
1 Quem Somos 
 

 Nosso Princípio: A Ação Educativa Transformadora 
 

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. 

 
 Missão, Visão e Valores 

 
Missão  Visão  Valores 

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. 

 

Ampliar o reconhecimento do 
Sesc pela sociedade, como 
instituição inovadora e propositiva 
na promoção de ações para o 
desenvolvimento humano e social. 

 

Transparência  
Excelência  
Atuação em rede 
Ação educativa transformadora  
Sustentabilidade 
Acolhimento  
Respeito à diversidade 
Protagonismo  
Inovação 

 
 Valores que norteiam a atuação do Sesc 

 
Transparência 

Atuação íntegra com respeito às pessoas, à diversidade e à legislação, 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 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 a diversidade 

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

a 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. 

 
2 Alinhamento e Estratégia para o Desenvolvimento Regional 
 

 Plano Estratégico local e seu desdobramento entre as Unidades Operacionais (ou Plano 
Estratégico do Sesc) 

 
O Plano Estratégico do Sesc PE tem vigência para o período de 2017 a 2020, sendo estendido para 

o exercício 2021, em função da pandemia de Covid-19 e desdobra-se de forma a contemplar as 

perspectivas mais relevantes para a organização, a saber: Afirmação Institucional, Clientes, Processos 

Internos, Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional e Financeira. 

Para alcançar a missão da instituição, o Departamento Nacional do Sesc traçou dez Diretrizes 

Quinquenais 2016-2020, também estendidas até 2021, que foram adotadas pelo Sesc Pernambuco e 

traduzidas como objetivos estratégicos da organização. Estes foram definidos após vários encontros entre 

os Departamentos Regionais de todo o país e apontam a direção que o Sesc deve tomar para melhor 

atender às necessidades e anseios do cliente preferencial (trabalhadores do comércio de bens, serviços e 

turismo e seus dependentes), bem como da população que vive nas áreas de atuação das unidades 

operacionais em Pernambuco. 



Diante disso, o Regional Pernambuco adotou o Plano Estratégico do Sesc Nacional 2017 – 2020 

como o Plano Estratégico local, produzindo indicadores nos mesmos moldes e ao mesmo tempo, 

alimentando os indicadores nacionais.  

 
 Mecanismos de Acompanhamento e Avaliação do Plano 

 
O processo de acompanhamento do Planejamento Estratégico do Sesc do Departamento Regional 

de Pernambuco é realizado trimestralmente. Um relatório é montado e distribuído entre a direção e 

gerências operacionais. O processo está sendo ajustado para que o acompanhamento de resultados seja 

feito via sistema de “inteligência de negócio”. 

 Resultados e Indicadores 
 
2.3.1 Perspectiva Afirmação Institucional 

 
2.3.1.1 Objetivo: Ampliar as ações de comunicação institucional 

 
2.3.1.1.1 Indicador 1: Percentual 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. 

 

 Figura 1  – Percentual de investimento em comunicação 

 
 

Em virtude dos cenários ainda adversos da pandemia, especialmente no primeiro semestre, 

verificamos que as metas traçadas para 2021 não foram cumpridas em sua integridade (acumulado no ano 



conforme figura 7 acima), posto que, na maioria dos meses do ano, as proibições relativas à Covid-19 

impuseram um caráter ainda restritivo e, consequentemente, de menores investimentos em peças físicas, 

como materiais gráficos impressos, e em ações presenciais como eventos, que demandariam aportes em 

serviços de estrutura física e fotografia, por exemplo.  

Apenas com o avançar da flexibilização, por volta do segundo semestre do ano, é que foi possível 

recorrer a tais instrumentos. Assim, boa parte dos investimentos feitos concentraram-se, tal como em 

2020, na manutenção dos contratos de assessoria de imprensa, clipping, rádios, gerenciamento de redes 

sociais. 

 

2.3.1.1.2 Indicador 2: Percentual de crescimento de fãs, seguidores e/ou inscritos nas redes sociais. 

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

 
Figura 2 - Percentual de crescimento de fãs / seguidores / inscritos nas redes sociais 

 
 

As ações realizadas nas plataformas virtuais Youtube, Instagram e Facebook, 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, embora não atingindo o previsto, 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. Foram “lives”, apresentações, 

vídeos, aulas, entre outros, realizados nas diversas plataformas, elevando o conceito da instituição junto 

aos clientes. 

Isto demonstrou crescimento do número de clientes nestas plataformas, gerando maior visibilidade 

do Sesc frente à sociedade pernambucana. 

 
2.3.2 Perspectiva Clientes 

 
2.3.2.1 Objetivo: Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços 

e turismo e seus dependentes. 
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2.3.2.1.1 Indicador 3: Percentual 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. 

Figura 3 - Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc 
 

 
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 já é positivo, 

com superação da meta retificada de clientes inscritos e consequentemente, do número de trabalhadores 

do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. 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. 

 

2.3.2.2 Objetivo: Melhorar a prestação e qualidade dos serviços 

 
2.3.2.2.1 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. 

 

 

 

 



Figura 4 – Grau de satisfação dos clientes 

 
 

No exercício 2021, foram realizadas 10.271 avaliações de satisfação, das quais 87,72% 

responderam estar plenamente satisfeitos com a relação de interesse que possuem com o Sesc, em 

contraponto a 2020, onde pouco mais de 2.250 clientes participaram da pesquisa. A pontuação média do 

período indica que o Regional tem conseguido atender às expectativas dos seus clientes, atingindo uma 

nota média de 82,66 NPS. 

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. 

 

Figura 5 - Grau de satisfação dos clientes nos serviços – Meta x Realizado 

 

 

2.3.2.2.2 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. 
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Figura 6 - Percentual de renovação de Credenciais Plenas 

 
 

Com o retorno gradual às Atividades, e a volta dos clientes às atividades e serviços prestados pelo 

Sesc, o resultado ficou próximo da meta. Foi bastante impactado pelo isolamento social, mas vem se 

recuperando gradualmente, com algumas Unidades já mostrando boa performance. A implantação da 

renovação das carteiras via aplicativo vem impactando positivamente o resultado, trazendo ganho de 

eficiência para o Regional. 

 

2.3.3 Perspectiva Processos Internos 

 
2.3.3.1 Objetivo: Proporcionar ambientes adequados para o desenvolvimento das ações 

 
2.3.3.1.1 Indicador 6: Percentual de investimentos em infraestrutura realizados 

 
Descrição do indicador: Mede as despesas de investimento no Departamento Regional (atividade 909 do 

Referencial Programático do Sesc). 

Figura 7 - Percentual de investimentos em infraestrutura realizados 

 
 



As obras em curso no Regional elevaram o indicador a um patamar bastante próximo da meta 

inicial. Este fato se deve em função da concretização das obras previstas para o ano, como o Sesc CTL 

Guadalupe, no município de Sirinhaém, o Sesc Serra Talhada e o final da reforma do Sesc Santa Rita, 

principalmente, e outras obras de melhoria e reformas em várias Unidades do Regional, embora de menor 

envergadura, mas com bastante representatividade no total. 

 

2.3.3.1.2 Indicador 7: Percentual de recursos financeiros investidos em tecnologia da informação e 
comunicação 

 
Descrição do 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). 

 

Figura 8 - Percentual de recursos financeiros investidos em tecnologia da informação e comunicação 

 
 

O resultado deste ano ficou um pouco aquém do esperado, muito em função da continuidade da 

condição da pandemia de Covid-19. Apesar disto, a base de cálculo foi superior, ou seja, os investimentos 

em Tecnologia da Informação foram maiores que no ano anterior, em números reais, com a continuidade 

da disponibilização de novos aplicativos a permanente capacitação da equipe de tecnologia mantendo o 

baixo turnover como no ano vigente e promovendo atualizações tecnológicas nos processos, nos sistemas 

e na infraestrutura do Regional.  

 
2.3.4 Perspectiva Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional 

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

 
2.3.4.1.1 Indicador 8: Índice de turnover (rotatividade) 

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

contratos por tempo indeterminado. 



Figura 9 - Índice de Turnover (rotatividade) 

  
 

O índice de turnover mostra elevação neste exercício, muito em função de ajustes no quadro de 

pessoal, principalmente no tocante à contratação de vários colaboradores, que superou o número de 

desligamentos. Assim, o índice retrata o crescimento do quadro de pessoal da instituição, fazendo frente 

a uma melhor atenção à clientela. 

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

profissional 

 
Descrição do indicador: Mede o número de pessoas que participam de diversas ações de desenvolvimento 

profissional 

Figura 10 - Percentual de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional 

 
 

O Sesc Pernambuco vem incessantemente aumentando o número de pessoas treinadas e 

capacitadas, visando melhorar cada vez mais a experiência da clientela ao acessar seus serviços, como 

também proporcionar uma maior qualidade de vida aos colaboradores. Assim, os treinamentos e 

capacitações vem atingindo uma parcela cada vez maior de funcionários, nas mais diversas áreas do 

conhecimento e isto se reflete no indicador acima, superando a meta em 16,45 p.p. 



2.3.4.1.3 Indicador 10: Percentual de Investimento em desenvolvimento de pessoas 

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

Regional (atividade 908 do Referencial Programático do Sesc). 

Figura 11 - Percentual de Investimento em desenvolvimento de pessoas 

 
 

 Muito embora este indicador esteja diretamente relacionado ao indicador anterior, houve 

uma economia interessante para o Regional. Ações como a disseminação de conhecimento através de 

meios virtuais, o que proporcionou atingir um maior número de funcionários, como também, manter o 

nível de investimentos abaixo do previsto. 

2.3.5 Perspectiva Financeira 

 
2.3.5.1 Objetivo: Assegurar o equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento da 

instituição em longo prazo 

 
2.3.5.1.1 Indicador 11: Índice de comprometimento da Receita Corrente 

 
Descrição do 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12 - Índice de comprometimento da Receita Corrente 

 
 

Este índice, que fora bastante impactado pela redução da atividade econômica e da MP 932/2020, 

que reduziu a arrecadação compulsória em 50% nos meses de maio, junho e julho de 2020, foi revertido 

neste exercício. Os ramos de Comércio, Serviços e Turismo vem se recuperando e com isto, a melhoria 

na arrecadação do Sesc, juntamente com uma gestão assertiva nos investimentos e nas despesas da 

instituição, manteve o indicador dentro da meta para o ano de 2021. 

 
2.3.5.1.2 Indicador 12: Percentual de participação da Receita de Serviços 

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

subsidiados, em especial a clientela prioritária. 

Figura 13 - Percentual de participação da Receita de Serviços 

 
 

A Receita de Serviços, também bastante impactado pela condição de pandemia, demonstrou 

resultado melhor que no exercício 2020. A clientela voltou a frequentar o Sesc e com a remuneração dos 

diversos serviços prestados pelo Sesc demonstraram um pouco mais de vigor, reduzindo a distância da 

meta, mas ainda sendo necessário se realizar um trabalho mais apurado para melhorar este índice. 

  



3 Programação Anual de Trabalho 
 

 Processo de Programação Anual 
 

O Programa de Trabalho é um instrumento com a finalidade de nortear as ações a serem realizadas 

no exercício, portanto, as proposições contidas neste documento estão em acordo com o Plano Estratégico 

e de Ação do Sesc e com as Diretrizes do Quinquênio 2016-2020, estendidas para o ano de 2021, em 

função da pandemia de Covid-19. A programação anual de trabalho é mais uma ferramenta estratégica 

para que a entidade planeje, execute, monitore, avalie os desafios levantados a partir do diagnóstico da 

situação. O Sesc-PE constrói a programação anual em muitas mãos. Todos os departamentos são 

envolvidos num encontro coletivo de intenções.  

O processo do Programa se dá sob a perspectiva do Plano Estratégico, tornando sua viabilidade 

desenhada nas diretrizes e premissas de planejamento do ano. A construção destas premissas e diretrizes 

são realizadas na observância do diagnóstico da situação. O propósito de tudo isso se transforma nas metas 

orçamentárias e físicas que são expostas no documento para o exercício em questão. 

Figura 14 - Fluxograma do Programa de Trabalho 

 

 
 Síntese dos Objetivos e Metas pretendidos na ocasião do planejamento 

 
A previsão de credenciais plenas foi inicialmente 250 mil para o exercício de 2021, das quais 70% 

referem-se a credenciais revalidadas e 30% a novos clientes. O desafio de crescimento de credenciais para 

2021 foi reflexo de uma gestão arrojada das equipes, a busca de novos clientes em territórios pouco 

explorados, além de apoio tecnológico para a implantação da carteira digital. A gratuidade da carteira para 

o público que vier a aderir a versão digital será uma das principais ações para o alcance da meta. 

Infelizmente a meta de credenciais não foi atingida por conta da pandemia de Covid-19. Com as 

atividades não sendo realizadas, não houve atrativo para que o comerciário realizasse seu credenciamento, 

mesmo com as ações de gratuidade para a carteira virtual e postergação de dois anos de validade para a 

sua efetivação. Em julho, foi realizado uma retificação na meta para 100.000 diante de uma projeção de 



melhora do cenário e retorno de atividades. Mesmo assim, ainda ficamos abaixo da meta, alcançando o 

número de 60.301 Credenciais Plenas. 

Figura 15- Aderência às Metas de Credenciais Plenas 

 
Fonte: Sistema de Gestão da Produção 

 
Figura 16 - Evolução das credenciais plenas realizadas nos anos 2015 a 2021  

 
 

Fonte: Sistema de Gestão da Produção 

 
O principal indicador de produção do Sesc a ser desenvolvido a partir deste novo modelo de 

referencial programático é o “Clientes” que mensura muito bem o volume de pessoas frequentadoras das 

atividades sistemáticas do Sesc, refletindo a Inscrição formal do cliente.  



Para o exercício 2021, estimou-se inicialmente um total de 145.109 inscrições. Deste total, 74.380 

seriam para trabalhadores do comercio de bens, serviços e turismo e seus dependentes e 70.729 são para 

público em geral.  

Figura 17 - Comparativo das Inscrições realizadas em 2018 a 2021 

 
Fonte: Sistema de Gestão da Produção 

 

Das inscrições previstas para 2021, 11.955 (8%) corresponderam ao Programa Educação, 13.338 

(9%) corresponderam ao Programa Saúde, 30.421 (21%) ao Programa Cultura, 69.885(48%) ao Programa 

Lazer e 19.510 (14%) ao Programa Assistência. Apesar do cenário desafiador, o resultado ficou acima do 

previsto após o retificativo de metas e demonstrando a recuperação dos números, com um número 

crescente de clientes inscritos. 

A seguir, o gráfico demonstra o quanto representou cada Programa. 

Figura 18 - Participação das Metas de Inscrições 2021 por Programa 



   
 Fonte: Sistema de Gestão da Produção 

 

 

Tabela 1 - Previsão inicial das Metas Inscrições por Atividade  

Atividade 
Clientes 

Comerciários Dependentes Usuários Total 

Educação Infantil   - 675  166  841  

Ensino Fundamental   -  2.203  629   2.832  

Educação de Jovens e Adultos 252  209   1.163   1.624  

Educação Complementar 429  577   2.832   3.838  

Educação em Ciências e Humanidades 445   1.463  912   2.820  

Educação Total 1.126  5.127  5.702   11.955  

Nutrição   56    53    20  129  

Saúde Bucal  2.079   2.691  205   4.975  

Educação em Saúde   45    -  4.080   4.125  

Cuidado Terapêutico  1.449   1.326   1.334   4.109  

Saúde Total 3.629  4.070  5.639   13.338  

Artes Cênicas  4.686   1.469   7.438    13.593  

Artes Visuais 839  419   1.306   2.564  

Música  1.448  678   1.987   4.113  

Literatura 709  490  808   2.007  

Audiovisual 307  259  420  986  

Biblioteca  1.620   2.384   3.154   7.158  

Cultura Total 9.609  5.699   15.113   30.421  

Desenvolvimento Físico-Esportivo  7.764   8.257    10.692    26.713  

Recreação   70  776  364   1.210  

Turismo Social   14.938   9.333    17.691    41.962  

Lazer Total  22.772   18.366   28.747   69.885  



Segurança Alimentar e Apoio Social   -   -  2.755   2.755  

Trabalho Social com Grupos  1.184   2.798    12.773    16.755  

Assistência Total 1.184  2.798   15.528   19.510  

Total Geral  38.320   36.060   70.729    145.109  

 
Fonte: Sistema de Gestão da Produção 

 

Tabela 2 - Comparativo de Inscrições realizadas - Taxa anual 

Programa Realizado 
2018 

 Realizado 
2019  

Realizado 
2020 

Realizado 
2021 

% Realizado 
2021/2020 

Educação 18.393 16.709 5.786 11.817 204,23 
Saúde 32.989 33.212 8.897 17.354 195,05 
Cultura 44.157 30.240 11.723 26.583 226,76 
Lazer 86.723 76.814 33.346 50.649 151,89 
Assistência 24.128 24.772 4.922 10.904 221,54 

 
Fonte: Sistema de Gestão da Produção 

 
Figura 19 – Aderência às Metas de Inscrições 

 
Fonte: Sistema de Gestão da Produção 

 

Das Inscrições previstas inicialmente para 2021, 145.109, diante do processo pandêmico foram 

reduzidas em julho em meio ao processo de retificativo de meta. Neste, analisando cada uma das 

atividades programáticas, foi gerida uma nova meta anual de 108.080. Este novo índice representou uma 

queda de 25,5% na meta, tendo sido superado, apesar do não retorno pleno das atividades em meio a 

protocolos de segurança de saúde e a mudança de comportamento social. Assim sendo, atingimos o total 

de 117.307 Inscrições realizadas no ano de 2021, ou seja, 8,54% acima do previsto após retificação das 

metas, com adesão de praticamente 50% do público preferencial, ou seja, de trabalhadores do comércio 

de bens, serviços e turismo, e 81% acima do ano de 2020. 

 
 Mecanismos de Acompanhamento da Programação 

 
O processo de acompanhamento de metas e indicadores se fez por meio de relatórios mensais e 

trimestrais (Relatório de acompanhamento de Planejamento Estratégico). No último semestre de 2020 foi 



constituído um setor de informes estratégicos que demandou ações importantes de implantação do sistema 

de inteligência de negócio (business intelligence - BI), nele, os resultados e o orçamento passam a ser 

acompanhados diariamente com atraso de um dia das informações sincronizadas ao sistema. Deste modo, 

o processo começou a ser integrado e ganhou velocidade a partir do último bimestre do ano, após 

capacitação de todos os gestores de unidades operacionais. 

A partir de 2021, novas demandas e dashboards de acompanhamento foram gerados, além do 

acompanhamento mais eficaz do planejamento estratégico e demais ações prioritárias que focando 

aumentar a eficiência institucional. 

 


