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Este documento apresenta os 
principais argumentos que refutam a 

proposta de criação de serviços sociais 
autônomos específicos para a área de 

Saúde, aos moldes do Serviço Social 
do Comércio (Sesc) e do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), entidades já existentes e que, 

há mais de 70 anos, vêm oferecendo 
alternativas concretas e bem-sucedidas 

para a valorização do trabalhador da 
área de Saúde e para a melhoria de 

sua qualidade de vida  
e de seus familiares. 

De autoria do deputado Jorge 
Solla, do PT-BA, o Projeto de Lei nº 

559/2015 dispõe sobre a criação do 
Serviço Social da Saúde e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem da Saúde. 
Para criar essas entidades, pretende-

se retirar parte das contribuições 
sociais destinadas ao Sesc e ao Senac, 

transferindo ainda a administração 
desses recursos para a Confederação 

Nacional da Saúde.

Departamentos Nacionais  
do Sesc e do Senac

Abril, 2019
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Razões para não criar os 
serviços sociais autônomos 
para a saúde

1. Interesse Público 

Uma disputa por representação sindical patronal não 
deve se sobrepor ao interesse público, sob o risco de 
comprometer a oferta de relevantes serviços sociais e 
de formação profissional na área de saúde prestados 
pelo Sesc e pelo Senac. 

A mera existência da Confederação Nacional da Saúde 
não cria a obrigatoriedade de instituir serviços sociais 
autônomos de natureza exclusiva. Importa frisar que 
Sesc e Senac em nenhum momento de suas histórias 
deixaram de se dedicar com afinco ao atendimento ao 
trabalhador das empresas de saúde, dando pleno e sa-
tisfatório retorno à contribuição feita pelos empresá-
rios do setor.

A criação de novos serviços sociais autônomos para 
atender um segmento de trabalhadores já assistido por 
Sesc e Senac é inconstitucional por violar os princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Isso porque o desenvolvimento e a estruturação des-
ses novos serviços sociais demandariam muitos anos 
de investimento, além da utilização de vultuosos recur-
sos financeiros até que conseguissem ter infraestrutura 
mínima suficiente para prestar serviços aos emprega-
dos da área de saúde.
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Uma vez que Sesc e Senac possuem vasta rede assis-
tencial e educacional, não faria sentido, por ser total-
mente desnecessário, desvincular recursos para outra 
entidade iniciar “do zero” a oferta de serviços aos tra-
balhadores da área de saúde, os quais já vêm sendo 
prestados.

Vale ainda ressaltar que como as novas contribuições 
de custeio a esses serviços sociais autônomos não es-
tão abrangidas pelo artigo 240 da Constituição Fede-
ral, caso venham a ser consideradas como contribui-
ções da seguridade social e não contribuições sociais 
gerais, deverão ser instituídas por meio de lei comple-
mentar, em respeito ao artigo 195, §4º c/c 154, inc. I, da 
Constituição Federal.
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2. Prejuízo aos Trabalhadores da Saúde

Mais do que ninguém, os trabalhadores do setor de 
saúde e seus familiares seriam os principais prejudi-
cados com a criação dos novos serviços sociais autô-
nomos. 

Com efeito, é fácil perceber que os novos serviços au-
tônomos que se pretende criar levariam muitos anos 
para conseguir oferecer educação, lazer, esporte, cul-
tura e educação profissional aos trabalhadores da área 
da saúde e seus familiares como, há mais de 70 anos, 
o fazem Sesc e Senac, com reconhecidos padrões de 
excelência e amplitude nacional. 

A Importância do Sesc  
para a saúde dos trabalhadores

Coerente com a missão finalística de promover a me-
lhoria das condições e da qualidade de vida do traba-
lho do Comércio de Bens e Serviços e suas famílias, o 
Sesc mantém uma das maiores redes de instalações e 
serviços sociais do país, presente em mais de 2 mil mu-
nicípios. São 1.726 salas de aula, 367 bibliotecas, 2.718 
espaços para prática de atividades físicas e esportivas, 
246 clínicas odontológicos, 435 teatros/cinemas/ audi-
tórios/centros culturais e 19.300 leitos de seu complexo 
turístico hoteleiro, além de 151 unidades móveis de saú-
de (odontologia, nutrição, saúde preventiva e saúde da 
mulher), que já percorreram mais de 1.500 localidades, 
levando assistência e educação para a saúde às mais 
longínquas regiões do país, onde as desigualdades so-
ciais se fazem mais impactantes.

Atendidos em condições iguais às dos demais traba-
lhadores das empresas de comércio de bens e ser-

viços, os empregados das empresas de saúde e 
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seus dependentes têm, portanto, o mesmo nível de 
acesso às unidades e ações do Sesc em seus diferentes 
campos de atuação. São mais de sete décadas de sóli-
do trabalho no cenário nacional, desenvolvendo ações 
socioeducativas que contribuem para o desenvolvimen-
to humano e social, projetando novos contornos para 
a vida em sociedade. Isto só é possível em decorrência 
do contato permanente do Sesc com as necessidades 
dos trabalhadores e do constante investimento no de-
senvolvimento de competências e na formação continu-
ada de seu corpo funcional, viabilizando a unidade de 
compreensão e ação político-institucional necessárias à 
realização plena de sua missão. É assim também que se 
torna possível criar verdadeiros modelos de ação social 
e difundir novas tecnologias sociais.

A importância do Senac para a educação 
profissional em saúde

Por sua vez, o Senac, que tem como missão educar para 
o trabalho em atividades do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo, realizou na área de saúde, nos últimos cinco 
anos (2014-2018), mais de 424 mil matrículas. Pesqui-
sa interna que avaliou a Demanda Atual da Educação 
Profissional do Setor do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, realizada em 2016, a partir de entrevistas com 
3.000 empregadores e/ ou representantes de empresas 
dos segmentos econômicos relativos ao setor terciário, 
entre eles o da saúde, revelou que quase a totalidade 
dos entrevistados (90,9%) apontou conhecer a Institui-
ção ou sua marca, sendo que mais da metade (56,7%) 
teriam interesse em contratar serviços e/ou encaminhar 
funcionários para cursos no Senac. Entre os responden-
tes que já utilizaram os serviços do Senac, 98,4% os ava-
liaram como “ótimo” (52,0%) ou “bom”(46,4%), o que 
indica alto grau de satisfação.
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Esses resultados foram alcançados graças à seriedade 
dos investimentos realizados em educação profissional. 
O Senac conta, hoje, com uma moderna rede de ensi-
no dedicada ao setor de saúde. São mais de 590 am-
bientes e laboratórios em todo o Brasil, 317 centros de 
educação profissional polivalentes, que ofertam cursos 
no Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, e dois centros 
especializados em Saúde. Além disso, 9 carretas-esco-
la dedicadas a esse segmento percorrem os municípios 
interioranos do país, levando educação profissional em 
saúde com a mesma qualidade da sua rede física. Atu-
ando em múltiplas áreas, a balsa-escola do Senac per-
mite que populações ribeirinhas da Bacia Amazônica 
tenham acesso a educação profissional de qualidade.

Por meio de um projeto pedagógico consistente, 
comprometido com a formação de pessoas capazes  
de atuar como profissionais competentes e cidadãos 
conscientes, o Senac oferece ao mercado, nas 27 uni-
dades da federação, cerca de 930 títulos de cursos nas 
três modalidades da Educação Profissional: 

• Formação inicial e continuada; 
• Educação profissional técnica de nível médio; 
• Educação superior. 

Essa oferta educacional do Senac é organizada de 
modo a garantir aos alunos itinerários de profissionali-
zação que lhes permitem orientar suas carreiras a partir 
de um núcleo politécnico comum, onde destacam-se os 
itinerários nos segmentos de meio ambiente, saúde e 
estética, em atendimento as demandas por qualificação 
de subáreas como nutrição, enfermagem, análises clí-
nicas, diagnóstico por imagem, óptica, estética, saúde 
bucal e controle ambiental, entre outras (ver Anexo).  
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3. Contribuições Inferiores aos  
      Investimentos 

Os recursos decorrentes da contribuição compulsória 
das empresas do setor de saúde são, isoladamente, 
insuficientes para investir e custear ações amplas e 
efetivas para o trabalhador do setor.

Mais do que nunca, o Brasil e os setores produtivos na-
cionais precisam de união – e não de desintegração. É 
importante ressaltar que os recursos oriundos das em-
presas de saúde representaram, em 2016, 6,2% do total 
das contribuições do Sesc e 8,1% do Senac. Para uma 
arrecadação compulsória recolhida, em 2018, no setor 
de saúde de aproximadamente R$ 277 milhões, o Sesc 
investiu em seu Programa Saúde, mais de 1 bilhão de 
reais. Assim, o Sesc retornou em investimentos um va-
lor cerca de quatro vezes superior ao que foi arreca-
do. No caso do Senac, a Instituição investiu mais de R$ 
150 milhões em instalações físicas, recursos humanos e 
demais aplicações voltadas para a área de saúde (so-
mem-se a isso todos os custos relativos ao investimento 
em instalações, equipamentos e recursos tecnológicos 
coerentes com as demandas de formação e assistência 
em saúde). 

Desde sua criação, em 2014, a rede de unidades móveis 
Sesc Saúde Mulher, recebeu mais de 25 milhões de reais 
em investimentos, para garantir a promoção de ações 
educativas em saúde e a realização de exames preven-
tivos. Isso significa que os serviços e recursos tecnoló-
gicos de ponta oferecidos pelas duas instituições – em 
todos os estados e no Distrito Federal – ao trabalhador 
do setor de saúde são investimentos complementados 
pelas contribuições que chegam dos outros setores do 
Comércio de Bens e Serviços. Com efeito, as entida-
des criaram um perfeito sistema de redistribuição 
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de recursos no qual os setores. Por que não vale a pena 
criar serviços sociais autônomos para a saúde que mais 
arrecadam subvencionam aqueles que pouco arreca-
dam e os estados que mais arrecadam subvencionam 
aqueles que menos arrecadam.

Claro é que, mesmo sendo insuficiente para cobrir todos 
os custos, a arrecadação oriunda das empresas do setor 
de saúde é importante para Sesc e Senac. Recursos que 
deixem de compor a arrecadação de Sesc e Senac cer-
tamente afetariam de modo significativo a composição 
total de receitas, obrigando as duas entidades a rever 
seus constantes investimentos em saúde, deixando de 
prestar serviços sociais ao trabalhador dessa área.

O investimento feito pelas empresas do setor de saúde 
no Sesc e no Senac reverte plena e efetivamente em 
amplos benefícios para os trabalhadores e suas famí-
lias, bem como para as próprias empresas. A efetivida-
de desse investimento pode ser atestada não só pelos 
indicadores de qualidade das programações do Sesc e 
Senac, mas também pelos indicadores de “quantidade”, 
“diversidade” e “impacto social” dessas programações. 
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4. Alinhamento com o mercado

Sesc e Senac mantêm projetos que alinham suas progra-
mações às expectativas e necessidades do mercado de 
Saúde no Brasil, sendo, inclusive, reconhecidos por isso. 

Desde 2014, o Senac utiliza os Fóruns Setoriais como me-
todologia de escuta do mercado. Integrados por represen-
tantes de empresas, associações de referência, sindicatos 
patronais e de trabalhadores, meio acadêmico, instituições 
de pesquisa, ciência e tecnologia, além de especialistas do 
próprio Senac, esses fóruns debatem, sob diferentes pers-
pectivas, a realidade das ocupações do setor do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo.A partir do levantamento e 
da sistematização das informações funcionais, é possível 
descrever detalhadamente cada ocupação dos diferen-
tes setores produtivos, além de identificar demandas, 
tendências e inovações relacionadas a ele.

Em agosto de 2017, o Senac realizou o Fórum Setorial do 
Segmento Saúde, em Porto Alegre (RS). O evento reuniu 
profissionais e empresários da Saúde de todo o Brasil, 
representantes de conselhos profissionais, associações, 
órgãos públicos e privados, além de especialistas em 
Educação Profissional do Senac, para um debate estru-
turado sobre as tendências e as transformações do seg-
mento e seus impactos na formação de profissionais. A 
escuta ativa do mercado originou o Mapa Funcional da 
Saúde, instrumento importante na revisão do portfólio 
de cursos e itinerários formativos do Senac no segmento. 

Os esforços de aproximação de Sesc e Senac com o mer-
cado e empresários da Saúde no Brasil têm sido reco-
nhecidos. Por sua atuação em favor da educação profis-
sional para o segmento de Saúde, o Senac foi agraciado, 
em 2017, com o Prêmio Líderes da Saúde 2017, na ca-
tegoria Educação Executiva. Anos antes, em 2014, Sid-
ney Cunha, Diretor-Geral do Departamento Nacional, 
foi eleito uma das 100 lideranças mais influentes da 
Saúde Brasileira, pelas ações e estratégias duran-
te sua gestão.
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Tendo em vista os argumentos expostos, é pre-
ciso questionar:

• Em quanto tempo esses novos serviços sociais 
autônomos se estruturariam para oferecer, com 
abrangência e padrões de excelência, programas 
de lazer, esporte, educação, cultura e educação 
profissional para os trabalhadores da área de 
saúde e seus familiares como, há mais de 70 anos, 
o fazem Sesc e Senac? 

• Em quanto tempo construiriam redes físicas e 
tecnológicas como as das duas instituições? 

• Como o serviço específico para a saúde atende-
ria aos trabalhadores das empresas do setor de 
saúde que não contribuem (entidades filantrópi-
cas e optantes do Simples)?

• Como esses novos serviços sociais autônomos, 
com a atual arrecadação, poderiam oferecer, com 
a mesma qualidade, diversidade, abrangência e 
impacto social, os serviços hoje proporcionados 
por Sesc e Senac? 

• Quem pagaria a conta da defasagem natural 
entre oferta de serviços de uma rede em forma-
ção e a demanda crescente por profissionais qua-
lificados e serviços assistenciais de primeira linha 
no Brasil? 

Enfim, fragmentar inutilmente a atuação do Sesc e do 
Senac é fechar os olhos para um trabalho sério, reali-
zado com competência e probidade, e alijar milhares 
de trabalhadores e a sociedade brasileira de soluções 

concretas e bem-sucedidas focadas na melhoria da 
qualidade de vida e na humanização das práticas de 

saúde. 
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Anexo 
Principais cursos do Senac no segmento saúde 

 Aprendizagem Profissional Comercial

Título/Carga horária mínima  

• Serviços Administrativos em Instituições de Saú-
de/960h

• Serviços de Saúde/960h

• Serviços de Farmácias e Drogarias/960h

 Qualificação Profissional

Título/Carga horária mínima

• Cuidador de Idoso/160h

• Balconista de Farmácia/240h

• Cuidador Infantil/160h

• Recepcionista em Serviços de Saúde/240h

• Massagista/240h

• Atendente de Nutrição/240h

• Agente Comunitário de Saúde/400h

• Higienista de Serviços de Saúde/240h

• Agente de Combate às Endemias/240h

• Auxiliar em Saúde Bucal/300h
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 Habilitação Técnica de Nível Médio

Título/Carga horária mínima

• Técnico em Radiologia/1.200h

• Técnico em Enfermagem/1.200h

• Técnico em Estética/1.200h

• Técnico em Nutrição e Dietética/1.200h

• Técnico em Farmácia/1.200h

• Técnico em Massoterapia/1.200h

• Técnico em Podologia/1.200h

• Técnico em Saúde Bucal/1.200h

• Técnico em Óptica/1.200h

• Técnico em Prótese Dentária/1.200h

• Técnico em Vigilância Sanitária/1.200h

 Graduação

Título/Carga horária mínima

• Licenciatura em Educação Física/2.800h

• Tecnologia em Estética e Cosmética/2.400h

• Bacharelado em Nutrição/3.200h

• Bacharelado em Educação Física/3.200h

• Curso Superior de Tecnologia em Radiologia/2.400h
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