se refere àqueles que escolheram o representante, isto é, a
dimensão vertical está ligada a uma ação entre desiguais (cidadão x gestor público),
pois os cidadãos comuns têm todo o direito de criticar todo ato que, no seu
entendimento, seja questionável ou incorreto. Atua também em sentido horizontal,
no que diz respeito a uma rede institucional relativamente autônoma capaz de
questionar e punir comportamentos impróprios (O’DONNELL, 1991).

A palavra accountability não se atém ao processo de prestação de contas na parte
contábil, vai muito além de meros números, existindo também um processo político e
democrático de exercício da autoridade por parte dos cidadãos. As demandas por
reformas e pelo aprofundamento da accountability exigem, além de prestação de
contas, transparência das ações do Estado diante da sociedade, criando, dessa
maneira, uma política da transparência. Por isso, a democratização do Estado deve
promover uma abertura do sistema político, no sentido de torná-lo mais transparente
e, por sua vez, mais aceito à avaliação do público. A política da transparência
articula uma concepção de accountability e uma perspectiva prática balizada por
desenhos institucionais e pelo discurso político. Dessa forma, as crescentes
delinquências do homem público tornam necessária uma política da transparência,
que permita submeter o Estado e seus agentes ao controle da cidadania
(FILGUEIRAS, 2011).

Dando sequência ao raciocício, considera-se que accountability é uma forma de
prestação de contas e de responsabilização que acontece em associações de
descentralização de poder. Uma vez delegados poderes de um principal a um
agente, este tem o dever de informar e de explicar as condutas adotadas em nome
do primeiro e, uma vez feito isso, pode ser punido caso as informações e/ou
explicações prestadas sejam consideradas insatisfatórias (LINDBERG, 2003).
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No Brasil, o Sistema “S” engloba os dois tipos de accountability. Isso se deve ao fato
de que, mesmo que originalmente estejam imputados ao Direito Privado, os serviços
sociais autônomos proporcionam atividades de interesse público por meio de
serviços não específicos do Governo e são amparados por dotações públicas
provenientes de contribuições parafiscais (DI PIETRO, 2018).

No que se refere a instituições, existem as controladorias públicas que podem
fiscalizar outros órgãos do Governo a fim de verificar alguma irregularidade do
dinheiro público. O termo accountability, em termos próximos, pode ser pensado
como transparência, na forma com que os entes públicos tornam públicas as
prestações de contas e externam a sua responsabilidade para o povo (PINHO;
SACRAMENTO, 2009).

A sociedade tem acesso às informações disponibilizadas nos portais da
transparência, mas não necessariamente a todas as informações sobre os gastos
públicos, pois não se pode afirmar que os dados contidos nos sítios eletrônicos são
na íntegra o consolidado de todos os gastos da entidade fornecedora (LOCATELLI;
OLIVEIRA; MACAGNAN , 2019).

O significado e as muitas utilizações do termo accountability têm se ampliado nos
últimos anos, tornando-se um conceito central em relação às questões sobre
governança local e global, bem como nas esferas organizacional e política. Os
vários estudos atuais sobre esse conceito têm suplantado todas as fronteiras
teóricas e de análise, chegando ao ponto de tenta explicar, somente com o seu
escopo abrangente, as principais causas relacionadas com a governança
democrática (XAVIER, 2011).

Nos dias atuais, o conceito de accountability precisa ser mais bem trabalhado
levando-se em consideração suas diversas dimensões e como cada uma delas é
interpretada. Por isso, cada vez mais, esse conceito precisa de uma constante
clarificação e categorização de sua estrutura teórica e empírica, com o objetivo de
entender quais são as medidas e métricas de análises adequadas para avaliar os
impactos e as influências de uma determinada estrutura de accountability (XAVIER,
2011).
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Um Estado se torna forte, e sua população mais ainda, se suas ações estão
pautadas em uma correta e clara transparência de seus atos contínuos. As
demandas por reformas e pela via da accountability são sinônimas em ressaltar a
necessidade de maior transparência das ações do Estado diante da sociedade,
transformando, dessa forma, a política da transparência nas democracias
contemporâneas. Nesses termos, a democratização do Estado deve gerar uma
abertura do sistema político, no sentido de torná-lo mais transparente e, por sua vez,
mais adaptado à avaliação do público (FIGUEIRAS, 2011).

Submeter o Estado e seus atores ao prisma do controle da cidadania é tornar a
sociedade e o convívio entre governo e coletividade mais confiáveis, impedindo
possíveis atos corruptos por parte dos entes estatais. Quando se fala em
transparência por parte das entidades com recursos públicos, nota-se certo descaso
quanto à formulação da política da transparência. Isso porque, para que aconteça a
accountability, é necessária a apresentação dos resultados, dos responsáveis pelos
resultados e da ação da empresa diante das possíveis irregularidades em relação às
normativas, exigindo-se um nível de conhecimento e capacidade da sociedade para
avaliar o resultado (BRASIL, 2018).
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4 METODOLOGIA
Este capítulo está dividido para melhor apresentar os procedimentos metodológicos
que foram empregados para o alcance dos objetivos propostos para o estudo. Para
tanto, assim ficaram apresentados os tópicos: Tipo de Pesquisa e Abordagem;
Unidade de Análise e Unidade de Observação, que se concentra na análise da
transparência do Senac nos estados do Sudeste nacional e, por conseguinte,
contempla todo o Sistema “S”; Coleta de Dados; Técnica de Análise de Dados da
primeira fase e, posteriormente, da segunda fase da pesquisa.

4.1 Tipo de Pesquisa e Abordagem

As pesquisas de caráter descritivo têm como foco principal a descrição das
características produzidas por uma população ou elemento, ou o estabelecimento
entre variáveis (GIL, 2008). Nesse sentido, o presente trabalho caracteriza-se como
estudo descritivo, uma vez que, segundo os parâmetros definidos no Acórdão
699/2016 do TCU, propõe principalmente um estudo sobre as práticas de
transparência e accountability de uma unidade de observação, que, neste caso, são
os Senac’s dos quatro estados que compõem a região Sudeste nacional: Espírito
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Quanto à abordagem, o trabalho foi qualitativo, pois, mesmo trabalhando com
números e análises de balanços contábeis e financeiros, tem o intuito de avaliar e
qualificar as práticas de transparência e as prestações de contas envolvendo os
gastos de recursos públicos de quatro entidades do Sistema “S” nos estados
citados. A pesquisa qualitativa não busca enumerar e/ou medir os acontecimentos
estudados, nem aplica fatos estatísticos na análise dos dados. Ela parte de questões
ou focos de interesses vastos, que vão se formando à medida que o estudo se
desenvolve (GODOY, 1995).
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4.2 Unidade de Análise e Unidade de Observação

Para Collis e Hussey (2005), a unidade de análise é o foco do objeto de investigação
que o pesquisador pretende estudar. Como objetivo principal e motivação da
pesquisa, a unidade de análise deste trabalho se concentra na transparência dos
dados e informações externados pelos Senac’s da região Sudeste nacional, através
de seus respectivos portais/sítios eletrônicos na internet.

Já a unidade de observação pode ser definida, segundo Creswel (2014), como o
lócus onde os dados são coletados. Então, conforme tratado na Ambiência de
Pesquisa, a unidade de observação deste estudo compreende uma das entidades
que compõem o Sistema “S”, isto é, os Senac’s presentes nos estados da região
Sudeste brasileira e suas 142 unidades neles espalhadas, fazendo um estudo
comparativo de categorias das entidades analisadas. O estado de São Paulo é a
região com o maior número de unidades, totalizando 63; em seguida, Minas Gerais,
com 40 unidades espalhadas pelo seu território; Rio de Janeiro vem logo atrás, com
30 unidades em sua região; por último, o estado do Espírito Santo, com 9 unidades
em seu território.

4.3 Coleta de Dados

O procedimento técnico utilizado para melhor se adaptar à coerência do trabalho na
coleta de dados foi o de caráter documental, por meio dos portais do Senac de cada
estado do Sudeste. Os documentos proporcionam informações em prol da compreensão
dos acontecimentos e relações, possibilitando assim avaliar o período histórico e social
das ações e reconstruir os fatos e seus antecedentes, pois se constituem em
manifestações anotadas de aspectos da vida social de determinado grupo, possibilitando
compreender ou qualificar os números (OLIVEIRA, 2007).

Entende-se que a pesquisa documental tem o caráter de identificação, análise e
verificação de documentos com uma intenção própria. A análise documental deve
remover um modelo objetivo da fonte original, permitir a localização, identificação,
organização e avaliação dos dados contidos no documento, e ainda a contextualização
dos fatos fidedignos em determinados momentos (MOREIRA, 2005). Já para
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Bardin(1997), a técnica de caráter documental pode ser considerada o tratamento de
conteúdo de maneira a representá-lo de forma diferente da original, melhorando o acesso
à consulta e orientação, ou seja, mostrar o outro aspecto da mesma informação por
intermédio de procedimentos de transformação.

O presente estudo analisou os diferentes documentos disponíveis nos portais das
instituições estudadas, como técnica para tratamento das informações no intuito de
analisar se os diferentes dados estão compreensíveis e em concordância com as
tratativas do Acórdão TCU 699/16. Entretanto, o estudo não se limitará ao referido
Acórdão, mas abordará também outros dados relevantes à compreensibilidade das
informações nos portais examinados, trazendo uma perspectiva e elucidação quanto à
transparência e à accountability existentes no Senac, sobretudo da região Sudeste do
Brasil.

Este estudo foi dividido duas fases, moldando-se para melhor adaptação no decorrer de
sua concepção ao longo da pesquisa. Para isso, o trabalho teve início com o foco de se
qualificar a transparência nos Senac’s da região Sudeste tendo como parâmetro o
Acórdão 699/2016 do TCU. Porém, acreditando-se que esse recorte era muito limitado
para o universo que abrange a temática, considerou-se a possibilidade de extrapolar tal
conteúdo. Por esse motivo, o estudo foi dividido em duas fases, conforme descrito a
seguir:

Na primeira fase, foram analisadas as entidades do Senac nos quatro estados (ES, MG,
RJ e SP) em consonância com o Acórdão 699/2016. As análises foram realizadas em
etapas: a primeira corresponde à consulta aos portais do Senac de cada estado por meio
do site de busca do GOOGLE®. Para isso, foi pesquisado o nome das entidades e,
posteriormente, clicou-se no link acessível, como intuito de identificar os documentos e
planilhas disponíveis na seção “Transparência” que pudesem oferecer informações em
consonância com o Acórdão 699/2016, conforme destacado no Anexo A.

A alternativa de acessar os portais web da entidade se deu não apenas pela facilidade,
mas também pela crescente acuidade que esses recursos têm na relação com os seus
grupos, representando canal de comunicação direta com a população (LENK;
TRAUNMULLER, 2001). Essa consulta data dos dias 19 de janeiro de 2020 a 19 de julho
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de 2020, período no qual foram identificados 04 portais eletrônicos, sendo um para cada
entidade estadual, conforme o Quadro 2 a seguir.
Quadro 2 – Portais analisados e seus respectivos endereços eletrônicos
N°

Empresas

Endereços dos Portais

01

Senac – Espírito Santo

http://www.es.senac.br/

02

Senac – Minas Gerais

https://www.mg.senac.br/

03

Senac – Rio de Janeiro

https://www.rj.senac.br/

04

Senac – São Paulo

https://www.sp.senac.br/

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o prosseguimento da análise documental, a segunda etapa da fase inicial procedeu
à coleta de dados nos portais citados no Quadro 2. No item “Transparência” nos sítios
eletrônicos pesquisados foram encontrados links padronizados, referentes a:


Gestão de Pessoas;



Execução Orçamentária;



Demonstrações Contábeis;



Licitações;



Contratos e Parcerias;



Transferências Regulamentares;



Dados de Produção;



Programa Senac de Gratuidade;



Controle Interno e Externo;



Publicações;



Transparência nos Demais Estados.

Cada um desses links traz uma série de dados e informações relevantes. Por esse
motivo, nessa primeira etapa, tal conteúdo foi analisado em sua totalidade dentro dos
portais do Senac nos quatro estados, no intuito de verificar a consonância com as
diretrizes do Acórdão 699/2016. São eles: Gestão de Pessoas (Dirigentes, Corpo
Técnico, Estrutura Remuneratória e Organograma); Execução Orçamentária nos anos
de 2017, 2018 e 2019 (Demonstração de Receita e Despesa); Demonstrações
Contábeis nos anos de 2017, 2018 e 2019 (Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro,
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Balanço

Orçamentário,

Notas

Explicativas

das

Demonstrações

Contábeis,

Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxo de Caixa);
Licitações (Pregão Eletrônico, Concorrência e Leilão); Contratos e Parcerias (Acordos,
Contratos, Convênios e Parcerias); Transferências Regulamentares (com os valores
dos repasses financeiros por mês); Dados de Produção(dados estatísticos); Programa
Senac de Gratuidade (Compromisso do Programa Senac de Gratuidade, execução PSG
por unidade e vagas gratuitas nos estados); Controle Interno e Externo [Controle
Interno (Conselho Fiscal, Controladoria, Ouvidoria e Código de Ética) e Controle Externo
(Tribunais de Contas da União, Controladoria Geral da União e Auditorias
Independentes)]; e Publicações (Relatório de Gestão, Alinhamento Institucional,
Relatório Geral, Legislação Senac e Resultados Institucionais).

Somando-se os portais, foram extraídos mais de 400 documentos através do item
“Transparência”, localizados na página inicial de cada um deles, assim como seus
respectivos links, conforme citado no parágrafo anterior. Esses documentos foram
baixados em formato PDF® (Portable Document Format) e Excel® (planilha) e analisados
um a um, com o intuito de verificar seu atendimento às normas e boas práticas do
Acórdão 699/2016 – TCU.

A terceira etapa dessa primeira fase foi realizada da seguinte forma: depois de 1) acessar
os portais/sítios eletrônicos e 2) fazer as coletas de dados, foi a vez de 3) analisar se o
Senac cumpriu com o que foi recomendado e acertado no Acórdão 699/2016. A essa
terceira etapa dá-se o nome de Atendimento das Recomendações Derivadas do Acórdão
699/2016 (ARDA).

4.4 Técnica de Análise de Dados

Visando à organização e à clareza das técnicas utilizadas em cada uma das duas
fases do processo de pesquisa, estabeleceu-se a divisão dos procedimentos
realizados em cada uma dessas técnicas.

4.4.1 Técnicas de Análise de Dados na Primeira Fase
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Na primeira fase do estudo, para avaliar a qualidade das práticas de transparência
e as prestações de contas dos Senac’s da região Sudeste, tendo como parâmetro as
diretrizes do Acórdão 699/2016 do TCU, foi realizada uma análise textual descritiva
e qualitativa das recomendações e observações contidas no Acórdão 699/2016.

4.4.1.1

Acórdão TCU 699/2016-Plenário com o Sistema “S”

O objeto deste procedimento é a aferição do nível de transparência das entidades do
Sistema “S” quanto à publicação de dados sobre receitas, despesas, demonstrações
contábeis, licitações, contratos, entre outros, bem como ao atendimento ao público
interessado e à sociedade em geral no que tange ao acesso à informação.

No parágrafo único do item 9 do Acórdão TCU 699/16 (Anexo A), observa-se que o
objetivo principal é tanto a transparência nos aspectos das seis dimensões que
denotam todo o sistema financeiro, quanto a prestação de serviços das entidades do
Sistema “S”, no qual o Senac dos quatro estados da região Sudeste está inserido.

Como se pode ver no Anexo A, o item 9.1 do Acórdão traz critérios de como será a
aplicação e a exigência de transparência por parte do Governo em relação ao
Sistema “S” como um todo.

O item 9.2 descreve as recomendações de melhorias e padronização de suas
entidades regionais, respeitando a autonomia de cada estado em seus vários
departamentos.
O item 9.3 determina, por força do estabelecido na NBCT 16.114, que as entidades
do Sistema “S” que ainda não o tenham feito, no prazo de um ano, contado da
notificação dessa deliberação, adequem seus sistemas contábeis, de forma que
suas demonstrações contábeis sejam elaboradas, no que couber, com base na
contabilidade aplicada ao setor público, seguindo os moldes exigidos pela NBCT
16.5 (revogada a partir de 01/01/2017) e NBCT 16.6 (Anexo B), admitindo-se a
utilização concomitante da contabilidade empresarial, se assim entender necessário
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e conveniente a entidade jurisdicionada (BRASIL, 2016). Percebe-se, assim,
a recomendação de padronizar as formas e modelos para prestação de contas de
todas as entidades em prol de uma accountability mais segura e transparente para
todos.

4.4.1.2

Fluxo do Processo de Prestação de Contas – transparência pelo
Senac

Apesar de serem entidades paraestatais, não integrantes da Administração Pública,
por força do art. 5º, inc. V, da Lei 8.443/92, os serviços sociais autônomos
submetem, anualmente, sua prestação de contas ao TCU, responsável por exercer a
fiscalização das entidades em nome do Congresso Nacional. Assim, anualmente, o
Senac tem seus dados de gestão orçamentária e financeira analisados pelo órgão
de controle externo, sob o ponto de vista de sua legalidade, legitimidade,
economicidade e responsabilidade social (SENAC, 2020a).
Após submetida à necessária fiscalização de seu órgão de controle interno – isto é,
seu Conselho Fiscal –, a prestação de contas do Senac é também auditada pelo
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (CGU), responsável por
identificar não-conformidades no que tange à gestão contábil, financeira, patrimonial,
orçamentária e operacional da instituição (SENAC, 2020a).

Cada unidade do Senac deve contar com uma auditoria independente, prestadora
de serviços contratada para desenvolver as atividades de Auditoria das
Demonstrações Contábeis e Financeiras.

A empresa deverá realizar auditoria na Administração Regional e fazer visitas
periódicas às unidades previamente acordadas, analisando os controles internos e
os documentos fiscais e contábeis da entidade (SENAC, 2020a).

4.4.2 Técnica de Análise de Dados na Segunda Fase

Para a segunda fase do estudo, foi necessário encontrar um modelo conceitual que
permitisse a operacionalização da pesquisa. Cappelli, Leite e Araújo (2010)
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organizaram um modelo de estágios para avaliar a transparência. O modelo se
baseia na engenharia de requisitos para a construção de um conceito de
transparência aplicado ao contexto social das organizações. A transparência, na
compreensão dos autores, ocorre quando estão presentes características referentes
a processos e informações, resumidas na Figura 1 e determinadas no Quadro 3, a
seguir.
Figura 1 - Características de Transparência no Contexto Social das Organizações
Transparência

Acessibilidade

Usabilidade

Informativo

Entendimento

Auditabilidade

Portabilidade

Uniformidade

Clareza

Concisão

Validade

Disponibilidade

Simplicidade

Completeza

Compositividade

Controlabilidade

Publicidade

Operabilidade

Corretude

Divisibilidade

Verificabilidade

Intuitividade

Atualidade

Detalhamento

Rastreabilidade

Desempenho

Comparabilidade

Dependência

Explicável

Adaptabilidade

Consistência

Amigabilidade

Integridade

Acurácia

Fonte: Cappelli; Leite; Araújo, 2010.

Entende-se que para se adquirir transparência, no sentindo mais amplo, todas essas
propriedades devem estar vigentes na organização. Todavia, sabe-se que o ato de
ser transparente é uma condição que pode ter perdas em função do grau de
atendimento de cada uma das particularidades que compõem a concepção de
transparência e das deficiências da entidade. Isso se deve ao fato de que os traços
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de

transparência

são

qualidades,

por

conseguinte,

podem

ter

diferentes

entendimentos, dependendo de quem for o interessado, impondo graus de
transparência (CAPPELLI; LEITE; ARAÚJO, 2010).
Quadro 3 - Características de Transparência no Contexto Social das Organizações
Características

Definições das características

Acessibilidade
Acurácia
Adaptabilidade
Amigabilidade
Atualidade
Auditabilidade
Clareza
Comparabilidade
Completeza
Compositividade
Concisão
Consistência
Controlabilidade
Corretude
Dependência

Capacidade de obtenção
Capacidade de execução isenta de erros sistemáticos
Capacidade de mudar de acordo com as circunstâncias e necessidades
Capacidade de uso sem esforço
Capacidade de estar no estado atual
Capacidade de exame analítico
Capacidade de nitidez e compreensão
Capacidade de ser comparado
Capacidade de não faltar nada do que pode ou deve ter
Capacidade de construir ou formar a partir de diferentes partes
Capacidade de ser resumido
Capacidade de resultado aproximado de várias medições de um mesmo item
Capacidade de ter domínio
Capacidade de ser isento de erros
Capacidade de identificar a relação entre as partes de um todo

Desempenho
Disponibilidade
Divisibilidade

Capacidade de operar adequadamente
Capacidade de ser utilizado no momento em que se fizer necessário
Capacidade de ser particionado

Divulgação
Entendimento
Explicável
Informativo
Integridade

Capacidade de ser apresentado
Capacidade de alcançar o significado e o sentido
Capacidade de informar a razão de algo
Capacidade de prover informações de qualidade
Capacidade de ser correto e imparcial

Intuitividade
Operabilidade
Portabilidade
Publicidade
Rastreabilidade

Capacidade de ser utilizado sem aprendizado prévio
Capacidade de estar operacional
Capacidade de ser usado em diferentes ambientes
Capacidade de educatividade do portal
Capacidade de seguir o desenvolvimento de um processo ou a
construção de uma informação, suas mudanças e justificativas
Capacidade de não apresentar dificuldades ou obstáculos
Capacidade de manter uma única forma

Simplicidade
Uniformidade
Usabilidade
Validade
Verificabilidade

Capacidade de uso
Capacidade de ser testado por experimento ou observação para
identificar se o que está sendo feito é o correto
Capacidade de identificar se o que está sendo feito é o que deve ser feito

Fonte: Cappelli; Leite; Araújo, 2010.
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No decorrer da elaboração do conceito de transparência, percebeu-se certo grau de
subordinação entre os grupos criados (acessibilidade, usabilidade, informativo,
entendimento e auditabilidade) (CAPPELLI; LEITE; ARAÚJO, 2010). Isso significa
que, para características de um determinado grupo serem regularizadas, há
necessidade de que outras, de outros grupos, já tenham sido antes, ficando muitas
vezes como pré-condição, dando a esta observação a similaridade com a teoria de
estágios (NOLAN, 1973). Em outras palavras, percebe-se que para conseguir
verificar ou validar (auditabilidade) determinado processo organizacional é
necessário primeiramente que possamos compreendê-lo (entendimento). No que lhe
concerne, para que se tenha entendimento sobre esse processo, precisamos que
ele esteja dentro de limites aceitáveis de qualidade (informativo), consequentemente
necessitando que sua representação seja uniforme, simples e intuitiva (usabilidade).
Além disso, nada seria possível se esses processos organizacionais não estivessem
disponíveis e publicados (acessibilidade) de modo que os cidadãos pudessem ter
acesso a eles (CAPPELLI, 2009).

Pode-se verificar que não foi atribuído um valor fixo às qualidades, tratando-as
apenas como aceitáveis ou possíveis. Essa observação se torma muito importante,
porque características de qualidade, diferentemente de características funcionais,
são atribuídas às expectativas de quem as necessita. Isto é, para um cidadão, uma
informação pode ser simples, mas para outrem nem tanto. As características de
qualidade são de maneira geral aquilatadas por consenso (CAPPELLI; LEITE;
ARAÚJO, 2010).

Nolan (1973) afirma que a teoria de estágios demonstrou ser válida para fomentar o
conhecimento em diversas áreas durante os seus períodos de formação. Ele afirma
que essa teoria vem sendo utilizada desde o início do desenvolvimento do
conhecimento biológico e é baseada na premissa de que os elementos dos sistemas
se movem através de um padrão distinto de fases ao longo de um período de tempo,
podendo essas fases serem descritas. Ainda, Nolan (1973) afirma que uma teoria de
estágios segue duas orientações: (1) as características de cada fase devem ser
distintas e empiricamente testáveis e (2) a análise de relação de todas as fases com
o seu antecessor ou sucessor deve ser bem definida, deve ser possível identificar
que processos permitem um elemento passar de um estágio para o próximo.
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Os vínculos de ligação entre os cinco grupos criados dentro do conceito de
transparência permite verificar essa estrutura com os níveis da teoria de estágios.
No entanto, essa estrutura não preconiza a necessidade de alcance completo de
todas as características de um determinado grau para que se possa passar para um
próximo, como preconizam alguns modelos de maturidade. Essa estrutura criada
explicita apenas que há forte dependência entre os grupos de características,
indicando que a insuficiência de algumas características pode impossibilitar o
alcance de outras, caso não sejam estabelecidas antes destas (CAPPELLI; LEITE;
ARAÚJO, 2010).
Os autores produziram o que denominaram como “Degraus da Transparência”,
como demonstrado na Figura 2. Conforme os autores,cada degrau de transparência
pode então ser estabelecido através da institucionalização do conjunto de suas
características.
Figura 2 – Degraus de Transparência

Fonte: Cappelli, 2008.

Cappelli (2008) definiu que cada um dos degraus de transparência pode ser
estabelecido através da institucionalização do conjunto de suas características.
Assim, pode-se definir os degraus como:
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• DEGRAU 1 – Acessibilidade: A transparência é realizada através da capacidade de
acesso, identificada através da aferição de práticas que efetivam características de
portabilidade, disponibilidade e publicidade na organização.
• DEGRAU 2 – Usabilidade: A transparência é realizada através das facilidades de
uso. Essa capacidade é identificada através da aferição de práticas que efetivam
características

de

uniformidade,

simplicidade,

operabilidade,

intuitividade,

desempenho, adaptabilidade e amigabilidade na organização.
• DEGRAU 3 – Informativo: A transparência é realizada através da qualidade da
informação. Esta capacidade é identificada através da aferição de práticas que
efetivam

características

de

clareza,

completeza,

corretude,

atualidade,

comparabilidade, consistência, integridade e acurácia na organização.
• DEGRAU 4 – Entendimento: A transparência é realizada através do entendimento.
Essa capacidade é identificada através da aferição de práticas que efetivam
características de

concisão,

compositividade, divisibilidade, detalhamento

e

dependência na organização.
• DEGRAU 5 – Auditabilidade: A transparência é realizada através da auditabilidade.
Essa capacidade é identificada através da aferição de práticas que efetivam
características de validade, controlabilidade, verificabilidade, rastreabilidade e
explicação na organização.

Nos conteúdos de cada um dos degraus rumo à transparência, utilizou-se a palavra
“efetivam”. Isso quer dizer que para se atingir as características de cada degrau é
indispensável que existam práticas, procedimentos e políticas que procurem tornar o
desejo da qualidade uma realidade. Ou seja, para cada uma das 28 qualidades
enumeradas na Figura 1, é necessário ter-se meios para que aquela qualidade seja
efetivada, observando sempre que diferentes contextos demandam diferentes meios
para que a qualidade em questão seja alcançada no nível solicitado. Entremear os
degraus com as diferentes percepções de como cada característica seja prioritária,
numa dada situação, é um desafio para um modelo de estágios, porque em alguns
casos é possível que características de um degrau “superior” estejam concretizadas
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sem que todas as características de um degrau “inferior” também estejam
(CAPPELLI; LEITE; ARAÚJO, 2010).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da pesquisa foram desmembrados em duas fases, tal como abaixo.
Como este estudo foi dividido em duas partes, nomeadas como primeira e segunda
fases, faz-se concomitantemente a avaliação das práticas de transparência e
prestações de contas das entidades do Senac na região Sudeste do Brasil, em
consonância com o Acórdão 699/2016, disponibilizadas por meio eletrônico nos
respectivo portais das empresas pesquisadas. Posteriormente, faz-se uma análise
com base no modelo conceitual de Cappelli, Leite e Araújo (2010) e seu sistema de
estágios para avaliar a transparência.

5.1 Resultados da Primeira Fase

Para melhor descrever os resultados obtidos na análise dos portais dos Senac’s dos
estados do Sudeste brasileiro, obdecer-se-á à ordem em que estão relacionados os
itens no Acórdão 699/2016 do TCU, condensados a partir do tópico 9.1 e finalizados
no tópico 9.4 (Anexo A).

O primeiro item do Acórdão a ser exposto, conforme dito anteriormente, é o que
recomenda às entidades do Senac que divulguem amplamente, em seus respectivos
portais:


Os orçamentos originais e executados nos mesmos moldes e nível de
desagregação dos que são encaminhados aos ministérios supervisores
para aprovação– Relativamente ao Senac dos quatro estados do Sudeste,
encontraram-se expostos os orçamentos apenas do ano vigente, ou seja, foi
divulgado restritamente o ano de 2019, aparentemente nas mesmas formas
apresentadas e encaminhas aos setores responsáveis pela aprovação.
A transparência dos orçamentos parece legítima e em conformidade com as
normas e solicitações do TCU.
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Os documentos de aprovação dos orçamentos (portarias) e os
orçamentos retificadores, quando houver– Em nenhuma das entidades
pesquisadas houve publicação de orçamentos retificados, limitando-se ao
exposto e comprovado por meio dos sítios eletrônicos.



As demonstrações contábeis, elaboradas, no que couber, de acordo
com a NBCT 16.6, assinadas pelos contadores responsáveis e com
indicação dos nomes dos dirigentes– Nos anos de 2018 e 2019, nas
quatro entidades do Senac analisadas – SP, RJ, MG e ES –, foram
divulgadas as demonstrações contábeis com a exposição do relatório de
gestão do Balanço Patrimonial; o relatório explicativo do Balanço Financeiro,
assim como o Balanço Orçamentário; as devidas Notas Explicativas das
Demonstrações Contábeis; o relatório das Demonstrações das Variações
Patrimoniais e suas mutações do Patrimônio Líquido; e as Demonstrações do
Fluxo de Caixa.
Constatou-se que todos os documentos estão em consonância com o exposto
nas normas da NBCT 16.6 quanto aos seus procedimentos, práticas, sua
elaboração e divulgação das Demonstrações Contábeis em sintonia com as
Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem
como todas as Demonstrações Contábeis em alinhamento com relatórios de
auditoria independentes, conforme procede o pleito das NBC. Essas
publicações obedeceram ao item 11 da NBC 16.6 em suas publicações na
imprensa oficial, assim como a remessa aos órgãos de controle interno e
externo e também aos conselhos representativos. Também respeitaram a
disponibilização das Demonstrações Contábeis para acesso dos cidadãos em
local e prazos indicados via meios eletrônicos de acesso a todos.

Cabe ressaltar que, em acordo com o item 6 da NBC T 16.6, as entidades
apresentaram Demonstrações Contábeis com identificação da respectiva
entidade e sua respectiva autoridade contabilista, bem como as assinaturas
dos responsáveis. Da mesma forma, ficou constatada a presença de
auditorias independentes certificando as Demonstrações Contábeis. Nos anos
de 2018 e 2019, não foi possível identificar se as informações foram
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tempestivas, em conformidade com as normas vigentes. Porém, tomando-se
como base o ano de 2020, essas divulgações foram expostas em tempo certo
para a sociedade.
Portanto,

de

acordo

com

as

informações

coletadas,

constatou-se

transparência nas divulgações e cumprimento de todas as normas do
presente item.


As seguintes informações sobre os processos licitatórios em andamento
e os recém-finalizados, bem

como os editais correspondentes:

modalidade, natureza e descrição do objeto, data da abertura das
propostas, critério de julgamento, data da homologação, resultado do
certame, identificação dos licitantes, valores das propostas, registro dos
recursos apresentados e respostas aos recursos, e situação da licitação
(em execução, suspensa,concluída)– Nos mais de 400 documentos
analisados, em um trabalho de análise de todos os itens que compõem uma
correta divulgação e prestação de contas, percebeu-se que os portais
eletrônicos estudados obtiveram um bom desempenho. O Senac ES foi a
única entidade a dar a opção de seleção de suas licitações com a divisão
entre “em andamento” e “concluído”. Isso, porém, não quer dizer que as
outras unidades não tenham detalhado a situação da licitação. Pelo contrário,
assim o fizeram, mas dentro dos próprios documentos.
Os documentos foram baixados, um a um, em formato PDF – Adobe Acrobat
Reader DC ® da Microsoft – e salvos em pastas separadas por unidadeestado, para posterior análise. A data do download de todos os arquivos foi
dia 10 de maio de 2020. No portal do Senac ES, foram extraídos 94
documentos referentes a licitações de 2018, 2019 e 2020. No Senac MG,
foram analisados, em média, 100 documentos dos anos de 2018 a
2020.O mesmo número foi obtido no Senac RJ, entre os anos de 2018 e
2020. Já no Senac SP, foram extraídos mais de 140 arquivos datados entre
os anos de 2019 e 2020.

Em todos os mais de 400 arquivos estudados, houve constatação de uma
ordem padronizada na formatação das licitações, estruturadas com os

73

objetivos definidos do edital; o local e a data de realização do leilão; o horário,
local e visitação dos bens; as condições de participação e cadastramento,
tanto presencial quanto on-line; os procedimentos para o leilão; o pagamento
dos bens arrematados, assim como sua retirada; os trâmites da transferência,
no caso de veículos; e a relação detalhada dos bens. Portanto, deu-se como
satisfatória a transparência na licitação, pois foram cumpridos pelas entidades
estudadas todos os itens listados no Acórdão 699/2016 referentes a
modalidade, natureza, descrição do objetivo, data de abertura, critérios de
julgamento, datas de homologação, assim como possíveis recursos, situação
das licitações, resultados do certame, seus valores e indicação dos licitantes
para a correta transparência dos dados. Excetua-se, entretanto, o Senac SP,
pela ausência de informações relativas ao ano de 2018.


Informações sobre os contratos celebrados, nos mesmos moldes que
forem definidos para os relatórios degestão– Em alinhamento com o
Acórdão 699/2016, os itens referentes à transparência no tratamento dos
dados de contratos são bem específicos, objetivando, através dos
indicadores, a análise dessa dimensão de modo prático e dinâmico.

Quanto ao ano de 2020, na dimensão contrato, todas as entidades do Senac
cumpriram, em cada um dos itens averiguados, todos os indicadores na
divulgação e transparência de seus resultados, com exceção do Senac ES.
Contudo, somente os Senac’s RJ e SP divulgaram, além do ano 2020,
também os contratos dos anos de 2018 e 2019. Já o Senac MG divulgou
somente o ano de 2020.

É possível que uma limitação na capacidade de arquivos nos portais das
entidades seja o motivo para a não-divulgação, por parte do Senac MG, dos
anos que antecederam 2020, assim como para a divulgação dos anos de
2018, 2019 e 2020 por parte dos Senac’s RJ e SP.
Observou-se que, nos portais de todos os Senac’s estudados, foram
publicados dez contratos, com exceção do Senac RJ, com oito contratos
divulgados. Então, entende-se que a carga máxima para divulgação dos
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contratos seja de 10 unidades por estado. Assim sendo, se os Senac’s RJ e
SP tiverem uma demanda inferior à do Senac MG, esses contratos foram
rateados entre os anos divulgados de 2018, 2019 e 2020.

Novamente, trata-se apenas de uma suposição, não sendo possível uma
análise mais profunda apenas com a coleta documental realizada. De acordo
com a interpretação do Acórdão 699/2016, na dimensão contrato,
considerou-se que a divulgação dos itens acordados foi cumprida na íntegra.
Isso porque o Acórdão 699/2016 não traz informação referente ao mínimo
nem ao máximo de quantidades disponíveis ao público. Também não há
informação quanto ao tempo mínimo exigido para que essas informações
estejam disponíveis para sociedade.

Assim sendo, cumpridos todos os trâmites exigidos para a correta
transparência, considerou-se que na dimensão contratos a prestação de
contas está em conformidade com as boas práticas de transparência nos
Senac’s MG, RJ e SP. Como não há dados do Senac ES, não há o que se
analisar.



Informações sobre as atividades e vagas gratuitas nos cursos, indicando
com clareza as gratuidades instituídas por decreto – No que se refere ao
Programa Senac de Gratuidade (PSG), cabe explicar, antes da análise, as
normas e diretrizes dos cursos gratuitos da entidade. A execução financeira
do Programa Senac de Gratuidade (PSG) garante que 66,67% da receita
compulsória líquida arrecadada seja convertida em cursos gratuitos
destinados à população de baixa renda (com renda per capita de até dois
salários mínimos federais), conforme determinação do Decreto-Lei nº 6.633
do Governo Federal, de 05 de novembro de 2008.

Um cálculo importante para mensurar os recursos destinados à gratuidade é
o Gasto Médio Aluno/Hora-Aula (GMAHA). Essa metodologia é obtida por
meio da divisão do gasto total líquido pela carga horária efetiva de todas as
programações desenvolvidas e divulgadas pela entidade. Ao final do
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exercício, é efetuado cálculo para se obter o GMAHA real do exercício
encerrado.

Conhecendo-se a Receita de Contribuição efetivamente apurada para o
mesmo exercício, é calculada a quantidade em horas que deverão ser
convertidas em gratuidade. Comparando-se essa informação com a
execução, pode-se conhecer o seu respectivo saldo (positivo ou negativo) em
relação ao PSG. Para cálculo e contabilização do valor efetivamente aplicado
no PSG, multiplica-se a produção de Carga Horária Efetiva (CHE) executada
no programa de gratuidade pelo GMAHA real apurado.

Na análise dos resultados por entidade-estado, constataram-se para o Senac
ES, já com as informações atualizadas de 2019, 27.430 atendimentos, dos
quais 4.225 foram por meio do PSG (sendo 2.296 pelo Programa de
Aprendizagem Comercial). Em 2019, foram executadas no PSG 1.055.347
horas-aula, sendo o resultado da aplicação do PSG de 92,54% do
compromisso, no valor total de R$ 24.251.874,06 (vinte e quatro milhões,
duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e seis
centavos), quando o compromisso era de R$ 26.208.172,01 (vinte e seis
milhões, duzentos e oito mil, cento e setenta e dois reais e um centavo).
Nesse mesmo ano, o valor do GMAHA teve oscilação acima do previsto,
provalmente motivada pelo investimento realizado nos cursos, que se refletiu
na execução financeira do PSG, sendo o GMAHA mais caro dentre os
Senac’s analisados, em média 50% a mais que os demais, com R$ 22,98.

Dessa forma, o Senac ES, seguindo a Diretriz do Programa, acrescentou o
valor de R$ 1.956.297,95 (hum milhão, novecentos e cinquenta e seis mil,
duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) referente ao
saldo remanescente, para que o resultado chegasse à meta prevista. O valor
final com esse acréscimo remanescente foi de R$ 26.208.172,01 (vinte e seis
milhões, duzentos e oito mil, cento e setenta e dois reais e um centavo).
Somente assim, a entidade-estado cumpriu 100% do compromisso do PSG
no ano de 2019. A entidade ainda divulgou as informações referentes ao ano
de 2018, sendo a meta PSG para esse ano de 5.174 matrículas e 4.932
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executadas, assim como uma meta de carga horária PSG de 1.180.547 e
1.116.888 executadas.

Ainda sobre o ano de 2019, o Senac ES divulgou a descrição de todos os
cursos PSG divididos por “tipo de curso”, “curso”, “número de turmas”,
“matrículas totais” e “carga horária total”. Essa descrição traz, em números
detalhados,

todos

os

rateios

oferecidos

e

efetivados

no

estado,

compreendendo ainda divulgações minuciosas, como os cursos gratuitos
dentro da Empresa Pegagógica Hotel-Escola – EPHE.

Já o Senac MG, em seu portal, divulgou que aplicou 102% de sua Receita
Compulsória nos cursos PSG, pois foram gastos R$ 109.621.065,44 (cento e
nove milhões, seiscentos e vinte e um mil, sessenta e cinco reais e quarenta
e quatro centavos) em destinações gratuitas. Essa quantia é 2,28% superior à
obrigatoriedade legal para o período (66,67% do complusório, que
correspondeu a R$ 107.177.540,37). Então, se o gasto total líquido do
Senac MG é de R$ 198,184.779,67 e a Carga Horária Efetiva é de
14.599.669 (quatorze milhões, quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e
sessenta e nove) horasde programações desenvolvidas, chega-se ao Gasto
Médio Aluno/Hora-Aula (GMAHA) de R$ 13,57.

Por meio dessa equação, pôde-se atender 19.481 alunos noestado mineiro,
perfazendo uma carga horária de 8.078.192 horas. Dessas, 6.317.000 horas
foram em cursos na modalidade Formação Inicial e Continuada e 1.761.192
horas em Cursos Técnicos. Os dez cursos mais ofertados nas unidades de
Minas Gerais foram: Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços
Administrativos, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de
Supermercado, Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços e Vendas,
Técnico em Administração, Técnico em Segurança do Trabalho, Assistente
Administrativo, Técnico em Recursos Humanos, Assistente de Recursos
Humanos; e Técnico em Redes de Computadores.

Vale ressaltar que essas informações foram extraídas principalmente do
Relatório de Gestão disponível no portal Senac MG, referente apenas ao ano
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de 2018. Dessa forma, não foi possível analisar ou qualificar as ações do
Senac MG com relação ao último ano (2019).

O Senac RJ, ao longo de 2019, registrou 115.468 matrículas, número que
superou em 20% o total registrado no ano anterior. A quantidade de horas
efetivas

também cresceu,

saltando de 20.291.158

em

2018

para

24.132.394 em 2019, o que representa um aumento de 3.841.236 horas.
Da mesma forma, a quantidade de horas de ações extensivas à Educação
Profissional também registrou aumento de 6,9%, passando para 131.425
horas em 2019.

No que se refere apenas às horas de gratuidade, houve aumento de 37,7%
em comparação com 2018, superando em 2.337.100 horas. O sítio eletrônico
do Senac RJ traz números do PSG de 2018, sendo que a meta de
matriculados nesse ano foi de 27.721, número superado pelas matrículas
realizadas, que foram de 28.539. Já a meta de carga horária para o PSG do
mesmo ano foi de 7.169.645, sendo que o número executado foi menor, isto
é, 6.925.462.

Seguindo a mesma dinâmica, em 2019 houve uma meta de matriculados nos
cursos PSG de 40.499, executando-se 87,36% da meta, ou seja, 35.381
matriculados. No que se refere à carga horária dos cursos PSG do mesmo
ano, houve uma meta de oferta de horas de 10.542.111 e uma execução de
9.262.562 (87,86%). O Senac RJ fez valer o saldo do ano anterior, realizou
9.262.562 horas de gratuidade, o equivalente a R$ 126.433.971,30, e
resgatou parte do saldo do superávit de realização dos anos anteriores,
equivalente a R$ 35.822.924,22. Com isso, garantiu o cumprimento de 100%
da meta nesse exercício, ainda permanecendo com saldo positivo para o
próximo ano. Porém, não foi constatado o cálculo GMAHA no ano de 2019,
cuja informação é relevante para uma boa transparência da entidade.

No ano de 2018, entretanto, essa informação foi externada, ficando o Gasto
Médio do Aluno/ Hora-Aula em R$ 15,45. Os cursos destinados ao Programa
de Gratuidade Senac não foram informados com exatidão nos relatórios
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apresentados pelo Senac RJ, e muitas vezes essa informação era passada
em algum tipo de planilha demonstrando alguma ação, porém não foi
informadoo

consolidado

de

cursos,

alunos e

horas-aula

destinadas

exclusivamente à gratuidade. Com isso, constatou-se que a transparência das
ações do Senac RJ referentes aos dados de gratuidade e cursos ofertados
com essa intenção não foi cumprida com o propósito de divulgar, de uma
maneira clara e fácil, os resultados da instituição.

Em uma última análise sobre a gratuidade dos cursos ofertados pelos
Senac’s do Sudeste, verificou-se que o Senac SP publicou seu último
relatório em 2018, isto é, não há informações atualizadas. Porém, pelos
dados encontrados no relatório de 2018, pode-se observar que foi gasta com
PSG uma quantia de R$ 664.913.939,64, sendo que a meta era um pouco
menor, de R$ 645.162.243,79, o que não acarreta falta, pelo contrário, pois o
mínimo a ser executado era a meta.

Não há informações exatas sobre o GMAHA do Senac SP, porém existe a
informação de que a Carga Horária Efetiva – CHE dos cursos PSG, no ano de
2018, foi de 33.530.708. Então, basta fazer o cálculo de divisão já explicado
para se chegar ao valor de R$ 19,83 por aluno/hora. Foi divulgado também o
número de matrículas realizadas no PSG, porém sem informações do número
de cursos, dos modelos de cursos ou dos tipos de cursos ofertados, apenas
uma divisão entre cursos de Formação Inicial e Contínua (FIC) e cursos
técnicos. Cabe ponderar que foram analisados apenas dados do ano de 2018
do Senac SP, e mesmo assim as informações disponíveis não foram
satisfatórias para obtenção de uma boa transparência.


Informações referentes às transferências de recursos, seja por
convênio, seja por qualquer outra forma de ajuste, com destaque para
aquelas efetuadas para as federações e confederações empresariais,
nos mesmos moldes que forem definidos para os relatórios de gestão–
Os recursos transferidos para federações e confederações estão detalhados
em seus respectivos sítios eletrônicos, no link “Transparência”, item
“Publicações” e, em seguida, “Relatórios de Gestão”. Observou-se que em
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todos os Senac’s analisados ocorreram transferências para federações ou
confederações destinadas a apenas um único favorecido dos respectivos
estados, a convenente Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
– Fecomércio, o órgão máximo de representação do comércio, criado para
orientar, coordenar, proteger e representar as entidades e categorias
econômicas desse setor em seus estados. A Fecomércio (2018) integra a
Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),
assim como o Sesc e o Senac.

O Senac SP foi o único a detalhar o número de transferências, somando-se
12 durante todo o ano de 2018, com um total transferido de R$ 9.928.711,00.
Os Senac’s dos outros estados consolidaram sua apresentação em um
montante único em seu respectivo relatório, ficando assim: Senac ES, com
R$ 952.623,56; Senac MG, com R$ 4.971.905,23; e Senac RJ, com
R$ 7.193.653,63 de recursos transferidos para a respectiva Fecomércio,
todos eles referentes ao ano de 2018.

Não há informações sobre o ano de 2019 em nenhum dos sítios eletrônicos
pesquisados.

Portanto,

as

informações

disponibilizadas

são

apenas

referentes ao penúltimo exercício, ou seja, o fechamento de dois anos
anteriores ao da pesquisa realizada.

No que concerne aos indicadores trabalhados, em todos os portais
pesquisados, o item “data” sempre apareceu como item “não aplicável”.
Sendo assim, não foi divulgada por nenhuma das instituições a data da
transferência, para maiores esclarecimentos à população.

Por se tratar de um órgão que controla sua atuação e sistematiza seus
passos, não há como exigir um “valor de contrapartida” da Fecomércio, sendo
esse indicador realmente “não aplicável” no caso de transferência de valores
entre o Senac e a Fecomércio. Tal expressão aparece nos portais dos quatro
Senac’s pesquisados. Para finalizar os Indicadores de Transferência de
Recursos nos Portais Apontados, o item “objetivo” foi cumprido pelos quatro
Senac’s.
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Informações sobre receitas e

despesas das entidades,

com a

especificação de cada receita e despesa constante dos respectivos
orçamentos,

discriminadas

por

natureza,

finalidade

e

região,

destacando a parcela destinada a serviços sociais e a formação
profissional, especialmente com relação à despesa detalhada por
modalidade de licitação, nos moldes que serão definidos para os
relatórios de gestão – Não foi possível constatar se as informações foram
tempestivas nos anos de 2018 e 2019, já que o acesso às informações se
deu somente no segundo e no terceiro trimestre de 2020, não sendo, então,
possível a verificação do cumprimento dos prazos nos anos de 2018 e 2019.

Quanto ao exercício de 2020, precisamente acessado em agosto do mesmo
ano, foi constatado que os indicadores de receitas e despesas, nos portais
dos quatro Senac’s estudados, foram precisos e tempestivos em seus dados
informados, sendo satisfatórios na prestação de contas e transparência à
sociedade. Observou-se que, no presente indicador, as entidades cumpriram
o prazo legal em seus portais, sendo possível o acesso aos arquivos e dados
dos últimos três anos nos sítios eletrônicos pesquisados.

No que se refere à divulgação das parcelas destinadas aos serviços sociais e
à formação profissional, houve publicação nos anos estudados, sendo
discriminados os valores destinados. Constatou-se, portanto, que o presente
item foi satisfatório no quesito transparência à sociedade. A divulgação e o
encaminhamento ao Ministério dos orçamentos foram feitos nos mesmos
moldes daqueles transmitidos aos stakeholders envolvidos nos processos
comerciais dos Senac’s da região Sudeste nacional.

Nos anos de 2018, 2019 e 2020, com relação ao indicador que reflete o
método de partidas dobradas, percebeu-se que, para os quatro Senac’s
pesquisados, os números publicados dos Balanços Financeiros refletem os
divulgados pela Execução Orçamentária (despesa) de cada entidade. Sendo
assim, não houve diferença entre as contas. Também os Balanços
Financeiros coincidem com a Execução Orçamentária (receita), sendo
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compatível com os resultados apresentados. Cada Balanço Orçamentário
compartilha, ainda, números com o Balanço Financeiro na Conta Receita
Orçamentária concomitante, assim como os mesmos documentos têm valores
coincidentes referentes às Despesas Correntes.

Ainda, conforme as exigências do Conselho Federal de Contabilidade (CFC,
2011), em seu Caderno de Procedimentos Aplicáveis à Prestação de Contas
das Entidades do Terceiro Setor (Fundações), item 2.4.2 – Demonstração do
Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente, as especificações das
receitas foram cumpridas, detalhando os valores das Receitas Correntes,
Receita de Contribuições, Receita Patrimonial, Receita de Capital e Outras
Receitas. Foram ainda destrinchados os resultados previstos e os realizados
no exercício em valores e percentagem.

A publicidade faz parte do processo de transparência, é fundamental a correta
divulgação dos resultados dos recursos financeiros envolvendo dinheiro
público. Assim, as entidades do Senac, nos quatro estados pesquisados,
parecem estar fazendo a assertiva divulgação, cumprindo com a exigência
dos relatórios dentro do prazo esperado. Nota-se uma coerência entre os
quatro sítios eletrônicos estudados, pois aparentemente há um padrão na
divulgação dos resultados desta dimensão. Em outras palavras, o quesito
transparência está sendo cumprido.

Para fins de informação, vale dizer que foram baixados, por meio dos portais
das entidades pesquisadas, os arquivos em formato de planilha do
MicrosoftExcel®, sendo mantidos os mesmos formatos originalmente
baixados e o conteúdo na íntegra, separado em colunas: [Especificação,
Prevista ($), Realizado ($), Realização (%) e Participação (%)].


Os valores mínimos e máximos de cada faixa salarial, o quantitativo de
empregados em cada uma dessas faixas, e os critérios para a evolução
na carreira, bem como os valores de gratificações que possam impactar
na remuneração final dos empregados de acordo com o plano de cargos
e salários – Pôde-se observar que, nos quatro Senac’s, há um padrão de
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exposição dos dados. Primeiramente, estão descritos os nomes de todos os
dirigentes em ordem alfabética, encabeçados pelo conselho regional e seus
respectivos presidentes e diretores regionais, seguidos pelo conselho efetivo
e conselho suplente, com dados atualizados de julho ou agosto de 2020. No
próximo item estão descritos todos os colaboradores, em ordem alfabética,
que fazem parte das respectivas entidades-estado. No que se refere à
estrutura remuneratória, observaram-se algumas diferenças entre os estados.
No Senac ES, foi constatada uma desigualdade salarial de 62% para um
mesmo cargo. No Senac MG, verificou-se a menor diferença, com um padrão
de 27,6% entre pessoas do mesmo cargo. Vale ressaltar que o Senac MG foi
a única entidade a separar os cargos de confiança dos demais cargos dentro
do portal, facilitando a identificação dos cargos mais específicos.

Já o Senac RJ apresentou a segunda maior diferença entre o mínimo e o
máximo vencimento para uma mesma ocupação, seguindo também uma
coerência entre todos os cargos de 100% de variação salarial. Por fim, o
Senac SP tem a maior diferença dentre as entidades pesquisadas, no que se
refere ao mínimo e ao máximo para um mesmo cargo, mantendo-se um
padrão em sua quase totalidade de 130% entre o menor e o maior dentro da
mesma ocupação. Mas o que chama mais a atenção é o fato de existirem,
dentro da estrutura remuneratória da entidade, cargos com ganhos muito
altos e com diferenças enormes, sem qualquer justificativa.Como exemplos,
pode-se citar o cargo de “Assessor V”, cujo vencimento varia de R$ 28.347,00
a R$ 66.128,00, ou mesmo o cargo de “Consultor Técnico V”,cuja
remuneração varia de R$ 75.365,00 a R$ 176.697,00.

É importante afirmar que não houve qualquer divulgação ou esclarecimentos
justificando valores nessa magnitude. Ainda, cabe ressaltar que nos sítios
eletrônicos de todas as entidades houve a discriminação da quantidade de
colaboradores em cada um dos cargos destacados, e mesmo os cargos não
ocupados foram citados para conhecimento. Em nenhum dos documentos
expostos dentro dos portais foram citados ou comentados os critérios de
evolução de carreira dentro das entidades, ou mesmo qualquer tipo de

83

gratificações que possam impactar ou sobrecarregar a remuneração final dos
colaboradores.


Que estudem a possibilidade de disponibilizar, observando a autonomia
regional de cada departamento, o acesso centralizado às informações e
dados padronizados objeto destas recomendações, cuidando para que a
periodicidade de atualização seja suficiente para mantê-los

atuais –

Com base nessa observação do Acórdão 699/2016 do TCU, obteve-se, por
meio do Relatório de Gestão da entidade-estado do Espírito Santo, a
programação das atualizações em cada área de conteúdo, conforme Quadro
4.
Quadro 4 - Áreas de conteúdo do Portal da Transparência
Outros documentos
Gestão de Pessoas – Dirigentes, Corpo
Técnico, Estrutura Remuneratória e
Organograma
Execução Orçamentária –
demonstraçõesde
receitas e despesas

Endereço para acesso

https://transparencia.senac.br/#/es/gestaopessoas
https://transparencia.senac.br/#/es/execucaoorcamentaria

Demonstrações contábeis – balanços
patrimonial, orçamentário, financeiro,
demonstações de variações
patrimoniais e
fluxos de Caixa, e nota explicativa

https://transparencia.senac.br/#/es/demonstracoescontabeis

Licitações (pregões, concorrência)

https://transparencia.senac.br/#/es/licitacoes

Principais Contratos &Parcerias –
acordos,
contratos, convênios e parcerias

https://transparencia.senac.br/#/es/contratosparcerias

Transferências regulamentares

Dados de produção
Programa Senac de Gratuidade –
compromisso, execução por unidade e
linkspara vagas gratuitas
Controle Interno e Externo - funções e
relatórios de órgãos de controle interno
(Controladoria, Conselho Fiscal,
Ouvidoria e Código de Ética); e
funções e relatórios de
órgãos de controle externo – TCU e

https://transparencia.senac.br/#/es/transferencias
regulamentares
https://transparencia.senac.br/#/es/dadosproducao

Periodicidade
deatualização

Trimestral
Trimestral
cumulativo

Anual

Atualização
conforme
ocorrência
Trimestral

Mensal

Anual

Anual
https://transparencia.senac.br/#/es/senacgratuidade

https://transparencia.senac.br/#/es/controle-internoexterno

Anual
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CGU

Publicações – Relatório de Gestão,
Relatório Geral, alinhamento
Institucional, legislação Senac e
Resultados Institucionais

https://transparencia.senac.br/#/es/publicacoes

Anual

Fonte: Gerência de Controladoria, 2018.

No primeiro item, que se refere à gestão de pessoas, nos portais de todos os
Senac’s do Sudeste foi percebida a atualização trimestral dos dados.

Na execução orçamentária, segundo item do Quadro 4, constatou-se também
o cumprimento pelas entidades das atualizações trimestrais cumulativas, pois
a útltima atualização, na época da pesquisa, remetia a junho de 2020.
As demonstrações contábeis, conforme descrição do terceiro item, tiveram
atualizações referentes ao último exercício, ou seja, foram divulgadas as
obrigações demonstrando o ano de 2019.

Quanto ao quarto item, refererente às licitações, que são atualizadas por
ocorrência, não foi possível avaliar as práticas das entidades em estudo, uma
vez quenão há um período predeterminado de ocorrência de licitações, de
modo que não foram encontrados dados no momento da pesquisa.

O próximo item, contratos e parcerias, estabelece atualização trimestral, e,
nesse quesito, analisando-se estado por estado, observou-se que o Senac
ES foi a única entidade-estado a não divulgar qualquer tipo de acordo,
contrato, convênio ou parceria. Vale ressaltar que os links disponíveis no
respectivo portal exibiram a mensagem “Nenhum Registro Encontrado”. Além
disso, no portal do Senac MG, unicamente no link “Contratos” foram
encontradas informações. Já no portal do Senac RJ, somente no link
“Acordos” nenhum registro foi encontrado. Por fim, o Senac SP apresenta
apenas dados referentes a contratos e parcerias, não constando registros nos
links de “acordos” e “convênios”. Assim sendo, a divulgação das informações
referentes a contratos, pelo menos no Senac ES, não foi cumprida. Por outro
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lado, em todas as demais entidades do Sudeste, as informações, quando
divulgadas, estão em consonância com a previsão de atualização trimestral.
Quanto ao item transferências regulamentares, todos os Senac’s dos estados
do Sudeste fizeram atualização no mesmo dia, exatamente em 15 de agosto
de 2020, sendo cumprida, assim, a atualização mensal.

Para dados de produção, é recomendada a atualização anual, e todos os
Senac’s em estudo cumpriram os prazos determinados.

O antepenúltimo item trata do Programa Senac de Gratuidade, com
atualizações anuais. Ficou clara a padronização desse item em todos portais
dos Senac’s analisados, com informações dentro do prazo do planejamento
de carga horária e matrícula anual e a execução realizada por trimestre. Há
ainda informação dos tipos de cursos, quantidade de matrículas e carga
horária por unidade educacional. No caso das vagas gratuitas, é
disponibilizado, por meio dos sítios eletrônicos das entidades, o link do Senac
de cada estado do Brasil, para maiores informações e inscrição no Programa
Senac de Gratuidade.

O penúltimo item trata das publicações anuais sobre controle interno
(controladoria, conselho fiscal, ouvidoria e código de ética) e controle externo
(TCU e CGU). O Senac de cada estado tem seu conselho fiscal que tratará de
assuntos relativos às prestações de contas do exercício anterior para
aprovação de todos os membros. Aparentemente, há um padrão entre as
entidades na realização da reunião ordinária do conselho fiscal, pois, nos
quatro Senac’s estudados, a reunião foi realizada no dia 08 de maio de 2020,
no mesmo horário, às 08h30. Provavelmente, devido à pandemia do novo
coronavírus e às restrições de locomoção social e consequentemente laboral,
todos os encontros foram via internet com assinatura dos presentes via
sistema. No Senac ES, não foi encontrada ouvidoria nos links disponibilizados
no portal da entidade, cujo relatório de gestão confirma a inexistência de
ouvidoria. Porém, há outros canais de informação e sugestões de fácil acesso
à população via internet. Já para os Senac’s dos outros estados foi
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constatada a existência de ouvidorias, sendo que o relatório de ouvidoria do
Senac MG apresenta dados de evolução por período com porcentagens, bem
como dados das maiores reclamações e tipos de manifestações, comparando
o ano de 2019 com o ano de 2018. Já o Senac RJ tem ouvidoria, mas não
traz dados e resultados sobre sua atuação. Embora não haja muito o que se
comentar sobre o código de ética das entidades, vale dizer que em comum
eles apresentam a missão, a visão e os valores das entidades-estado. O
Senac SP divulga em seu relatório dados e gráficos sobre os canais de
entrada, com porcentagens e tipos de manifestações, entretanto sem fazer
comparação com o ano anterior, como feito pelo Senac MG.

Com relação às funções e relatórios dos órgãos de controle externo,
primeiramente no âmbito do Tribunal de Contas da União, observou-se, nos
respectivos portais, uma ação padronizada das quatro entidades, que
publicam apenas uma nota no link “Tribunal de Contas da União” em que se
limitam a dizer que, por serem entidades paraestatais, não integrantes da
Administração Pública, por força do art. 5º, inc. V, da Lei 8.443/92, os serviços
sociais autônomos submetem, todo ano, suas Prestações de Contas ao TCU,
que é o responsável por fazer a fiscalização das entidades em nome do
Congresso Nacional. Por isso, periodicamente todo ano, o Senac tem seus
dados e informações de gestão orçamentária e financeira auditados pelo
órgão de controle externo sob o ponto de vista de sua legalidade,
legitimidade, economicidade e responsabilidade social.
Já a Controladoria Geral da União – CGU emite um relatório anual para cada
uma das entidades-estado com a dinâmica do relatório em consonância como
estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, de
06/04/2001, apresentando os resultados dos exames realizados sobre a
prestação

de

contas

anual

apresentada

pelo

Serviço

Nacional

de

Aprendizagem Comercial (Senac) de cada estado.

O Senac RJ foi o único a ter observações em detrimento da restrição de
escopo de auditoria relativa à análise de atos e fatos de gestão, em
decorrência da não-disponibilização de documentos contábeis e processos
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que visavam ao esclarecimento de variações observadas nos balanços e
apuração da regularidade na aplicação de recursos públicos envolvidos,
resultando em omissão no dever de prestar contas. Foram constatados
convênios no valor de R$ 91 milhões, vigentes no exercício, com objeto em
desacordo com a finalidade, os objetivos e a missão regulamentares, sem
prestações de contas parciais, sem detalhamento do valor a ser repassado
pelo Senac RJ e sem comprovação do montante de recursos executados no
exercício, com prejuízo no montante de R$ 2.931.920,00. É importante relatar
que o Certificado de Auditoria emitido pelo CGU no RJ foi de 2017, sendo
obrigatória a divulgação anual, ou seja, faltam pelo menos dois anos não
informados.
Nos Senac’s dos demais estados, diante da auditoria feita pelo CGU e da
posterior emissão dos certificados, não foram encontradas anomalias ou
quaisquer irregularidades sobre o exercício das entidades. Porém, assim
como no Senac RJ, as divulgações estão em atraso, pois no Senac ES a
última atualização nos portais relativa a auditorias da CGU remete a 2016,
enquanto na entidade-estado de Minas Gerais remete-se a 2015 (pelo menos
4 anos de atraso) e, em São Paulo, a 2017. Com isso, é notório o atraso de
todas as entidades-estado em atualizar a divulgação dos relatórios da
Controladoria Geral da União. É valido comentar que as únicas que
divulgaram os relatórios de auditoria independente foram as entidades-estado
de Minas Gerais e São Paulo. As entidades dos outros dois estados do
Sudeste não publicaram nada referente a auditorias independentes.
Quanto ao último item listado no Quadro 4, apenas os Senac’s ES e RJ
divulgaram o Relatório de Gestão do ano de 2019, e as entidades dos outros
dois estados se limitaram apenas ao ano de 2018. O Relatório Geral, como o
próprio nome diz, se refere a um relatório de todos os Senac’s realizado no
ano de 2019. Considerou-se, portanto, atualizado. Os demais itens, como o
alinhamento institucional, a legislação Senac e os resultados institucionais,
estão atualizados em todas as entidades-estado em estudo, sendo 2019 o
último ano divulgado.
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Que suas demonstrações contábeis sejam auditadas por auditores
independentes – Para este item, foi divulgado, por todas as entidades
pesquisadas, que suas respectivas demonstrações contábeis foram auditadas
por empresas de auditoria independente, explicitando-se os dados da
empresa auditora, o CNPJ, o endereço eos responsáveis pela auditoria.



Que envidem esforços para a melhoria dos seus processos de controle,
estudando a viabilidade da implantação de unidades de auditorias
internas,

sem

perder

de

vista

a

autonomia

regional

de

cada

departamento, a fim de aprimorar a eficácia dos seus processos de
gerenciamento de riscos, controle e governança – Não foi publicado
nenhum item referente a auditorias internas por nenhuma das entidadesestado analisadas. Entretanto, isso não quer dizer que não tenham ou que
não façam auditorias internas. No momento, elas apenas não foram
divulgadas.


Que fixem prazos para cada uma das etapas do atendimento e
implementação de sistemas de monitoramento e controle de prazos, de
forma a aperfeiçoar a gestão dos serviços de atendimento prestados aos
cidadãos – Nada foi encontrado nada sobre atendimento ao cidadão após
análise dos dados contidos nos portais das instituições pesquisadas, com
exceção do link “Dados de Produção”, no qual foram informados os números
de atendimentos realizados durante o período de 2019. As informações,
porém, se limitaram aos números de atendidos, e não remeteram
necessariamente a sistemas de monitoramento ou mesmo a controles de
prazos para melhor atender a sociedade.

5.1.1 Recomendações e sugestões do Acórdão 699/2016 para as entidades
Senac

Do texto original do Acórdão 699/2016 do TCU foram extraídas algumas
recomendações e sugestões destinadas ao Sistema “S”, especificamente às
entidades do Senac. A primeira recomendação se destina aos serviços de
atendimento ofertados pelo Sistema “S”, em que é citada a reestruturação de seus
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serviços de atendimento aos clientes/cidadãos, de forma a facilitar o acesso destes
às informações dessas organizações. Assim, recomenda-se que esses serviços
sejam prestados por e-mail (fale conosco), de forma presencial e por telefone, além
da criação de listas de perguntas mais frequentes (FAQ), ou mesmo a fixação de
prazos para cada uma das etapas do atendimento, bem como implementação de
sistemas de monitoramento e controle de prazos, de forma a aprimorar a gestão dos
serviços de atendimento prestados aos cidadãos. Ainda, recomenda-se para todos
os departamentos nacionais do Sistema “S” ou equivalentes a padronização e a
uniformização de procedimentos relativos ao monitoramento e acompanhamento
dos atendimentos em toda a rede do respectivo sistema.

Em nenhuma das quatro entidades/estados pesquisadas do Senac foram
encontradas

informações

referentes

a

prazos,

sistemas

de

controle

ou

monitoramento de atendimento ao público. Assim sendo, o Senac não atendeu às
sugestões do TCU no aprimoramento e controle de seu atendimento.

Outra sugestão do TCU é referente à prática de divulgação, no sítio eletrônico, de
aprovação do orçamento pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Nesse
quesito, o presente estudo considerou satisfatória tal divulgação pelas entidadesestado estudadas, uma vez que os documentos de aprovação foram externados
para a população.

Em outro ponto, o TCU trata do nível de agregação nas contas de despesas e
receitas do Senac. Foi observado que todos as entidades estudadas estão
compatíveis com essas disposições legais, com exceção do Senac RJ, que
apresentou dificuldades em demonstrar a prestação de contas em convênios.

Em mais uma sugestão, o Tribunal de Contas da União (TCU) faz um alerta sobre a
questão do Conselho Fiscal nas entidades do Sistema “S”; o que foi bem recebido e
acatado pelos órgãos do Senac em estudo. Observou-se que, nas quatro entidadesestado pesquisadas, há um Conselho Fiscal oficial, em conformidade com a
burocracia necessária para compô-lo.
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A próxima sugestão do TCU se refere à padronização dos conteúdos nos
respectivos sítios eletrônicos. Nesse quesito, percebeu-se uma semelhança no
leiaute dos portais das quatro entidades destinados à divulgação de informações e
conteúdos existentes.

A sugestão seguinte do TCU remete à ausência de informação de que a gratuidade
se dá por força de normativos federais e indicando que publica os decretos de
gratuidade no sítio eletrônico. Realmente,foi confirmada a publicação do Decreto
pelo Departamento Nacional, em uma página específica para o assunto “Programa
Senac de Gratuidade”, que, inclusive, traz importantes informações sobre como
participar do programa. No entanto, a página informa que deve ser procurada a
unidade regional pertinente para informações sobre quais cursos fazem parte do
programa, não havendo uma informação de fácil acesso já nos portais eletrônicos de
cada entidade-estado.
O Acórdão 699/2016 recomenda também que todas as entidades do Sistema “S”
façam o aprimoramento de suas páginas de transparência, de forma que as
informações sobre receitas e despesas das entidades sejam facilmente acessíveis a
partir da página principal da entidade, com padronização das informações e com a
especificação de cada receita e de cada despesa constantes dos respectivos
orçamentos, discriminadas por natureza, finalidade e região, destacando a parcela
destinada a serviços sociais e à formação profissional, especialmente com relação à
despesa detalhada por modalidade de licitação. Neste caso, ao acessar os
respectivos portais eletrônicos, percebe-se que há pequenas diferenças entre as
entidades dos quatro estados estudados.Nos sítios eletrônicos dos Senac’s ES e
MG, o link“Transparência” está disponível já na página inicial, porém, no site do
Senac RJ, é necessário clicar no link“Cursos”, na parte superior esquerda, para
então acessar a opção do link“Portal de Transparência”, assim como no site do
Senac SP, no qual é preciso clicar em “O Senac” para então acessar a opção “Portal
de Transparência”.

Outra recomendação é referente à divulgação ampla, nos seus sítios eletrônicos,
das informações sobre todos os processos licitatórios em andamento e aqueles
recém-finalizados, informando à sociedade os dados principais, quais sejam:
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modalidade da licitação, natureza do objeto, descrição do objeto, data da abertura
das propostas, critério de julgamento, data da homologação, resultado do certame,
identificação

dos

licitantes,

valores

das

propostas,

registro

dos

recursos

apresentados e respostas aos recursos e situação da licitação (em execução,
suspensa, concluída), com a publicação dos editais correspondentes já trabalhadas
no item 5.1.

Recomenda-se, também, a disponibilização das informações sobre os contratos das
entidades na página principal da entidade, com facilidades de acesso aos usuários e
padronização das informações. Neste caso, foi constatado que todas as informações
sobre contratos estão inseridas no Portal de Transparência. Assim sendo, não estão
disponíveis na página inicial dos sítios eletrônicos.

Em outra recomendação, o TCU externa a importância da divulgação dos nomes
dos empregados e dirigentes, com a divulgação dos salários e plano de carreira.
Conforme já descrito no item 5.1, há uma divulgação dos valores mínimos e
máximos por cargo em cada entidade-estado, porém não por nome e valores, e sim
por cargo e valores. Observa-se então falha na divulgação e o não-atendimento das
recomendações do Governo.

Foi constatado que as entidades pesquisadas elaboraram suas demonstrações
financeiras com base na NBCT 16.6, ou seja, em conformidade com as normas
brasileiras de contabilidade. A título de melhoria do processo de transparência de
receitas e despesas, a unidade instrutiva propõe recomendar o aprimoramento dos
sítios eletrônicos das entidades, a fim de permitir a fácil localização, a padronização
e a discriminação das informações por natureza, finalidade e região,e assim foi feito
pelas entidades-estado.Contudo, quando o Acórdão 699/2016 menciona “região”,
entende-se que se refere à forma matricial da organização do espaço terrestre, na
qual a característica básica é a demarcação territorial de limites rigorosamente
precisos (MOREIRA, 2007). Logo, os sítios eletrônicos não descrevem limites ou
rateiam o estado em diferentes posições ou sítios demarcados, não estando
disponíveis as demonstrações financeiras por zonas ou cidades.
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Com o intuito de clarear e oferecer melhor os resultados da 1° fase, decidiu-se expor
no Quadro 5 abaixo os resultados consolidados para melhor entendimento.
Quadro 5 – Consolidado dos resultados da 1° fase
(Continua)
Tratativas do Acórdão 699/2016 – TCU

Resultados Obtidos

Os orçamentos originais e executados nos mesmos moldes e
nível de desagregação dos que são encaminhados aos Em conformidade com as normas e solicitações do TCU.
ministérios supervisores para aprovação
Em nenhuma das entidades pesquisadas houve publicação
Os documentos de aprovação dos orçamentos (portarias) e de orçamentos retificados, limitando-se ao exposto e
os orçamentos retificadores, quando houver
comprovado por meio dos sítios eletrônicos.
As demonstrações contábeis, elaboradas, no que couber, de
Constatou-se que todos os documentos estão
acordo com a NBCT 16.6, assinadas pelos contadores
consonância com o exposto nas normas da NBCT 16.6.
responsáveis e com indicação dos nomes dos dirigentes
Processos licitatórios

em

Satisfatória a transparência .

ES – Não divulgado;
MG – Somente ano 2020;
RJ – Anos 2018, 2019 e 2020;
SP – Anos 2018, 2019 e 2020.
*ES: Ano de 2019; Aplicação de 94% do compromisso;
GMAHA de R$ 22,98.
*MG: Ano de 2018; Aplicação de 102% da receita; GMAHA
Gratuidade Senac - 2/3 da receita convertida a gratuidade e de R$ 13,57.
cálculo do GMAHA - Gasto Médio Aluno/Hora-Aula;
*RJ: Ano de 2019; Aplicação de 100% do compromisso;
GMAHA não informado.
*SP: Ano de 2018; Aplicação de 100% da receita; GMAHA
de R$ 19,83.
Contratos Celebrados

Transferências de recursos

Transferências efetivadas para o
consonância com o Acórdão 699/2016.

Receitas e Despesas

Precisos e tempestivos em seus dados informados.

Faixa Salarial

Acesso as informações

Fecomércio

em

*Padrão na divulgação nos 4 Senac’s;
*ES – Desigualdade de 62% dentro de um mesmo cargo;
*MG – Desigualdade de 27,6% dentro de um mesmo cargo;
*RJ – Desigualdade de 100% dentro de um mesmo cargo;
*SP – Desigualdade de 130% dentro de um mesmo cargo;
além de cargos com ganhos muito elevados (R$ 75.365,00 à
R$ 176.697,00) sem quaisquer justificativas.
*ES – Não divulgou em seu portal qualquer tipo de contratos,
parcerias ou acordos; Não há ouvidoria; Não publicaram
auditorias independentes; Certificado CGU no ano de 2016 e
Relatório Geral no ano de 2019.
*RJ - Foram constatados convênios no valor de R$ 91
milhões, sem prestações de contas parciais e com prejuízo
no montante de R$ 2.931.920,00; Não publicaram auditorias
independentes; Certificado CGU no ano de 2017 e Relatório
Geral no ano de 2019.
*MG – Certificado CGU no ano de 2015 e Relatório Geral no
ano de 2018.
*SP – Certificado CGU no ano de 2017 e Relatório Geral no
ano de 2018.
*Nos demais itens nota-se uma padronização na divulgação
das informações.

Demonstrações contábeis sejam auditadas por auditores Todas as entidades-estado cumpriram com o Acórdão
independentes
699/2016.
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Quadro 5 – Consolidado dos resultados da 1° fase
(Conclusão)
Tratativas do Acórdão 699/2016 – TCU

Resultados Obtidos

Auditorias Internas

Não foi publicado nenhum item referente a auditorias internas
por nenhuma das entidades-estado analisadas.

Se limitaram aos números de atendidos, e não remeteram
Fixação de prazos para cada uma das etapas do atendimento necessariamente a sistemas de monitoramento ou mesmo a
controles de prazos para melhor atender a sociedade.

Fonte: Criado pelo próprio autor.

5.2 Resultados da Segunda Fase

Para apurar os resultados da pesquisa documental nos sítios eletrônicos das
plataformas do Senac nos quatro estados estudados, com o intuito de extrapolar o
conteúdo do Acordão 699/2016 do TCU e não se ater a um único instrumento de
avaliação de transparência, foi feita uma adaptação da operacionalização realizada
por Cappelli, Leite e Araújo (2010), afim de identificar a presença (P) ou ausência (A)
das características destacadas para a amostra.

Produziu-se um quadro a partir com os constructos dos Degraus de Transparência
(Figura 2), divididos em colunas, descrevendo as Características de Transparência
no Contexto Social das Organizações (Figura 1), sua operacionalização e sua
justificativa, bem como a indicação do motivo pelo qual se conceituou a
característica como presente ou ausente. Evidencia-se que alguns atributos estão
expostos relativamente no portal, porém a justificativa não se refere à escassez da
característica, mas a algum dado ou informação divergente da explicitada nesse
campo. Os resultados são apresentados no Quadro 6 a seguir.

Na adaptação ao modelo de Cappelli, Leite e Araújo (2010), elaborou-se na última
coluna um campo destinado às justificativas que descrevem o motivo de se ter
considerado a característica presente ou ausente.
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Quadro 6 – Características referentes à transparência nos portais do Senac na região Sudeste
(Continua)
Constructo: Acessibilidade
Característica

Portabilidade

Disponibilidade

Operacionalização
Disponibilizar opções para download
dos orçamentos do exercício por
unidade de cada estado em diferentes
formatos de arquivo.
Disponibilizar orçamento executado
por unidade em cada estado.

Clareza

Disponibilizar
informações
sobre
remunerações dos colaboradores por
nome ou Registro Geral – RG.

Divulgação

Disponibilizar,
por
nomes,
os
responsáveis pelos principais cargos
da entidade.

P/
Justificativa
A
Não há opção de baixar os dados por unidades separadas em
nenhum tipo de formato (Excel, txt, entre outros). Há apenas a
A
possibilidade de baixar por entidade/estado em formato Excel
ou txt.
Não há opção de baixar os dados por unidades separadas. Os
A
orçamentos disponíveis são apenas por entidade/estado.
As informações nos portais se limitam a divulgar os nomes dos
colaboradores em ordem alfabética ou os tipos de cargos
A
existentes e seus vencimentos, mas não necessariamente
nome com os salários recebidos.
Geral(em todos os estados): essas informações estão
P
disponíveis em todos os portais analisados.
ES: foram descritos todos os cargos e mencionados os nomes
P
dos cargos mais importantes dentro do Relatório de Gestão.
MG: foram descritos todos os cargos e separados todos os
P cargos de confiança para melhor identificação dos
responsáveis dentro do link“Gestão de Pessoas”.
RJ: foram descritos todos os cargos e mencionados os nomes
P
dos cargos mais importantes.
ES: foram descritos todos os cargos e mencionados os nomes
P
dos cargos mais importantes.

Disponibilizaros meios de contato,
como
e-mail
e
telefone,
dos A
responsáveis pelos principais cargos.
Constructo: Usabilidade
P/
Característica
Operacionalização
A
Descrever principais funções do
Operabilidade
A
sistema.
Divulgação

Uniformidade

Utilizar padrões de desenvolvimento.

Definir os termos do domínio.

A
A

MG: a última atualização do Relatório de Gestão é de 2018.

A

RJ: a última atualização do Relatório de Gestão é de 2019.

A

SP: a última atualização do Relatório de Gestão é de 2018.

A

P

P
Amigabilidade

Usar representação gráfica para
melhor entendimento do processo.

P

P
P
Simplicidade

Utilizar padrões de documentos.

Justificativa
Os portais analisados não possuem um mapa do sítio com a
descrição das principais funções do sistema.
Geral (todos os estados): em números – relatórios – não fica
claro porque só são disponibilizados dos últimos três anos da
Execução Orçamentária, Demonstrações Contábeis e
Transferências Regulares; já para Dados de Produção, foram
informados os últimos dois anos.
ES: a última atualização do Relatório de Gestão é de 2019.

A
Uniformidade

Não foram encontrados dados com os contatos das principais
ocupações em nenhuma das entidades estudadas.

P

Os portais não disponibilizam um glossário com os principais
termos utilizados.
Geral (todos os estados): apesar de não disponibilizar os
recursos gráficos em todos os links, há algumas opções de
visualização gráfica, especialmente nos relatórios de processos
de contas anuais.
ES: apresenta gráficos principalmente nos Relatórios de
Gestão, deixando a desejar sobretudo no que se refere ao
atendimento ao público.
MG: pode-se afirmar que foi o estado que melhor demonstrou
em gráficos suas prestações de contas, englobando
praticamente essa ferramenta em todos os tipos de análises.
RJ: a entidade se limitou a demonstrar em gráficos as receitas
e despesas; as demonstrações contábeis e conteúdo referente
ao Relatório Geral.
SP: utilizou muitos gráficos para representar números, porém
pecou nas demonstrações referentes a ouvidoria.
As informações são disponibilizadas nos mesmos padrões, o
que permitiria a comparabilidade entre entidades-estado.
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Quadro 6 – Características referentes à transparência nos portais do Senac na região Sudeste
(Continuação)
Constructo: Informativo
Característica

Operacionalização

P/
Justificativa
A

Publicidade

Oferecer atualizações do número de
vagas disponíveis por tipos de cursos A
e modalidade de formação no portal.

Disponibilidade

Disponibilizar, no site, possibilidade de
P
gravação de relatório de dados.
P

Concisão

Disponibilizar, no site, os maiores
gastos da entidade.
P

P

Clareza

Disponibilizar, no site, informações
sobre os dez maiores contratos
firmados e os dez maiores favorecidos
com despesas liquidadas no exercício,
detalhados
por
modalidade
de
licitação, por natureza e por elementos
de despesa, abrangendo o nome/razão
social, CPF/CNPJ e valor total.

P
P
P
P

Simplicidade

Divulgar os valores remuneratórios das
A
funções de dirigentes.

Compositividade

Disponibilizar a qualificação da força
P
de trabalho de acordo com a estrutura
de cargos, idade e nível de
escolaridade.
P

Simplicidade

Divulgar os custos associados à
P
manutenção dos recursos humanos.

Acessibilidade

Disponibilizar, no site, a indicação de
A
que os cursos são gratuitos ou pagos.

Não há informações atualizadas referentes ao número de
matrículas e matriculados nos cursos ofertados nos respectivos
portais.
Nos sítios eletrônicos, todos os arquivos estão disponíveis para
baixar em formato Excel ou outro formato para gravação. Há
uma padronização de todas as entidades-estado.
Geral (todos os estados): em todas as entidades-estado
analisadas, essas informações estão contidas no Relatório de
Gestão.
RJ: único estado a destoar dos demais, apesar de constar o
relatório com os maiores gastos da entidade; ainda assim, não
apresentoujustificativa de gastos com convênios de R$ 91
milhões e prejuízos que chegam a quase R$ 3 milhões.
Geral (todos os estados): essas informações estão contidas no
Relatório de Gestão.
ES: descritas de forma decrescente, ou seja, do maior para o
menor valor dos 10 principais contratos.
MG: também descrito de forma decrescente, porém foi o único
estado a não detalhar o Centro de Custos do contrato.
RJ: descrito de forma decrescente.
SP: descrito de forma decrescente; vale ressaltar que, mesmo
sendo o estado com mais unidades e o que recebeu maiores
quantias financeiras parafiscais, é a entidade-estado com o
menor número de páginas no Relatório de Gestão.
Há informações de valores de remuneração do cargo de
diretor, mas não necessariamente de todos os dirigentes,
como, por exemplo, presidente e vice-presidente.
Geral (todos os estados): há divulgação por entidade-estado
referente à estrutura de seus funcionários em quantidade e
porcentagem por nível de escolaridade dentro do Relatório de
Gestão.
MG: único estado a disponibilizar a estrutura de nível de
escolaridade por meio de gráfico.
Essas informações estão contidas em todos os estados por
meio do Relatório de Gestão.
Não há informação nos portais sobre a grade de cursos
separados por “pagos” e “não pagos”. Porém, existe um link
nos portais exclusivo para o Programa Senac de Gratuidade;
mesmo assim, não detalha os cursos ofertados.

Constructo: Entendimento
Característica
Controlabilidade
Rastreabilidade

Clareza

P/
Justificativa
A
Proceder com conselho fiscal por
Há conselho fiscal por entidade-estado divulgado no Relatório
P
entidade-estado para maior controle
de Gestão.
Divulgar, nos sítios eletrônicos,
Não há qualquer tipo de informação referente ao tempo médio
informações sobre atendimentos e A
gasto para retorno da solicitação.
tempo máximo de resposta.
Divulgar a forma de escolha das
Não há qualquer dado referente à forma de recrutamento e/ou
principais ocupações e cargos de A
seleção de qualquer colaborador das entidades-estado.
confiança.
Operacionalização
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Quadro 5 – Características referentes à transparência nos portais do Senac na região Sudeste
(Conclusão)
Constructo: Auditabilidade
Característica

Acurácia

Controlabilidade
Rastreabilidade

Explicação

Simplicidade

Acurácia

Operacionalização

P/
Justificativa
A

Disponibilizar o Balanço Patrimonial, a
Demonstração
de
Variação
Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o
Balanço Financeiro, a Demonstração P
do Fluxo de Caixa e a Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido
por entidade-estado.
Conferir e registrar a execução dos
A
projetos.
Permitir consulta ao histórico de
A
atividades.
Identificar e justificar as ações e
P
atividades.
Disponibilizar quais valores são de
contribuição e quais são os recursos P
com receitas próprias.
Disponibilizar,
trimestralmente,
os
valores arrecadados com contribuições
sociais, especificando o montante P
transferido pela União e o arrecadado
diretamente.

Fonte: Adaptado de Cappelli; Leite; Araújo, 2010.

O portal disponibiliza o Balanço Patrimonial, a Demonstração
de Variação Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço
Financeiro, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido por
entidade-estado nas Demonstrações Contábeis, todos relativos
a este exercício.
A realização dos objetivos é disponibilizada após a execução.
Não há opção desse tipo de consulta, exceto para algumas
atividades.
O relatório de gestão é bastante detalhado em relação às
ações e procedimentos realizados. Todavia, nem todas as
explicações são fornecidas no relatório de modo que o leitor
entenda com clareza a gestão das políticas implementadas
pelo Senac.
Disponível no Relatório de Gestão das respectivas entidadesestado.

Esses valores são
Regulamentares.

demonstrados

nas

Transferências
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo objetivou, em sua primeira fase, descrever e analisar a qualidade
das práticas de transparência e prestações de contas das entidades do Senac
presentes no Sudeste, com base no Acórdão 699/2016 do TCU. Buscando
extrapolar o acórdão e no intuito de desenvolver melhor a pesquisa, não se atendo
apenas a uma perspectiva, o estudo, em sua segunda fase, analisou as práticas
mencionadas em consonância com o modelo de Cappelli, Leite e Araújo (2010), em
que foi desenvolvido um constructo afim de identificar, na amostra obtida, a
presença (P) ou ausência (A) de características baseadas em um modelo de
estágios para avaliar a transparência em vários constructos.

Por meio de pesquisas documentais nos sítios eletrônicos das entidades estudadas,
foi possível obter centenas de dados e documentos ricos em informações que
serviram de base para o trabalho elaborado. Após inúmeras horas de análise dos
materiais extraídos os sítios eletrônicos, foi possível obter conhecimento acerca de
elementos

importantes

que

forneceram

a

construção

das

respostas

aos

questionamentos desta dissertação. Nessa direção, a pesquisa conseguiu atingir os
objetivos gerais e específicos estipulados, dando a sua colaboração à academia e,
mais especificamente, à área de Governança Corporativa.

A pesquisa utilizou abordagem qualitativa do tipo descritiva, com foco nas
características produzidas por uma população ou estabelecimento entre variáveis.
Trata-se de um estudo sobre as práticas de transparência de uma unidade de
observação, neste caso, os Senac’s dos quatro estados que compõem a região
Sudeste nacional: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

O estudo identificou e caracterizou mais de 400 documentos nos mais variados tipos
e formatos (Excel, txt e PDF), nos quatro sítios eletrônicos das respectivas
entidades-estado. Os dados obtidos foram tabulados e classificados em ordem das
dimensões descritas na dissertação, para melhor entendimento e análise
comparativa entre as entidades-estado.

98

Em resposta aos objetivos propostos no estudo, a começar pelo objetivo geral, cujo
cerne foi a avaliação das práticas de transparência e prestações de contas, tendo
como referência o Acórdão 699/2016, constatou-se que as quatro organizações do
Senac são heterogêneas, porém com certo padrão na divulgação e apresentação de
seus resultados. No que se refere à divulgação dos orçamentos, todas as entidadesestado estudadas cumpriram com o objetivo, aprensentando o mesmo padrão.

Quanto às Demonstrações Contábeis exigidas pelo TCU (Balanço Patrimonial,
relatório explicativo do Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, devidas Notas
Explicativas das Demonstrações Contábeis, relatório das Demonstrações das
Variações Patrimoniais e suas mutações do Patrimônio Líquido, e Demonstrações
do Fluxo de Caixa), todas estavam em concordância com a NBCT 16.6 e em acordo
com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

No que se refere às licitações, todas as entidades cumpriram com as exigências,
porém o Senac ES foi a única entidade a dar a opção de seleção de suas licitações
com a divisão entre “em andamento” e “concluído”, o que não quer dizer que as
outras unidades não tenham detalhado a situação de suas licitações. Pelo contrário,
assim o fizeram, mas dentro dos próprios documentos. Do Senac ES foram
extraídos 94 licitações, 100 dos Senac’s MG e RJ e 140 do Senac SP.

Quanto aos contratos celebrados, há uma diferença entre as entidades-estado na
exposição dos anos divulgados, pois apenas os Senac’s RJ e SP trazem os anos de
2018, 2019 e 2020. Já o Senac MG divulgou apenas contratos de 2020, enquanto
para o Senac ES não há dados sobre contratos celebrados. Pela interpretação do
Acórdão 699/2016, na dimensão contrato, entende-se que a divulgação dos itens
acordados foram cumpridos na íntegra pelas entidades-estado, uma vez que o
Acórdão 699/2016 não dá informações sobre o mínimo nem o máximo em
quantidades disponíveis ao público. Também não há informação sobre o tempo
mínimo de disponibilidade dessas informações para a sociedade. Assim sendo,
constatou-se que foram cumpridos todos os trâmites exigidos para correta
transparência.
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No item cumprimento das vagas destinadas ao Programa Senac de Gratuidade, que
garante que 66,67% da receita compulsória líquida arrecadada seja convertida em
cursos gratuitos destinados à população de baixa renda, todas as entidades-estado
apresentaram desempenho satisfatório. O que mais chama a atenção é a diferença
entre os valores de Gasto Médio/Aluno Hora-Aula (GMAHA) das entidades-estado
pesquisadas: no Senac ES, o valor chega a R$ 22,98; o Senac SP apresentou o
segundo GMAHA mais caro, no valor de R$ 19,83; o Senac RJ vem logo atrás, com
R$ 15,45; e o Senac MG apresentou o valor de R$ 13,57, tendo o melhor
desempenho no estudo.

No caso das informações referentes à transferência de recursos para federações e
confederações, o Senac SP foi o único a detalhar o número de transferências,
somando-se 12 durante todo o ano de 2018, com um total transferido de
R$ 9.928.711,00. As entidades-estado dos outros estados do Sudeste consolidaram
sua apresentação em um montante único em seus respectivos relatórios.

No quesito despesas e receitas, pôde-se observar que as entidades estão dentro do
prazo legal em seus portais, sendo possível obter acesso aos arquivos e dados dos
últimos três anos nos sítios eletrônicos pesquisados. Já para a faixa salarial dos
colaboradores, o que chamou mais a atenção foram os valores dilatados dentro do
mesmo cargo, com a sua quase totalidade de diferença de 130% na mesma
ocupação, além de cargos cujos vencimentos variam de R$ 75.365,00 a R$
176.697,00, sem quaisquer justificativas para pagamentos desses valores tão
significativos. Em nenhum dos portais eletrônicos estudados foi possível identificar
valores de remuneração do presidente e vice-presidente das instituições.

Além disso, nem todos os prazos/periodicidades de atualização foram cumpridos
pelas entidades-estado pesquisadas. No que se refere à Gestão de Pessoas, foram
cumpridos os prazos estipulados, assim como nos itens Execução Orçamentária,
Demonstrações Contábeis, Licitações e Produção. Nos Contratos e Parcerias,
apenas o Senac ES não divulgou informações, aparecendo a frase “Nenhum
Registro Encontrado” no respectivo portal. Assim sendo, o item divulgação das
informações referentes aos contratos, pelo menos no Senac ES, não foi cumprido.
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Em todos as demais entidades, quando divulgadas, as informações estão em
consonância com a atualização trimestral exigida.

Nas publicações anuais sobre controle interno (controladoria, conselho fiscal,
ouvidoria e código de ética) e controle externo (TCU e CGU) há um padrão,
aparentemente, pois, nas quatro entidades-estado, a reunião ordinária do Conselho
Fiscal foi realizada no dia 08 de maio de 2020, no mesmo horário, às 08h30.

Nas Demonstrações Contábeis auditadas por auditores independentes, todas as
quatro entidades-estado cumpriram com as exigências mínimas. Porém, nada foi
divulgado pelos Senac’s estudados a respeito de auditores internos, não cumprindo,
portanto, esse quesito. Também não houve nenhuma informação sobre etapas de
atendimento ao público e controles de prazos para aperfeiçoar o atendimento
prestado aos clientes. Logo, constatou-se que as quatro entidades-estado ficaram
aquém no quesito transparência no atendimento a população.

Fica claro o despreparo do Senac da região Sudeste em ofertar informações
contábeis-financeira por unidade-cidade dentro de cada entidade-estado. Não
existem informações referentes a nada relacionado à parte administrativa, atendo-se
somente ao número de cursos, tipos, matriculados e egressos dos cursos já
finalizados, e não necessariamente os cursos que estão em andamento. Ainda, não
foi possível identificar os nomes dos funcionários por unidade-cidade, assim como
os valores de seus vencimentos.

Apesar de não conter um mapa com a descrição das principais funções do sistema
dos sítios eletrônicos, a navegação pelos portais é bem fácil e intuitiva, sem maiores
problemas para encontrar as informações desejadas. Isso vale para os quatro sítios
eletrônicos pesquisados, pois fica nítido um padrão para divulgação de todos os
resultados, ainda que em alguns não existam algumas informações.

Foi divulgado também o nível de escolaridade dos colaboradores por cada entidadeestado, porém sem os devidos nomes e cargos ocupados, assim como faltou a
divulgação referente à forma de recrutamento e seleção de colaboradores.
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Retomando o objetivo geral, como resultado da primeira fase do estudo, considerase que a qualidade das práticas de transparência e prestações de contas foi
satisfatória e alinhada ao Acórdão 699/2016, respeitando as indagações do TCU
com as regras e sugestões externadas pelo órgão. Na segunda fase, trabalhou-se
com modelos de estágio baseados em Cappelli, Leite e Araújo (2010) para
extrapolar a análise de apenas uma referência de transparência, isto é, o TCU.
Como resultado, nota-se que, dentro do constructo de características referentes à
transparência nos portais do Senac na região Sudeste, Quadro 5, ocorreram 17
ausências de transparência nos sítios eletrônicos estudados, assim como 24
presenças de transparência dentro do mesmo constructo.

Os resultados da segunda fase do estudo promovem uma dúvida sobre as entidades
do Senac na região Sudeste, pois, em 41,46% da análise feita, as entidades-estado
estudadas não cumpriram as exigências no que se refere à transparência. Trata-se
de um número relativamente alto, que pode ser interpretado como se o Senac dos
estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo fizessem suas
prestações de contas e promovessem a transparência tendo como referência
somente o Acórdão 699/2016 do TCU, não indo além das diretrizes impostas por
esse documento.

Para tanto, e para maior clareza dos dados encontrados, decidiu-se separar por
estado as principais considerações finais, conforme Quadro 7 abaixo.
Quadro 7 – Considerações finais: particularidades por estado
Considerações Finais – Particularidades por Estado
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
 Aplicação de 94% do  Aplicação de 102%  Aplicação de 100%  Aplicação de 100% do
compromisso
em
do compromisso em
do compromisso em
compromisso
em
gratuidade;
gratuidade;
gratuidade;
gratuidade;
 Não há informações  Informações
de  Informações
de  Informações
de
sobre
contratos
contratos celebrados
contratos celebrados
contratos celebrados
celebrados;
ano 2020;
ano 2018 a 2020;
ano 2018, 2019 e
 GMAHA
de
R$  GMAHA
de
R$  GMAHA
2020;
de
R$
22,98;
13,57;
15,45;
 GMAHA de R$ 19,83;
 Diferença
Salarial  Diferença
Salarial  Diferença
Salarial  Diferença
Salarial
dentro do mesmo
dentro do mesmo
dentro do mesmo
dentro
do
mesmo
cargo em média de
cargo em média de
cargo em média de
cargo em média de
62%;
27,6%;
100%;
130%, com cargos
 Não há ouvidoria;
 Certificado CGU em  Foram constatados
com ganhos muito
2015, e;
elevados
(R$
convênios no valor
 Não
publicaram
75.365,00
à
R$
de R$ 91 milhões,
auditorias
 Relatório Geral 2018.

102

independentes;
 Certificado CGU em
2016, e;
 Relatório Geral 2019.

sem prestações de
contas parciais e
com
prejuízo
no
montante
de
R$
2.931.920,00;
 Não
publicaram
auditorias
independentes;
 Certificado CGU em
2017, e;
 Relatório Geral 2019.

176.697,00);
 Certificado CGU em
2017, e;
 Relatório Geral 2018.

Fonte: Criado pelo próprio autor.

Conforme dito anteriormente, no início deste trabalho, pode-se entender que a
transparência é um constructo mais abrangente do que a publicidade, pois a
publicidade é apenas um meio, e a transparência é um fim. Isso significa que uma
informação pode ser pública, mas não necessariamente importante, confiável,
tempestiva e compreensível. Mais do que simplesmente avalizar o atendimento das
normas legais, as iniciativas de transparência na Administração Pública consistem
em uma política de gestão responsável que defende o exercício da cidadania pela
sociedade (PLATT NETO et al., 2007).

É importante ressaltar, como limitação da pesquisa, a pouca bibliografia referente ao
Sistema “S” e os poucos modelos existentes para análise de transparência no
mundo acadêmico que se encaixassem neste estudo documental.

Para estudos futuros, em prol do desenvolvimento e aprimoramento desta pesquisa,
sugere-se realizar, concomitantemente, análise documental e entrevistas pontuais
com os líderes das entidades-estado para elucidar melhor as possíveis dúvidas e
lacunas existentes neste trabalho. Sugere-se ainda realizar pesquisas com
entidades diferentes dentro do próprio Sistema “S” afim de compará-las ou mesmo
cruzar seus dados de forma a agregar valor ao estudo.
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ANEXO A
ACÓRDÃO Nº 699/2016 – TCU –
Plenário
9 Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria cujo objetivo foi avaliar o nível
detransparência das entidades do “Sistema S” sob os seguintes aspectos: divulgação de dados
sobre receitas e despesas; demonstrações contábeis; licitações; contratos; transferências de
recursos a federações e confederações; e atendimento ao público em geral.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo relator,em:
9.1.
recomendar às entidades do “Sistema S” regionais e nacionais (Senac, Senar,
Senai, Sesc, Sesi, Sebrae, Sest/Senat, Sescoop) que divulguem amplamente nos seus
respectivos sítios eletrônicos, de maneira centralizada, em cada um dos
departamentosnacionais:
9.1.1.
os orçamentos originais e executados nos mesmos moldes e nível de
desagregação dos que são encaminhados aos ministérios supervisores paraaprovação;
9.1.2.
os documentos de aprovação dos orçamentos (portarias) e os orçamentos
retificadores, quandohouver;
9.1.3.
as demonstrações contábeis, elaboradas, no que couber, de acordo com a NBCT 16.6, assinadas pelos contadores responsáveis e com indicação dos nomes dosdirigentes;
9.1.4.
as seguintes informações sobre os processos licitatórios em andamento e os
recém finalizados, bem como os editais correspondentes: modalidade, natureza e descrição
do objeto, data da abertura das propostas, critério de julgamento, data da homologação,
resultado do certame, identificação dos licitantes, valores das propostas, registro dos
recursos apresentados e respostas aos recursos, e situação da licitação (em execução,
suspensa,concluída);
9.1.5.
informações sobre os contratos celebrados, nos mesmos moldes que forem
definidos para os relatórios degestão;
9.1.6.
informações sobre as atividades e vagas gratuitas nos cursos, indicando com
clareza as gratuidades instituídas pordecreto;
9.1.7.
informações referentes às transferências de recursos, seja por convênio seja por
qualquer outra formade ajuste, com destaque para aquelas efetuadas para as federações e
confederações empresariais, nos mesmos moldes que forem definidos para os relatórios
degestão;
9.1.8.
informações sobre receitas e despesas das entidades, com a especificação de
cada receita e despesa constante dos respectivos orçamentos, discriminadas por natureza,
finalidade e região, destacando a parcela destinada a serviços sociais e a formação
profissional, especialmente com relação à despesa detalhada por modalidade de licitação,
nos moldes que serão definidos para os relatórios degestão;
9.1.9.
os valores mínimos e máximos de cada faixa salarial, o quantitativo de
empregados em cada uma dessas faixas, e os critérios para a evolução na carreira, bem
como os valores de gratificações que possam impactar na remuneração final dos
empregados de acordo com o plano de cargos esalários;
9.2.
recomendar a todas as entidades do “SistemaS”:
9.2.1.
que estudem a possibilidade de disponibilizar, observando a autonomia regional
de cada departamento, o acesso centralizado às informações e dados padronizados objeto
destas recomendações, cuidando para que a periodicidade de atualização seja suficiente
para mantê- losatuais;
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9.2.2.

que suas demonstrações contábeis sejam auditadas por auditores independentes;

9.2.3.
que envidem esforços para a melhoria dos seus processos de controle,
estudando a viabilidade da implantação de unidades de auditorias internas, sem perder de
vista a autonomia regional de cada departamento, a fim de aprimorar a eficácia dos se us
processos de gerenciamento de riscos, controle egovernança;
9.2.4.
que, a partir do estímulo e da orientação dos órgãos nacionais, aprimorem seus
serviços de atendimento aos clientes/cidadãos, de forma a facilitar o acesso destes às
informações eaos dados das entidades, prestando serviços por departamento, de forma
presencial e remota ;
9.2.5.
que avaliem a viabilidade de instituição ou de aprimoramento, caso já existentes,
de ouvidorias e de códigos de ética e de conduta, observando a autonomia regiona l de
cadadepartamento, de forma a aprimorar os serviços de atendimento aocidadão;
9.2.6.
que fixem prazos para cada uma das etapas do atendimento e implementação de
sistemas de monitoramento e controle de prazos, de forma a aperfeiçoar a gestão dos
serviços de atendimento prestados aoscidadãos;
9.3.
determinar, por força do estabelecido na NBC T 16.1, às entidades do Senar e
quaisquer outras entidades do “Sistema S” que ainda não o tenham feito, que, no prazo de
um ano, contado da notificação dessa deliberação, adequem seus sistemas contábeis, de
formaque suas demonstrações contábeis sejam elaboradas, no que couber, com base na
contabilidade aplicada ao setor público, seguindo os moldes exigidos pela NBC T 16.6,
admitindo-se a utilização concomitante da contabilidade empresarial, se assim entender
necessário e conveniente a entidadejurisdicionada.
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ANEXO B
NBC T 16.6 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Demonstrações contábeis

3. As demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da
Contabilidade Aplicada ao Setor Público são:
(a) Balanço Patrimonial;
(b) Balanço Orçamentário;
(c) Balanço Financeiro;
(d) Demonstração das Variações Patrimoniais;
(e) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
(f) Demonstração do Resultado Econômico.
4. As demonstrações contábeis devem ser acompanhadas por anexos, por
outros demonstrativos exigidos por lei e pelas notas explicativas.
5. As demonstrações contábeis apresentam informações extraídas dos
registros e dos documentos que integram o sistema contábil da entidade.
6. As demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do
setor público, da autoridade responsável e do contabilista.
7. As demonstrações contábeis devem ser divulgadas com a apresentação
dos valores correspondente

s ao período anterior.

8. Nas demonstrações contábeis, as contas semelhantes podem ser
agrupadas; os pequenos saldos podem ser agregados, desde que indicada a sua
natureza e não ultrapassem 10% (dez por cento) do valor do respectivo grupo de
contas, sendo vedadas a compensação de saldos e a utilização de designações
genéricas.
9. Para fins de publicação, as demonstrações contábeis podem apresentar os
valores monetários em unidades de milhar ou em unidades de milhão, devendo
indicar a unidade utilizada.
10. Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras devem ser
apresentados como valores redutores das contas ou do grupo de contas que lhes
deram origem.

