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Uma sondagem rea-
lizada pelo Instituto FSB 
Pesquisa, com quatro mil 
empresários de todas as 
regiões do País, aponta 
que o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai) e o Serviço Social 
da Indústria (Sesi) têm 
imagem altamente posi-
tiva e que suas atuações 
têm altas taxas de apro-
vação no setor privado.

O empresariado, revela 
a pesquisa, considera que 
as entidades da Indústria 
são as que mais contri-
buem para a qualificação 
profissional no país. Os 
empresários ouvidos são 
CEOs, presidentes, vice-
-presidentes e sócios de 
empresas de micro, pe-
queno, médio e grande 
por tes. 

A pesquisa buscou 
avaliar a percepção so-
bre a qualidade do en-
sino técnico no Brasil, a 
qualidade da educação 
básica, técnica e profis-
sional oferecida por Sesi 
e Senai e a imagem que 
os empresários têm das 
instituições, em compa-
ração com outros atores 
do ensino técnico. 

Numa escala de 0 a 
10, as entidades do cha-
mado Sistema S recebe-
ram nota 7,0 por sua con-
tribuição à qualificação 

profissional, frente aos 
6,3 da rede privada e 4,9 
da rede pública. Quando 
se referem aos cursos do 
Senai e às ações de edu-
cação do Sesi, a opinião 
também é positiva. Para 
83,2% dos entrevistados, 
os cursos do Senai são 
ótimos ou bons, enquan-
to 77,4% têm a mesma 
visão sobre as ações do 
Sesi. Quando pergunta-
dos sobre a imagem de 
Sesi e de Senai, 89,7% a 
consideram positiva. 

Gestão – Como in-
tegrantes dos Serviços 
Sociais Autônomos – o 
chamado Sistema S – as 
entidades são financia-
das por contribuições 
compulsórias recolhidas 
sobre as folhas de paga-
mento das empresas in-

dustriais. 
Para os ouvidos, em 

relação ao modelo de 
gestão de recursos, 
78,3% consideram que as 
entidades empresariais 
são as que têm maior 
capacidade para adminis-
trar os recursos, enquan-
to 11,6% avaliam que a 

atribuição deve ficar com 
o governo e 4,3% consi-
deram que deve ficar com 
ambos; 84,1% concor-
dam total ou parcialmen-
te que a gestão privada 
garante maior eficiência 
à utilização dos recursos 
utilizados na educação 
profissional.

Sesi e Senai são os melhores 
na formação do trabalhador

Educação ofertada por Senai e Sesi é bem avaliada pelo setor privado, aponta pesquisa


