
Os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade 
responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de 
resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e 
acumulado no exercício; Resultados nos Programas do Sesc 

Programa Educação 
Descrição geral  

Contempla a oferta de diversas Atividades da educação básica e complementar, visando o 

desenvolvimento integral dos indivíduos com ações formais e não formais. 

Responsável: Paula Santos Lourenço 

Cargo: Diretora de Programas Sociais 

 

O Programa Educação encerrou o ano letivo de 2020 com um total de 5.785 inscrições 

distribuídas nas três Atividades que fazem parte da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos – EJA, além de cursos voltados à Educação 

Complementar (Acompanhamento Pedagógico, Complementação Curricular e Aperfeiçoamento 

Especializado) e de ações inseridas na Atividade Educação em Ciências e Humanidades, com Mostras, 

Exposições, Palestras, Minicursos e Feiras voltadas às áreas de Sustentabilidade.  

O Sesc/PE vem modernizando sua gestão e com isso, a Diretoria Regional solicitou, à Gerência 

Regional de Educação, um “Plano de Ações Estratégicas” com o intuito de conhecer o funcionamento e 

as diretrizes técnicas para o Programa. Este plano foi pensado numa proposta quinquenal (2019 - 2024) 

contemplando seis ações estratégicas de impacto qualiquantitativo, incluindo desde aquisição de 

equipamentos; formações continuadas em serviços até a avaliação Institucional. Está alinhado com as 

“Diretrizes para a Educação Básica do Sesc”, que foi elaborado pelo DN com subsídio técnico de todos os 

Regionais. Estes dois documentos, considerados basilares, evidenciam a importância da Educação para a 

entidade no atendimento ao público preferencial e à comunidade de baixa renda, com foco na 

qualificação e na inclusão de novas estratégias metodológicas, favorecendo a formação cidadã de 

sujeitos autônomos e comprometidos criticamente com as transformações sociais. 

Iniciando a análise dos indicadores alcançados o total geral das inscrições atingiu 57% do público 

preferencial formado pelos trabalhadores e seus dependentes do comércio de bens serviços e turismo. 

A Educação Infantil e o Ensino Fundamental atingiram 81% e 77%, respectivamente, fortalecendo a 

Missão da entidade na perspectiva de promover ações socioeducativas que contribuam 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. 

A EJA é a única Atividade do Programa Educação que disponibilizou 100% das vagas para o 

Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, distribuídas em 47 turmas, da Alfabetização ao 

Ensino Médio, totalizando 1.113 estudantes, em sua grande maioria formada pela população de baixa 

renda e de localidades onde as Unidades Sesc Ler estão inseridas, tendo em vista as inscrições de 

clientes fora da faixa preferencial do Sesc, o que evidencia o resultado percentual de inscrição dos 

trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. A Educação Complementar 

inscreveu 684 estudantes nos cursos contribuindo para o fortalecimento da Visão institucional que é 

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

promoção de ações para o desenvolvimento humano e social”. 



No que se refere aos recursos financeiros, o Programa Educação recebeu subsídios do 

Departamento Nacional, pelo Fundo de Sustentação de Programas Prioritários – FUNPRI e pelos 

repasses mensais para o Sesc Ler voltado para Educação de Jovens e Adultos e o Acompanhamento 

Pedagógico, este último realizado, apenas no Sesc Ler Belo Jardim. Esses recursos contribuíram 

significativamente para manutenção das Atividades oportunizando a oferta de cursos dentro do PCG, 

para a comunidade de baixa renda, como também foi possível a aplicação de valores de mensalidades 

diferenciados para o público preferencial.  

Quanto aos resultados orçamentários as despesas do Programa estão dentro do previsto, fruto 

do trabalho de sensibilização para sustentabilidade financeira em todas as 14 Escolas Sesc. Nessa 

perspectiva, ações com foco em parcerias internas, com os Programas Saúde, Cultura, Lazer e 

Assistência, além de parcerias externas com diversas instituições públicas, privadas e ONGs, 

evidenciaram caminhos que levaram a fortalecer a cultura sustentável sem reduzir a qualidade dos 

serviços educacionais oferecidos. Outra estratégia foi à reutilização de materiais em feiras e projetos 

didáticos que também representou a redução de custos, a exemplo do Projeto “Jovens Empreendedores 

Primeiros Passos – JEPP”, em parceria com o Sebrae, realizada em todas as 13 escolas que trabalham 

com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Algumas incluíram ainda, a EJA, oportunizando aos 

estudantes, a ampliação dos conhecimentos sobre a Educação Empreendedora.  

Outro fator preponderante foram as inovações. A gerência de Educação buscou atender os 

estudantes com a mesma qualidade por meio de ensino a distância onde os processos ainda não 

estavam maduros de forma suficiente e a pandemia do covid-19 geraram uma aceleração de processos 

e procedimentos.   

O Sesc Pernambuco procura sempre levar a Inovação, pautada na 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.  

Projetos de destaque 

Tabela 4 - Projetos de Destaque - Programa Educação 

Público a que 

se destinou 

Projeto(s) 

relacionado(s) 

Atividade 

Programática 

Dados Quantitativos 

Realizado em 

2020 
Variável 

Beneficiários e 

população de 

baixa renda. 

Escola Sesc de 

Educação de 

Jovens e Adultos 

EJA - Educação 

de Jovens e 

Adultos 

1.113 

554.943 

47 

Clientes 

Frequência 

Turmas 

 

 

 

 

 

 



Indicadores de resultado 

Tabela 5 - Indicadores de Resultado do Programa Educação 

 

Fonte: GPO 

Tabela 6 - Análise dos indicadores do Programa Educação 

 

Fonte: GPO 

 

Concluímos este relatório considerando que as análises qualiquantitavas evidenciaram desafios 

e superações numa perspectiva de qualificação sistemática do Programa. A inovação metodológica tem 

sido um caminho constante a ser percorrido, não só pela melhoria da internet e dos equipamentos 

tecnológicos, que serão adquiridos para o próximo exercício, mas, sobretudo, pela inclusão de novas 

estratégias de ensino que impulsionem os educadores a se tornarem, cada vez mais, pesquisadores de 

suas práticas contribuindo para que os estudantes se tornem, cada vez mais, protagonistas de suas 

aprendizagens. 

Evidenciamos que a gestão do Programa Educação está em consonância com o planejado e 

apresentou resultados significativos em um momento de crise econômica em âmbito Nacional. 

Creditamos este resultado ao comprometimento da equipe, a credibilidade dos serviços ofertados à 

comunidade pernambucana, bem como, a competência técnica e pedagógica dos empregados da 

educação formal e não formal e, por fim, a visibilidade e reconhecimento da sociedade frente aos 

serviços prestados. 

A melhoria de desempenho para os próximos exercícios vem com o avançar cada vez maior no 

processo tecnológico e utilizar de novas metodologias para buscar uma escola mais moderna, visando 

um novo ecossistema diante de todas as mudanças que o ano de 2020 trouxe no campo educacional. 

 

Indicador Avaliação

Percentual de Execução Orçamentária no Programa

Nível de subsídio no programa

Percentual de inscrições dos trabalhadores do 

comércio de bens, serviços e turismo e seus 

dependentes nas ações do Programa

Fórmula de Cálculo

[Nº de inscrições de trabalhadores do 

comércio de bens, serviços e turismo e 

seus dependentes (beneficiários) nas 

ações / Total de inscritos nas ações] x 100 

[(Despesas Correntes do Programa – 

Receitas de Serviços do Programa) / 

Despesas Correntes do Programa] x 100

(Total das Despesas realizadas no 

Programa / Total das Despesas orçadas 

no Programa) x 100

56,65%

84,60%

86,18%

Valor 

calculado

2021

Previsto Previsto Previsto

Percentual de execução orçamentária 80,00% 85,34% 80,00% 86,18% 80,00%

Nível de Subsídio no Programa 83,60% 82,04% 84,22% 84,60% 80,02%

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de 

bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do 

Programa

49,42% 32,74% 58,04% 56,65% 52,30%

Análise dos indicadores 2019 e 2020

2019 2020

Realizado Realizado



Programa Saúde 
Descrição geral 

Trata-se do conjunto de Atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da 

promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da 

integralidade e os fatores determinantes do processo saúde-doença-cuidado. 

Responsável: Paula Santos Lourenço  

Cargo: Diretora de Programas Sociais 

 

O Programa Saúde no exercício de 2020 contou com uma reestruturação nas Atividades 

Educação em Saúde, Nutrição e Saúde Bucal. O Departamento Regional de Pernambuco fomentou a 

ideologia de mudanças na gestão do Programa finalístico, gerindo uma mudança no modelo de negócio, 

onde o maior desafio permeou mudanças metodológicas que gerassem maior autonomia das 

Atividades, estreitamento com as Diretrizes norteadoras do Departamento Nacional, afirmação 

institucional para além dos muros institucionais e, a prática de ações continuadas, com o 

monitoramento de indicadores de processo e desempenho, bem como a satisfação do público 

preferencial. 

Este Programa favorece uma busca, da população do estado de Pernambuco, para a formação 

saudável por meio dessas Atividades, estimulando a promoção, prevenção e atenção à saúde, visando o 

enfrentamento das vulnerabilidades que implicam no pleno desenvolvimento de crianças, jovens, 

adultos e idosos. Objetiva-se a integração e articulação permanente da educação e da saúde, 

promovendo melhoria da qualidade de vida dos comerciários, seus dependentes e da comunidade em 

geral. As ações executadas dentro das empresas, escolas e comunidades em geral foram desafios que 

desencadearam o desenvolvimento de projetos ao longo da gestão do exercício de 2020. 

O Programa também se empenha em desenvolver habilidades e competências individuais, 

gerando empoderamento, além de fortificar a ação comunitária e fomentar a cooperação dos diferentes 

setores da sociedade com proposições para promoção dos estilos de vida saudáveis. Diante do cenário 

de saúde pública de 2020, a importância deste Programa foi ainda maior.  As Atividades Educação em 

Saúde, Nutrição e Saúde Bucal estiveram disponíveis durante o período mais crítico da pandemia do 

covid-19. Projetos voltados a alimentação básica e orientações de saúde foram fundamentais para uma 

camada da população que esteve em níveis de grande vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projetos de Destaque 

Tabela 7 - Projetos de Destaque - Programa Saúde 

Público a que 

se destinou 

Projeto(s) 

relacionado(s) 

Atividade 

Programática 

Dados Quantitativos 

Realizado em 

2020 
Variável 

Trabalhadores 

do comércio 

de bens, 

serviços e 

turismo, seus 

dependentes e 

público em 

geral 

Refeições Nutrição 495.564 Refeições 

Trabalhadores 

do comércio 

de bens, 

serviços e 

turismo, seus 

dependentes e 

público em 

geral 

Odontologia 

Sesc 

Saúde Bucal 3.413 

 

6.874 

 

 

 

Clientes 

 

Atendimentos 

realizados 

 

 

 

Indicadores de resultado 

 

Tabela 8 - Indicadores de Resultado do Programa Saúde 

 

Fonte: GPO 

 

Indicador Avaliação

Percentual de Execução Orçamentária no Programa

Nível de subsídio no programa

Percentual de inscrições dos trabalhadores do 

comércio de bens, serviços e turismo e seus 

dependentes nas ações do Programa

Fórmula de Cálculo
Valor 

calculado

(Total das Despesas realizadas no

Programa / Total das Despesas

orçadas no Programa) x 100

79,21%

[(Despesas Correntes do Programa

– Receitas de Serviços do

Programa) / Despesas Correntes do

Programa] x 100

77,07%

[Nº de inscrições de trabalhadores

do comércio de bens, serviços e

turismo e seus dependentes

(beneficiários) nas ações / Total de

inscritos nas ações] x 100

68,12%



Tabela 9- Análise dos indicadores do Programa Educação 

 

Fonte: GPO 

O Programa Saúde, neste exercício, no que se refere à execução orçamentaria, se aproximou da 

meta, devido a diretriz da economicidade, a qual impulsiona a utilização consciente do orçamento, 

intensificando a busca por parcerias e fidelizando as já existentes, objetivando alcançar 80% do previsto.  

Com ações voltadas para a aproximação do público preferencial, o número de inscrições teve 

uma redução devido aos novos protocolos de atendimento para segurança da equipe técnica e dos 

clientes para o covid-19.  

Para superar os desafios, é essencial a persecução de estratégias que favoreçam o atendimento 

mais efetivo do público preferencial com a prática de ações sistemáticas nas empresas, com a 

diversificação de ações, através de metodologias inovadoras a fim de fortalecer e fidelizar as parcerias 

internas e externas, além de reforçar o estudo de potencialidades, visando à obtenção de patrocínios e 

novas receitas. 

 

Programa Cultura 
 

Descrição geral 

Apresenta um portfólio de Atividades que estruturam a cadeia produtiva da Cultura voltada para a transformação 

social por meio do desenvolvimento e difusão das artes, das manifestações culturais, do conhecimento e da 

formação dos agentes e mediadores culturais, respeitando a dinâmica dos processos simbólicos e fomentando a 

tradição, preservação, inovação e criação, de modo a possibilitar o acesso ao bem de cultura a todas as pessoas, em 

especial aos trabalhadores do comércio de bens e serviços e seus dependentes. 

Responsável: Paula Santos Lourenço  

Cargo: Diretora de Programas Sociais 

 

Sendo o Brasil um país de dimensões culturais inesgotáveis, o Programa Cultura cumpre um 

papel estratégico no âmbito do Serviço Social do Comércio: potencializa a diversidade ao mesmo tempo 

que atua na construção de uma rede de saberes e de práticas humanas contribuindo para a elaboração 

de uma lógica social e pedagógica, rumo a uma educação estética do povo. Ou seja, por ser de natureza 

educativa e sociológica, a ação do Sesc tornou-se um lugar de alfabetização artística, estética e de 

educação dos sentidos. A Cultura cumpre um papel estratégico para o fortalecimento do patrimônio 

cultural, da memória social e do direito, entendendo Cultura como um bem.  

O ano de 2020 foi marcado por mudanças radicais no Brasil quando se refere ao 

comportamento social para o consumo da cultura. O entendimento do papel da arte e da cultura, que é 



notadamente importante no momento crucial em que significativa parte da população precisou 

restringir seu acesso ao contato social. Desdobramentos impactantes junto aos públicos e, 

evidentemente com repercussão na Instituição Sesc. Ações no campo digital foram fortalecidas com 

projetos que envolveram a exposição das linguagens culturais mitigando a necessidade social por 

cultura antes acessada quase que exclusivamente de modo presencial. Ou seja, o cotidiano das ações 

culturais realizadas pelo Sesc sofreram fortes influências a partir das mudanças de paradigmas no Brasil. 

Diante disso, significativo volume de atendimentos do Programa Cultura está na realização de 

Apresentações artísticas e debates, onde foram realizadas ações digitais interativas com o público. 

O Programa Cultura é tradicionalmente bastante subsidiado, em prol da oferta de serviços 

culturais para a sua clientela. A Cultura cumpre um papel social e educativo junto aos clientes que 

frequentam as Unidades da Instituição, motivos já suficientes para justificar o investimento, bem como, 

sendo importante destacar que atua de modo protagonista no que se refere a imagem institucional, 

respondendo a cerca 50% de publicações na mídia gratuita. A Cultura é um vetor que qualifica a imagem 

institucional junto aos formadores de opinião e aos públicos em geral.  

 Projetos de Destaque 

Tabela 10 - Projetos de Destaque - Programa Cultura 

Público a que 

se destinou 

Projeto(s) 

relacionado(s) 

Atividade 

Programática 

Dados Quantitativos 

Realizado em 

2020 
Variável 

Trabalhadores 

do comércio 

de bens, 

serviços e 

turismo, seus 

dependentes e 

público em 

geral 

Escola Sesc de 

Teatro 

Artes Cênicas 985 

 

 

60 

Clientes 

 

 

Turmas 

Trabalhadores 

do comércio 

de bens, 

serviços e 

turismo, seus 

dependentes e 

público em 

geral 

Transborda Artes Cênicas 50  

 

482 

Clientes 

 

Atendimentos 

 

 

 

 

 



Indicadores de resultado 

Tabela 11 - Indicadores de Resultado do Programa Cultura 

 

Fonte: GPO 

 

Tabela 12 - Análise dos indicadores do Programa Cultura 

 

Fonte: GPO 

Em síntese, diante das grandes dificuldades de saúde pública, as Atividades que constituem o 

Programa Cultura obtiveram resultados acima das expectativas, apresentando equilíbrio, com a 

preservação da sua qualidade, com destaque para as ações de Biblioteca, Artes Cênicas, Artes Visuais, 

Audiovisual, Literatura e Música, com o adicional singular das ações de Patrimônio Cultural e Educação 

Patrimonial. Destacamos o fato de que o Programa Cultura é ativo em todas as Unidades do Sesc em 

Pernambuco, inclusive Sesc Ler. As Unidades Móveis TeatroSesc e o BiblioSesc I estiveram ativas 

circulando por municípios, o Regional compôs a grade programática do Projeto Nordeste II e, de modo 

especial, o Centro de Produção Cultural, Tecnologias e Negócios do Sesc em Garanhuns – CPC, entrou 

em funcionamento em fase experimental. A Fábrica de Criação Popular, centro cultural do Sesc em 

Triunfo está em reforma para o incremento de suas ações em diálogo com as áreas da economia criativa 

e da sustentabilidade.   

 

 

 

Indicador Avaliação

Percentual de Execução Orçamentária no Programa

Nível de subsídio no programa

Percentual de inscrições dos trabalhadores do 

comércio de bens, serviços e turismo e seus 

dependentes nas ações do Programa

Fórmula de Cálculo
Valor 

calculado

(Total das Despesas realizadas no

Programa / Total das Despesas

orçadas no Programa) x 100

74,30%

[(Despesas Correntes do Programa

– Receitas de Serviços do

Programa) / Despesas Correntes do

Programa] x 100

97,78%

[Nº de inscrições de trabalhadores

do comércio de bens, serviços e

turismo e seus dependentes

(beneficiários) nas ações / Total de

inscritos nas ações] x 100

32,50%

2021

Previsto Previsto Previsto

Percentual de execução orçamentária 80,00% 80,33% 80,00% 74,30% 80,00%

Nível de Subsídio no Programa 97,86% 95,58% 97,40% 97,78% 99,00%

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de 

bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do 

Programa

46,42% 40,55% 48,92% 32,50% 50,32%

Análise dos indicadores 2019 e 2020

2019 2020

Realizado Realizado



Programa Lazer 

 

Descrição geral 

Trata-se do conjunto de Atividades que objetiva contribuir com o direito ao lazer; com a melhoria da qualidade 

de vida, no âmbito individual e coletivo; gerando expectativa, desenvolvendo valores e conhecimentos, por 

meio da oferta de atividades físico-esportivas, socioculturais, recreacionais e entretenimento, turísticas e da 

natureza. 

Responsável: Paula Santos Lourenço  

Cargo: Diretora de Programas Sociais 

 

Visando uma contribuição significativa para a melhoria da qualidade de vida de sua clientela, por 

meio do Programa Lazer das Atividades de Desenvolvimento Físico-esportivo, Recreação e Turismo 

Social, realizando ações de Entretenimento e Lazer de qualidade, que fizeram com que crianças, jovens, 

adultos e idosos, descobrissem novos atrativos para a ocupação de seu tempo livre, que possibilitaram 

aos comerciários e familiares momentos de descontração e convívio social.  

A participação espontânea, ética e cuidados para com a saúde são valores estimulados pelas 

ações esportivas em todas as Unidades Operacionais do Sesc Pernambuco. Estimulando as práticas 

esportivas com enfoque educativo e apoio para ações de formação e cidadania.  

As experiências lúdico-educativas ofertadas pela Atividade Recreação para a clientela 

comerciária, seus dependentes e públicos em geral, oportunizou espaços constantes de divertimento 

com criatividade e pensamento crítico, possibilitando o aproveitamento do tempo livre para diferentes 

faixas etárias, através de uma programação com ênfase à conteúdos socioculturais, educativos e 

multidisciplinares.  

O modelo de gestão técnico operacional das Atividades de Desenvolvimento Físico-esportivo, 

Recreação e Turismo, corroboram com a Diretriz 4 do Quinquênio, pois enfatizam os processos de 

gestão e planejamento. Que juntas, são responsáveis pela otimização do parque operacional de lazer de 

domingo a domingo. 

Em 2020, as Atividades do Programa Lazer tiveram a programação bastante comprometida 

devido à pandemia do covid-19. O Turismo Social, a Recreação e as ações esportivas de DFE precisaram 

se readequar aos protocolos das vigilâncias sanitárias de cada município em que o Sesc atua. Deste 

modo, as Atividades ficaram sem atuação de modo presencial por cerca de quatro meses. Este fato 

impactou suas metas de produção e orçamentárias.   

 

 

 

 

 

 

 



Projetos de Destaque 

Tabela 13 - Projetos de Destaque - Programa Lazer 

Público a que 

se destinou 

Projeto(s) 

relacionado(s) 

Atividade 

Programática 

Dados Quantitativos 

Realizado em 

2020 
Variável 

Trabalhadores 

do comércio 

de bens, 

serviços e 

turismo, seus 

dependentes e 

público em 

geral 

Musculação DFE 2.978 

 

 

Clientes 

 

Trabalhadores 

do comércio 

de bens, 

serviços e 

turismo, seus 

dependentes e 

público em 

geral 

Natação DFE 3.519 

 

 

Clientes 

 

 

Indicadores de resultado 

 

Tabela 14 - Indicadores de Resultado do Programa Lazer 

 

Fonte: GPO 

Indicador Avaliação

Percentual de Execução Orçamentária no Programa

Nível de subsídio no programa

Percentual de inscrições dos trabalhadores do 

comércio de bens, serviços e turismo e seus 

dependentes nas ações do Programa

Fórmula de Cálculo
Valor 

calculado

(Total das Despesas realizadas no

Programa / Total das Despesas

orçadas no Programa) x 100

83,87%

[(Despesas Correntes do Programa

– Receitas de Serviços do

Programa) / Despesas Correntes do

Programa] x 100

77,67%

[Nº de inscrições de trabalhadores

do comércio de bens, serviços e

turismo e seus dependentes

(beneficiários) nas ações / Total de

inscritos nas ações] x 100

60,18%



Tabela 15 - Análise dos indicadores do Programa Lazer 

 

Fonte: GPO 

Destacamos que diante do cenário pandêmico em que ocorreu um processo de perda 

econômica, tivemos perdas no processo evolutivo do Programa, como vinha sendo construído. 

Adequações no período de pandemia foram realizados e temos desenvolvido ações para que aos poucos 

as atividades voltem a ser usufruídas em plenitude por nossos beneficiários, prezando em primeiro lugar 

pela saúde de todos eles. 

 

Programa Assistência 

 

Descrição geral 

Consistem em Atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a cooperação 

entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e para o acesso 

aos direitos sociais. 

Responsável: Paula Santos Lourenço 

Cargo: Diretor de Programas Sociais 

 

O Programa Assistência trabalha diretamente na qualidade de vida da sua clientela, 

contribuindo efetivamente para a sua cidadania, através da participação social nas diversas realizações, 

por meio das Atividades Segurança Alimentar e Apoio Social e Trabalho Social com Grupos, em que o 

público beneficiado consiste nas Instituições Sociais assistidas pelo Banco de Alimentos, Idosos e as 

Juventudes. O Programa ainda busca desenvolver ação comunitária, dentro e fora das Instituições 

Sociais, comunidades e com parceiros doadores. 

Em 2020, o Banco de Alimentos atendeu mais de 400 instituições sociais, distribuídas em 51 

municípios em todo estado. E isso só foi possível devido a Rede de 715 doadores, entre sistemáticos e 

eventuais, gerando uma arrecadação e distribuição de 1.883.448 quilos. Podemos afirmar que o Banco 

de Alimentos – Mesa brasil foi um instrumento fundamental no processo alimentar de milhares de 

familiar em Pernambuco durante o processo de isolamento social. 

A Atividade Trabalho Social com Grupos, preocupa-se em desenvolver habilidades, promover 

autonomia, protagonismo e o empoderamento da pessoa idosa e das diversas juventudes atendidas no 

estado de Pernambuco. Neste exercício, tivemos destaque para a reunião das diversas ações por meio 

digital, reuniões, encontros e festas com os grupos de jovens e idosos.  

O percentual orçamentário do Programa Assistência apresentou-se dentro do planejado, já que 

as despesas estiveram equilibradas durante todo o ano. O resultado é fruto da fomentação de parcerias 

2021

Previsto Previsto Previsto

Percentual de execução orçamentária 80,00% 74,71% 80,00% 83,87% 80,00%

Nível de Subsídio no Programa 51,76% 49,91% 68,97% 77,67% 83,66%

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de 

bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do 

Programa

53,23% 55,81% 60,34% 60,18% 58,87%

Análise dos indicadores 2019 e 2020

2019 2020

Realizado Realizado



para a realização das ações desenvolvidas e controle de despesas, atendendo a política de 

economicidade, recomendada pela Instituição. 

No Programa Assistência, destacamos o Banco de Alimentos com 100% de subsídio, com 

despesas rateadas entre o DR/ PE e Departamento Nacional do Sesc, visto que o público é formado por 

pessoas de diversas faixas etárias, participantes das Instituições Sociais (abrigos, creches, escolas, 

hospitais e comunidades), que encontram-se em vulnerabilidade social. Já a Atividade Trabalho Social 

com Grupos apresenta uma receita mínima devido à característica do Programa Assistência, destinado a 

promover a participação social e o exercício da cidadania em defesa dos direitos sociais para um público 

que é desassistido pelas políticas públicas, sendo esse, o nosso maior desafio. Tudo isso traz um grande 

impacto em relação a visibilidade da Instituição, corroborando com as Diretrizes do Quinquênio 2016-

2020, no que se refere ao desenvolvimento de valores e elevação da qualidade de vida, bem como no 

fortalecimento das ações de afirmação e divulgação Institucional.  

O indicador de inscrições não se aplica à Atividade Banco de Alimentos, devido ao perfil do 

público e sua metodologia de atendimento.  Já em relação ao Trabalho Social com Grupos, as inscrições 

ficaram abaixo do previsto, sendo justificado pelo fato da Atividade atender a um público, em sua 

grande maioria, de baixa renda, e especialmente os jovens são, em sua totalidade, moradores de 

comunidades carentes, de grande vulnerabilidade. 

 

Projetos de Destaque 

Tabela 16 - Projetos de Destaque - Programa Assistência 

Público a que 

se destinou 

Projeto(s) 

relacionado(s) 

Atividade 

Programática 

Dados Quantitativos 

Realizado em 

2020 
Variável 

Trabalhadores 

do comércio 

de bens, 

serviços e 

turismo, seus 

dependentes e 

público em 

geral 

Banco de 

Alimentos 

Segurança 

Alimentar e 

Apoio Social 

1.883.448 

 

 

Quilos 

distribuídos 

 

 

Trabalhadores 

do comércio 

de bens, 

serviços e 

turismo, seus 

dependentes e 

público em 

geral 

Grupos de 

Idosos 

Trabalho 

Social com 

Grupos 

1.302 

 

12.196 

Clientes 

 

Público/Particip. 

Em Reuniões 

 

 



Indicadores de resultado 

 

Tabela 17 - Indicadores de Resultado do Programa Assistência 

 

Tabela 18 - Análise dos indicadores do Programa Assistência 

 

 

Mesmo diante de todas as adversidades passadas durante este exercício, o Banco de Alimentos 

ultrapassou a meta proposta em quilos arrecadados com a sua distribuição, devido ao empenho de 

todos que compõem a equipe, a Rede de parceiras internas (outras Unidades e Atividades integradas, 

Sesc solidário) e externas, realizadas com empresas de logística (destacando a parceria emergencial no 

transporte das doações) e SENAC (ações de saúde para os doadores). Algumas empresas como M. Dias 

Branco, Addiper, Mondelez, Unilever, Coca Cola (Solar), além dos envios sistemáticos, realizaram 

doações extras, contribuindo para as ações emergenciais no período da pandemia, com produtos 

destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo o senso de responsabilidade 

social e solidariedade, durante um período critico vivenciado pela sociedade durante o ano de 2020.. 

Além dessas empresas, também foram recebidas doações de insumos das Unidades do Sesc e Senac, 

que contribuíram para o atendimento ao público do Banco de Alimentos. Dentre as ações para 

intensificar doações, o Mesa Brasil do Distrito Federal com o projeto Fome de Musica arrecadou 

recursos e repassou R$ 415.188,87 e o Global Foodbanking Network – GFN enviou R$ 392.595,75 para o 

Banco de Alimentos/PE que também foram convertidos em 8.984 cestas básicas no primeiro caso e em 

3068 cestas básicas e 3.068 kits de higiene e limpeza no segundo. 

Diante do cenário econômico de muitas incertezas neste exercício, o Trabalho Social com 

Grupos contou com as parcerias internas e externas e desenvolveu inovação em seus projetos para 

atender a demanda por meio de ações virtuais, se fazendo presente na vida de idosos e jovens que 

fazem parte da Atividade de Trabalho Social com Grupos. 

Indicador Avaliação

Percentual de Execução Orçamentária no Programa

Nível de subsídio no programa

Percentual de inscrições dos trabalhadores do 

comércio de bens, serviços e turismo e seus 

dependentes nas ações do Programa

Fórmula de Cálculo
Valor 

calculado

(Total das Despesas realizadas no

Programa / Total das Despesas

orçadas no Programa) x 100

85,00%

[(Despesas Correntes do Programa

– Receitas de Serviços do

Programa) / Despesas Correntes do

Programa] x 100

99,63%

[Nº de inscrições de trabalhadores

do comércio de bens, serviços e

turismo e seus dependentes

(beneficiários) nas ações / Total de

inscritos nas ações] x 100

22,25%

2021

Previsto Previsto Previsto

Percentual de execução orçamentária 80,00% 75,76% 80,00% 85,00% 80,00%

Nível de Subsídio no Programa 99,26% 98,49% 99,35% 99,63% 98,34%

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de 

bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do 

Programa

21,72% 19,16% 17,17% 22,25% 20,41%

Análise dos indicadores 2019 e 2020

2019 2020

Realizado Realizado



A grande maioria dos clientes deste programa é formada pela população em geral, por este 

motivo a contabilização do percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens serviços e 

turismo e seus dependentes fica bastante abaixo da meta estabelecida para o Regional. 


