
O valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados 
ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios 
futuros 

 

Atualmente, o Regional Pernambuco conta com a seguinte infraestrutura para viabilizar a oferta dos 

serviços aos clientes preferenciais e à comunidade em geral: uma sede, doze unidades operacionais I, 

três unidades operacionais II, seis unidades operacionais III, uma unidade operacional IV, uma Agência 

de Turismo Social, duas unidades móveis do OdontoSesc, duas unidades móveis do BiblioSesc e uma 

unidade móvel do TeatroSesc. 

A necessidade de estar preparado para minimizar as incertezas e os riscos do ambiente impulsionou 

o Departamento Regional de Pernambuco a implantar em 2001 o Planejamento Estratégico (P.E.), e em 

2010 adotar a metodologia do balanced scorecard como instrumento de gestão para as suas ações, 

tendo em vista um futuro com sustentabilidade. A seguir são destacadas as orientações estratégicas que 

norteiam o Sesc Pernambuco. 

Finalidade 

Estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do 

padrão de vida do trabalhador do comércio de bens e serviços e de sua família, bem como para o 

aperfeiçoamento da coletividade, através de uma ação educativa que, partindo da realidade social do 

país, exercite os indivíduos e os grupos para a adequada e solidária participação numa sociedade 

democrática. 

Princípio – Ação educativa como diferencial 

A diretriz básica do Sesc é realizar, através de sua programação, um trabalho eminentemente 

educativo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, reduzindo os níveis de 

pobreza e de exclusão social. 

O Sesc prioriza em sua atuação a educação inclusiva, promovendo, por meio da transmissão de 

valores sociais e essenciais, o desenvolvimento integral do indivíduo para o exercício pleno da cidadania 

em qualquer fase de sua vida. 

É, pois, a ação educativa que distingue e singulariza o trabalho do Sesc, ampliando a ação 

institucional para além dos limites da prestação de serviços. 

 



Figura 23 - Cadeia de Valor 

 

  


