
Objetivos, metas, indicadores de desempenho definidos para o exercício e 
resultados por eles alcançados, vinculação aos objetivos estratégicos e à 
missão da UPC 

O Sesc em Pernambuco, criado no dia 5 de março de 1947, é uma instituição de direito 

privado mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo e não executa nem 

gerencia políticas públicas de governo. 

O Sesc proporciona o bem-estar social ao trabalhador do comércio de bens e serviços e 

turismo, bem como aos seus dependentes, com o objetivo de colaborar para a formação cidadã 

pelo protagonismo social, viabilizado pelas 20 atividades finalísticas, organizadas em cinco 

programas sociais: Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. A estrutura programática 

conta ainda com o desenvolvimento do programa Administração. 

Metodologia 
O Balanced Scorecard (BSC) foi utilizado de forma adaptada para corresponder às 

características institucionais. Divergindo de sua aplicação mais comum encontrada no mercado, 

a perspectiva Financeira no topo do processo foi substituída pela Perspectiva de Afirmação 

Institucional. Isso se deu pelo entendimento de que o resultado pretendido, numa relação de 

causa e efeito com as outras perspectivas, é o valor das ações do Sesc e sua contribuição para a 

sociedade. Já a Perspectiva Financeira é posicionada de modo transversal, oferecendo o suporte 

necessário aos investimentos que devem ser implementados em todas as perspectivas, como o 

foco na sustentabilidade econômico-financeira. Essa adaptação foi resultado de um processo de 

construção coletiva institucional que culminou na publicação, em 2011, do Modelo 

Programação e Avaliação – Módulo Sistema de Planejamento. 

Referenciais estratégicos 

Missão 

Promover ações socioeducativas que contribuem para o bem-estar social e a qualidade de vida 

dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, 

para uma sociedade justa e democrática. 

Visão 

Ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na 

promoção de ações para o desenvolvimento humano e social. 



Valores 

Conjunto de reflexões e ações que ressaltam os princípios aplicados ao relacionamento 

interpessoal e interinstitucional, norteando a convivência em sociedade indicando os sentidos 

do pensar e do agir. Nessa perspectiva, deve-se considerar a ética como um valor basilar. Atuar 

eticamente consiste em iluminar condutas referenciadas por um consenso previamente 

estabelecido em cada contexto, assumindo a responsabilidade pelas escolhas feitas. Portanto, 

os princípios éticos colocados pelo Sesc dizem respeito à adoção de valores como: 

Transparência, Excelência, Atuação em rede, Ação educativa transformadora, Sustentabilidade, 

Acolhimento, Respeito à diversidade, Protagonismo e Inovação. 

Transparência 

Ação íntegra com respeito às pessoas, à diversidade e à legalidade, nas atitudes, na utilização 

dos recursos e na comunicação institucional. 

Excelência 

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e métodos de trabalho, nas atividades e 

serviços, tendo como referência os princípios e práticas que fortaleçam a identidade 

institucional. 

Atuação em rede 

Fortalecimento do pensamento sistêmico e da identidade institucional, respeitando a 

diversidade regional. 

Ação educativa transformadora 

Contribuição para o desenvolvimento do ser humano, visando a melhor compreensão de si 

mesmo, das suas potencialidades, do contexto em que vive, de sua capacidade de realizar 

escolhas e de colaborar para a coletividade. 

Sustentabilidade 

Incorporação de práticas sustentáveis, transversais e integradas, às ações institucionais. 

Acolhimento 

Adoção de atitudes e condições para materializar o adequado acesso e permanência dos 

diversos públicos, considerando aspectos socioeconômicos, estruturais e culturais. 

Respeito à diversidade 

Tratamento digno para todos, na promoção da acessibilidade, da inclusão sociocultural e recusa 

de qualquer forma discriminatória. 



Protagonismo 

Referência na idealização e execução de ações socioeducativas para o cumprimento de suas 

finalidades. 

Inovação 

Promoção de um ambiente favorável à criação e experimentação de novas ideias e iniciativas 

que propiciem o aperfeiçoamento e/ou mudanças estruturais, contribuindo para o 

reconhecimento da instituição. 



Mapa Estratégico 
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Indicadores 

Afirmação Institucional 

Objetivo 1: Ampliar as ações de comunicação institucional 

Indicador 1 % de investimento em comunicação 

Descrição do Indicador Mede o nível de investimento em comunicação nos DDRR e DN (atividade 901 do 

Referencial Programático do Sesc). Como o objetivo relacionado a este indicador 

remete a intensificação de esforços/recursos, a proposta de metas para este 

indicador deve representar uma direção crescente, porém moderada (em função 

da situação econômica do país), a fim de possibilitar a realização das ações 

estratégicas propostas para alcançar o objetivo. 

Período de mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e informações Resultado de despesas; SGF e outros sistemas. 

Forma de Cálculo                     Despesas classificadas no centro de custo de comunicação x 100 

 

                                                    Receitas Correntes 

Meta estratégica 2020  1,2%                 (Quanto mais próximo melhor) 

Responsável Ana Rosa Cavalcanti da Silva (Unidade de Comunicação, Marketing e 

Relacionamento) 

 

Indicador 1: Percentual de investimento em comunicação 

Figura 1 Indicador 1: resultado TRIMESTRAL 

 

Figura 2 Indicador 1: resultado acumulado 

 

Análise: 

A condição de isolamento social, imposta pela pandemia de Covid-19, fez com que o Sesc precisasse 

investir mais, para se comunicar com a clientela à distância. Desta forma, os valores investidos pela área 

de comunicação foram mais substanciais, e com isto, pudemos manter a proximidade com os clientes 

neste momento tão diferente. Além disto, foram criados materiais e produtos diferenciados para as mais 

diversas áreas do Sesc Pernambuco, a fim de levar nossos produtos e serviços ao público, a exemplo do 

Sesquentinha, que se firmou como uma excelente opção para os comerciários e proporcionou um bom 

retorno financeiro e de imagem institucional. Isto, juntamente com os valores investidos em outros 

projetos, está demonstrado no trimestre, com alta nos resultados em 0,57 pp acima da meta e no 

acumulado, 0,17 pp acima do objetivo. 

 



Afirmação Institucional 

Indicador 2 % de crescimento de fãs/ seguidores/ inscritos nas redes sociais 

Descrição do Indicador Mede o crescimento de inscritos nas redes sociais do Sesc.  

Período de mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e informações Ferramentas digitais de contabilização de redes sociais. 

Forma de Cálculo (Total de inscritos nas redes sociais no ano x 100) – 100 

 

Total de inscritos nas redes sociais no ano anterior 

Meta estratégica 2020  20,0%              Quanto maior, melhor. 

Responsável Ana Rosa Cavalcanti da Silva (Unidade de Comunicação, Marketing e 

Relacionamento) 

 

Indicador 2: Percentual de crescimento de fãs/ seguidores/ inscritos nas redes sociais 

  

Figura 3 Indicador 2: resultado TRIMESTRAL 

 

Figura 4 Indicador 2: resultado acumulado 

 

 

Análise: 

As ações realizadas nas plataformas virtuais, como no Youtube, Instagram, entre outras, 

proporcionaram uma maior aproximação do Sesc com o público efetivando um crescimento substancial 

do número de clientes inscritos nas Redes Sociais. Neste ínterim, o Sesc Pernambuco se fortaleceu, 

marcando presença na Rede Mundial de Computadores, atraindo cada vez mais adeptos para esta 

forma de distribuição dos nossos serviços e produtos. São “lives”, apresentações, vídeos, aulas, entre 

outros, realizados nas diversas plataformas, que aproximam ainda mais o Sesc do público, elevando o 

conceito junto aos clientes. 

Isto está demonstrado no crescimento do número de clientes nestas plataformas, gerando maior 

visibilidade do Sesc frente à sociedade. 

 

 



Clientes 

Objetivo 2: Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus 

dependentes 

Indicador 3 % de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e 

turismo e seus dependentes nas ações do Sesc 

Descrição do Indicador Mede a soma nas inscrições em todas as ações passíveis de 

acompanhamento.  

Período de mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e informações SGP 

Forma de Cálculo  Nº de Inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e 

turismo e seus dependentes nas ações* x 100 

 

Total de inscritos nas ações* 

Meta estratégica 2020  70,0%                Quanto maior, melhor. 

Responsável Paula Santos Lourenço (Direção de Programas Sociais) 

 

Indicador 3: Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus 

dependentes nas ações do Sesc 

Figura 5 - Indicador 3: resultado TRIMESTRAL 

 

Figura 6 - Indicador 3: resultado acumulado 

 

 

 

Análise: 

Os serviços presenciais foram retomados de acordo com o relaxamento das medidas de isolamento e 

distanciamento social, determinadas em função da pandemia. Desta forma, os clientes estão voltando a 

frequentar as Unidades do Sesc e se inscrever nas diversas ações disponíveis. O resultado ainda está 

aquém do esperado, mas a recuperação já é percebida, visto que o percentual de beneficiários vem 

aumentando mensalmente. A expectativa é de plena recuperação dos clientes, visto que as Unidades 

estão retomando gradativamente os projetos presenciais que requerem inscrições, como cursos, 

palestras, entre outros. As ações ora exercidas através da Internet permanecem, onde algumas também 

requerem a inscrição da clientela.  

 

 



Clientes 

Objetivo 3: Melhorar a prestação e qualidade dos serviços 

 

Indicador 4 Grau de satisfação dos clientes nos serviços 

Descrição do Indicador Por meio de pesquisa, mede a satisfação dos clientes nos serviços. O 

objetivo aponta que ainda é preciso trabalhar na melhoria desses 

serviços e a meta proposta apresenta crescimento em função disso.  

Período de mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e informações Pesquisa com os clientes 

Forma de Cálculo Resultado da Pesquisa 

Meta estratégica 2020  80,0%              Quanto maior, melhor. 

Responsável Paula Santos Lourenço (Direção de Programas Sociais) 

  



Indicador 4: Grau de satisfação dos clientes com os serviços 

O reconhecimento por parte da clientela, acerca da qualidade dos produtos e serviços do Sesc 

Pernambuco está demonstrado no resultado do NPS acumulado de janeiro a setembro, com o índice 

global em 83,74% de avaliações positivas. A pesquisa está expandindo em relação à área de atuação, 

onde já contamos com nove Unidades entre Região Metropolitana de Recife e algumas do interior, 

como Garanhuns, Caruaru e Goiana, por exemplo 

Este resultado mostra o grau de satisfação com os serviços prestados pelo Sesc de forma geral, onde os 

principais tópicos avaliados foram: Ambiente, Atendimento, Cursos, Site, Unidades Móveis, Excursões e 

Passeios e Restaurantes. 

 

*NPS, sigla para Net Promoter Score, é uma métrica de lealdade do cliente criada por Fred Heichheld em 2003 através de uma 

publicação de um artigo chamado The One Number You Need to Grow na revista da Universidade Harvard. 

O objetivo da métrica criada era a de medir o grau de lealdade dos clientes das empresas de qualquer segmento, trazendo 

reflexos da experiência e satisfação destes. 

 

 

 

 



Clientes 

Indicador 5 Percentual de renovação de Credenciais Plenas 

Descrição do Indicador Mede o número de clientes que retornam para utilizar os serviços ou 

instalações ou participar das ações do Sesc. 

Período de mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e informações SGP  

Forma de Cálculo          Total de Credenciais Plenas revalidadas no ano          x 100 

 

           Total de Credenciais Plenas realizadas no ano anterior  

Meta estratégica 2020  77,6% Quanto maior, melhor. 

Responsável Elisabete Silva Lacerda (Coord. De Comercialização e Relacionamento) 

 

Indicador 5: Percentual de renovação de Credenciais Plenas 

Figura 7 - Indicador 5: resultado TRIMESTRAL 

 

Figura 8 - Indicador 5: resultado acumulado 

 
 

 

Análise: 

Apesar do retorno gradual às Atividades, este índice ainda está longe da normalidade. Foi bastante 

impactado pelo isolamento social, mas vem se recuperando gradualmente, com algumas Unidades já 

mostrando boa performance. O quarto trimestre é um período em que, culturalmente, há um aumento 

das Credenciais Plenas, em função do mês do comerciário (outubro) e das inscrições dos dependentes 

nas escolas do Sesc e por isto, espera-se uma recuperação deste índice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processos Internos 

Objetivo 4: Proporcionar ambientes adequados para o desenvolvimento das ações 

Indicador 6 Percentual de investimentos em infraestrutura realizados 

Descrição de indicador Mede as despesas de investimento no Departamento Regional (atividade 

909 do Referencial Programático do Sesc). 

Período de Mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e 

informações 

Resultado de despesas; SGF e outros sistemas 

Área de Administração, Finanças e Engenharia/Arquitetura 

Forma de cálculo Despesas de Investimento      x 100 

 

Receitas Totais 

Meta estratégica 2020 5,71%                    Quanto mais próximo, melhor. 

Responsável Fabiana Lacerda (Unidade de Engenharia e Infraestrutura) 

 

Indicador 6: Percentual de investimentos em infraestrutura realizados 

 

Figura 9 - Indicador 6: resultado TRIMESTRAL 

 

Figura 10 - Indicador 6: resultado acumulado 

 

 

 

Análise: 

As obras em curso no Regional, vem elevando este indicador a um patamar bastante acima do esperado. 

A participação financeira positiva do Departamento Nacional, juntamente com o fato da queda na 

arrecadação compulsória em 50% verificada em face da MP 932/2020, pelo período de três meses 

(maio, junho e julho), além da redução da receita de serviços em face do fechamento das Unidades por 

ocasião do isolamento social impactaram o resultado do indicador. 

 

 

 

 

 

 



Processos Internos 

Objetivo 5: Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

Indicador 7 Percentual de recursos financeiros investidos em tecnologia da 

informação e comunicação 

Descrição de indicador Mede o nível de investimento em Gestão de Tecnologia da Informação e 

Comunicação no Departamento Regional (atividade 6.4 do Referencial 

Programático do Sesc). 

Período de Mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e 

informações 

Orçamento; demonstrativo de despesa (atividade 6.4) 

Área de Administração, Finanças e Tecnologia 

Forma de cálculo Total de Recursos financeiros na atividade 6.4 x 100 

 

Receitas Correntes 

Meta estratégica 2020 3,0%              Quanto mais próximo, melhor. 

Responsável Diego Lilioso Vieira de Lucena (Unidade de Tecnologia Digital) 

Indicador 7: Percentual de recursos financeiros em tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

Figura 11 - Indicador 7: resultado TRIMESTRAL 

 

Figura 12 - Indicador 7: resultado acumulado 

 
 

 

 

 

Análise: 

Com a redução nas atividades presenciais observadas em função do isolamento social, houve uma 

redução nos investimentos em tecnologia da informação e comunicação. O indicador vem se 

recuperando, com o aumento dos investimentos em TIC, com o retorno gradual das ações presenciais. 

Assim, o indicador manteve-se abaixo da meta em 0,18 pp no trimestre e 0,54 pp no acumulado, 

apontando crescimento a cada período analisado. 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional 

Objetivo 6: Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas 

Indicador 8 Índice de Turnover (rotatividade) 

Descrição de indicador Mede os índices de rotatividade de pessoas no Departamento Regional que 

tem contratos por tempo indeterminado. 

Período de Mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e 

informações 

Registros de desligamento e contratação de pessoas que tem contratos por 

tempo indeterminado. 

Mensuração                                    (Admitidos + demitidos) /2   x 100 

 

Total de Servidores no período de referência 

Meta estratégica 2020  9,0%               Quanto menor, melhor. 

Responsável Anna Karla Carvalho Rabelo (Unidade de Gestão de Pessoas) 

 

Indicador 8: Índice de Turnover (Rotatividade) 

Figura 13 - Indicador 8: resultado TRIMESTRAL 

 

Figura 14 - Indicador 8: resultado acumulado 

 
 

 

Análise: 

O índice de Turnover mostra estabilidade, com ajustes pontuais no quadro de funcionários. A redução 

das atividades no segundo trimestre e a recuperação gradual neste terceiro trimestre proporcionou este 

resultado positivo para este indicador. A contratação de novos funcionários efetivos por ocasião do 

processo seletivo ainda não foi realizada, mantendo o índice abaixo da meta no acumulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional 

Indicador 9 Percentual de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento 

profissional 

Descrição de indicador Mede o número de pessoas que participam de diversas ações de 

desenvolvimento profissional  

Período de Mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e 

informações 

Área de Gestão de Pessoas do DDRR 

Forma de cálculo    Total de pessoas que participam das ações de desenvolv. profissional  x 100 

 

                                                       Total de Servidores 

Meta estratégica 2020  50,0%                Quanto maior, melhor. 

Responsável Kátia Cristina Carrera de Albuquerque (Unidade de Gestão de Pessoas) 

 

Indicador 9: Percentual de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Indicador 9: resultado TRIMESTRAL 

 

Figura 16 - Indicador 9: resultado acumulado 

 

Análise: 

Este indicador vem se recuperando gradualmente, com o retorno dos funcionários às atividades 
presenciais. Desta forma, o número de ações de capacitação estão sendo retomados. Muitos 
treinamentos que foram suspensos, estão voltando a acontecer tanto de forma presencial, quanto 
remota. 

 



Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional 

Indicador 10 Percentual de Investimento em desenvolvimento de pessoas 

Descrição de indicador Mede o nível de investimento em formação de pessoas nos Departamento 

Regional (atividade 908 do Referencial Programático do Sesc). 

Período de Mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e 

informações 

Resultado de despesas; SGF e outros sistemas 

Forma de cálculo Despesas com desenvolvimento de pessoas (atividade 908)   x 100 

 

Receitas Correntes 

Meta estratégica 2020 0,60                  Quanto mais próximo, melhor. 

Responsável Kátia Cristina Carrera de Albuquerque (Unidade de Gestão de Pessoas) 

 

Indicador 10: Percentual de investimento em desenvolvimento de pessoas 

Figura 17 - Indicador 10: resultado 
TRIMESTRAL 

Figura 18 - Indicador 10: resultado acumulado 
 

 

 

Análise: 

O resultado deste indicador segue o resultado do anterior, com o retorno das capacitações para os 

funcionários, e o consequente aumento das despesas do Regional. Ainda assim, mostra bastante espaço 

para seu crescimento que deverá ocorrer com a contratação dos novos funcionários, que poderá 

acontecer no quarto trimestre de 2020, ou no início do ano de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financeira 

Objetivo 7: Assegurar o equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo 

Indicador 11 Índice de comprometimento da Receita Corrente 

Descrição de indicador O comprometimento das receitas correntes no pagamento das despesas correntes 

(custeio). Verificar se a instituição está gastando mais do que arrecada, 

comprometendo suas reservas financeiras. 

Período de mensuração Mensal 

Fonte de coleta de dados e 

informações 

Sistema de Gestão Financeira – SGF  

Forma de cálculo Total das Despesas Correntes 

 

Total das Receitas Correntes 

Metas 2020 Entre 80% e 100%                 Quanto mais próximo, melhor. 

Responsável Gabriel Eduardo Silva Torres (Unidade de Gestão Estratégica) 

 

Indicador 11: Índice de comprometimento da receita corrente 

Figura 19 - Indicador 11: resultado TRIMESTRAL 

 

Figura 20 - Indicador 11: resultado ACUMULADO 

 
 

 

Análise: 

Este índice ainda se mostra bastante impactado com o advento da MP 932/2020, que reduziu a 

arrecadação compulsória em 50% nos meses de maio, junho e julho de 2020. Esta situação tende a ser 

normalizada no decorrer do quarto trimestre, também marcado pelo retorno das Atividades presenciais 

e da clientela pagante, elevando a receita de serviços, que também foi fortemente reduzida no período 

de isolamento social.  

 

 

 

 

 

 

 



Financeira 

Indicador 12 Percentual de participação da Receita de Serviços 

Descrição de indicador Acompanhar a manutenção da Receita de Serviços como acessória, com serviços 

subsidiados, em especial a clientela prioritária. 

Período de mensuração Anual 

Fonte de coleta de dados e 

informações 

Sistema de Gestão Financeira – SGF e Sistema de Gestão Sesc – SGS 

Forma de cálculo Receita de Serviços        x 100 

 

                                                               Despesas Correntes 

Metas 2020 30%                   Quanto mais próximo, melhor. 

Responsável Gabriel Eduardo Silva Torres (Unidade de Gestão Estratégica) 

 

Indicador 12: Percentual de participação da Receita de Serviços 

Figura 21 - Indicador 12: resultado 
TRIMESTRAL 

 

Figura 22 - Indicador 12: resultado 
ACUMULADO 

 
  

 

 

Análise: 

Este é outro indicador bastante afetado pela redução de serviços, em função da pandemia de Covid-19. 

A paralização quase que total das atividades, afastou os clientes e consequentemente, a arrecadação de 

receita de serviços. Algumas Unidades foram mais afetadas, como os Centros de Turismo e Lazer, que 

historicamente tem resultados bastante positivos e vem se recuperando mais fortemente. Várias 

Atividades estão sendo retomadas, mas atendendo às recomendações de distanciamento social, que 

reduzem bastante a presença de clientes nas Unidades e consequentemente, a receita de serviços. 

  


