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acumulado no exercício; Resultados nos Programas do Sesc 

 

1 Realizações 2021 
 

 Dimensão Social 
 

A Administração Regional do Sesc em Pernambuco está alinhada às demandas da clientela 

comerciária de bens, serviços e turismo, advindas das mudanças e perspectivas dos cenários políticos, 

econômicos e socioambientais em níveis do Estado, do Brasil e do mundo. É com esse olhar que se cumpre 

a missão em permanente alinhamento com as Diretrizes do Sesc para o Quinquênio. 

A instituição apoia-se no planejamento estratégico para o aprimoramento do modelo de gestão, 

elevação da qualidade de serviços, desenvolvimento de equipes, modernização da infraestrutura, 

visibilidade institucional, investimentos em tecnologias informacionais e de trabalho, elementos 

imprescindíveis à oferta de serviços sociais à clientela comerciária, sua família e à comunidade em geral. 

Com esse fortalecimento interno, o Regional pode cumprir e superar a meta de aplicação de 

recursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), previsto no Decreto nº 6.632, de 5 de 

novembro de 2008, que estabelece a aplicação de 33,33% dos seus recursos compulsórios para o acesso 

gratuito aos serviços com maior caráter educativo, distribuídos ao longo dos programas Educação, Saúde, 

Cultura, Lazer e Assistência.  

É por meio da gestão empreendedora que se verifica no exercício de 2021, diante de toda a 

dificuldade vinculada a pandemia do covd-19 e o consequente distanciamento social, a efetividade da 

missão institucional por meio dos indicadores de resultados alcançados, como: 60.301 credenciais para 

os comerciários e seus dependentes, além de alcançar 69,3% de renovações, reflexo da satisfação e 

fidelização dos clientes aos serviços do Sesc. Ainda foram realizadas 117.307 inscrições em cursos, 

minicursos, campeonatos e torneios esportivos, entre outros, que resultaram em 5.4 milhões de 

atendimentos prestados pelos serviços dos programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, nas 

Unidades Operacionais e em espaços externos. 

As conquistas e resultados alcançados foram decorrentes do comprometimento, dedicação e 

competência das equipes; das novas e consolidadas parcerias, que de forma generosa confiam no 

trabalho do Sesc; do envolvimento dos membros do Conselho Regional, pilares fundamentais para a 



importância da instituição no cenário empresarial deste Estado e do país. Toda a mobilização, para cada 

vez mais, ofertar serviços de qualidade e manter a satisfação dos comerciários de bens, serviços e turismo, 

seus dependentes e a comunidade em geral. 

 

1.1.1 Resultados e análise de desempenho por Programas Sociais 

No quadro abaixo, destacamos o resultado da produção do Sesc Pernambuco, por Programa, no 
ano de 2021, fruto do empenho das equipes técnicas e demais colaboradores. 

 

Tabela 1 - Estatística Global por Programa - Realizado em 2021 

 

 

1.1.1.1 Programa Educação 

O ano letivo de 2021 registrou uma série de desafios causados pela continuidade da pandemia da 

COVID – 19. No primeiro semestre, as aulas foram realizadas em toda a rede de escolas, de forma remota, 

respeitando os Protocolos de Segurança do Governo do Estado e dos municípios. Para o efetivo 

cumprimento das aulas remotas, foi necessário utilizar as principais plataformas digitais da Moderna 

Compartilha, Google for Education, Zoom, Teams e WhastApp. A partir do segundo semestre, foi 

permitido, pelas autoridades governamentais, o retorno das aulas de forma presencial inclusive com 

sistema de rodízio para garantir o distanciamento de 1,5m entre os estudantes. Apenas no último 

trimestre, foi autorizado o retorno 100% presencial, algumas famílias se sentiram inseguras em retornar 

com seus filhos(as), por esse motivo foi permitida a continuidade das aulas simultâneas, garantindo a 

conclusão do ano letivo para os estudantes, sem perda pedagógica. 

Apesar desse ano pandêmico, o Programa Educação encerrou o ano letivo com total de 215 

turmas e 4.826 estudantes regularmente inscritos nas Atividades que fazem parte da Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos – EJA, da Alfabetização ao 

Ensino Médio). Além disso, houve a oferta de cursos na Educação Complementar (Acompanhamento 

Pedagógico com a oferta do “Projeto CRIAR SESC”, em parceria com o Departamento Nacional); 

Complementação Curricular e Aperfeiçoamento Especializado (cursos de Inglês, Informática, Pré-ENEM e 

o Sistema Seriado de Avaliação – SSA).  

Com. Dep. Usu
EDUCAÇÃO 608             6.257          4.952          -                -                   3.017.679   4.410               -                -                215               
SAÚDE 3.753          5.124          8.477          -                -                   8.353           49.648             493.895       878.528       1                    
CULTURA 3.805          5.998          16.780       -                -                   219.606       471.622          -                -                368               
LAZER 16.401       14.403       19.845       66.347         -                   609.757       484.619          -                -                424               
ASSISTÊNCIA 584             1.429          8.891          -                2.011.555       8.068           27.698             -                -                1                    
Total Geral 25.151       33.211       58.945       66.347         2.011.555       3.863.463   1.037.997       493.895       710.609       1.009           

Programa Clientes Diárias Distribuição
(KG/UNID)

Frequência Público/
Participantes

Lanches Refeições Turmas



Outra Atividade relevante que faz parte do Programa é Educação em Ciências e Humanidades, 

com diversas ações educativas a exemplo de Mostras, Exposições, Palestras, Oficinas, Minicursos, Feiras 

e Visitas Mediadas com foco nas áreas de Ciências e Sustentabilidade Ambiental. Dentre as ações mais 

relevantes, destacou-se, em 2021, a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia – SNCT realizada nas 

Unidades Executivas do Sesc Arcoverde e Petrolina, em parceria com o Espaço Ciência de PE, 

universidades, instituições públicas e particulares. 

Analisando as metas de inscrições do Programa Educação, o percentual de inscritos foi de 76,85% 

da sua previsão. A Educação Infantil formou 31 turmas e 752 inscrições, atingindo o percentual de 89,42% 

da sua previsão. Desse total, 83% dos estudantes são dependentes de trabalhadores do comércio de bens, 

serviços e turismo. No tocante aos atendimentos, o resultado foi de 71,63% de sua previsão. No Ensino 

Fundamental, o número de turmas foi de 107, com 2.681 estudantes, atingindo 94,67% de sua previsão 

de inscrições. Desse total, 78% fazem parte do público preferencial. Os atendimentos alcançaram 86,71% 

de sua previsão. Essas duas Atividades destacam-se pelo atendimento ao público prioritário, fortalecendo 

a Missão do Sesc 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”. 

No tocante à Educação de Jovens e Adultos - EJA, foram realizadas 924 inscrições, distribuídas em 

45 turmas, inseridas no Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Desse total, 8% são 

formados pelo público preferencial. A EJA tem como principais objetivos alfabetizar e contribuir para a 

conclusão da educação básica de pessoas que não tiveram acesso à educação formal em tempo regular. 

Assim, o público atendido é basicamente formado pela comunidade em geral, atingindo 92% de pessoas 

com renda familiar de até 3 salários mínimos. Na Educação Complementar, o percentual de inscrições foi 

de 40%, representando 469 estudantes, 32 turmas formadas. Esse resultado foi impactado pela pandemia 

da COVID 19, pois algumas turmas não tiveram público suficiente para sua formação, sobretudo pela 

restrição de aulas presenciais, mesmo alguns cursos sendo oferecidos de forma on-line e por meio da 

Plataforma Digital. Os cursos ofertados na Plataforma Digital foram Inglês, Preparatório para o Sistema 

Seriado de Avaliação – SSA e os Aulões do Pré-ENEM, todos mediados pelo Sesc Arcoverde.  

Quanto aos processos de qualificação e inovação baseados no novo conceito de Escola que visa 

“Ampliar a referência da educação do Sesc, através de metodologias inovadoras, estrutura moderna, com 

foco na formação integral, inclusiva e ambiental”, foram iniciadas as construções de dois Centros de 

Educação Ambiental – CEA, localizados no Centro de Lazer de Serra Talhada e no novo Hotel do Sesc 

Guadalupe, em Sirinhaém. Outro grande investimento foi a construção em andamento do novo Bloco de 

Educação, do Sesc Caruaru, com espaços educativos e inovadores, voltados para fortalecer o conceito de 



“Educação por Inteiro”. Todos os três grandes investimentos tiveram aporte financeiro do Departamento 

Nacional e serão inaugurados em 2022. Além desses investimentos, foi aprovado para 2022 o valor de R$ 

415.159,72 para implantação dos projetos Sesc Lab, Núcleo de Apoio Psicossocial – NAPS, nas escolas Sesc 

de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns e Goiana. Além da “EAD – EJA/ Médio, integrado à Economia Criativa” 

e o “I Seminário de Práticas Educativas e Inovações na EJA”, ambos serão realizados em Garanhuns. 

O Sesc se preocupou não só com as estruturas físicas, mas principalmente com o novo fazer 

pedagógico. Desse modo, este ano foi iniciada a construção da Política Integrativa do Sesc/PE com foco 

na construção do currículo “hackeado”, voltado para formação integral dos estudantes. O trabalho iniciou 

pelos Programas Cultura, com as ações de arte educação, e Saúde, com foco na educação nutricional da 

Rede de Escolas do Sesc PE.  

Este ano foi possível revisar os documentos norteadores das escolas, que foram o Projeto Político 

Pedagógico – PPP, o Regimento Escolar e o Projeto de Inclusão. Esses instrumentos foram construídos por 

cada escola, por meio de diversas oficinas on-line e presencial, fortalecendo o novo conceito de escola e 

as identidades de cada território.  

A formação docente também foi algo permanente para as equipes pedagógicas. Foi realizado o 

aditamento no Contrato da consultoria da Pratica.Edu, integrada à UFPE, para continuidade das ações 

formativas iniciadas em 2020, utilizando a metodologia da “Rede de Vivências Formativas”. Participaram 

217 profissionais, distribuídos em 92 ações formativas voltadas para atender as necessidades de cada 

escola, além de 128 lives formativas. Fruto desse trabalho, baseado no curso de “Educação Emocional – 

Cuidar de Si” foi produzida a tese de Doutorado de uma das professoras da UFPE, Maria Dalvaneide Araújo 

denominado “A Educação Emocional na Perspectiva do Cuidar de Si: um Estudo com as Docentes da 

Educação de Jovens e Adultos no Programa da Rede de Vivências do Sesc Pernambuco – Brasil”. Como 

fechamento das formações, foi realizado o I Simpósio de Boas Práticas, onde as equipes pedagógicas 

apresentaram suas experiências exitosas.  

Também foi possível implantar o processo on-line de Pré-matrícula para as turmas da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental. O preenchimento das vagas foi de 90,84%, o equivalente a 3.549 

estudantes. A partir de 5 de janeiro/22, as matrículas serão efetivadas pelos pais/responsáveis de forma 

presencial. Ainda será necessário aperfeiçoar este processo para qualificar, cada vez mais, os serviços 

disponibilizados aos clientes, porém foi um grande avanço para o Sesc PE. 

A conclusão final deste relatório aponta para a busca constante do “novo fazer pedagógico” 

fortalecendo, cada vez mais, o sentimento de pertencimento e o foco na construção coletiva da Rede de 

Escolas Sesc PE. Ainda há muito que percorrer, mas as perspectivas para a escola do futuro no presente é 

continuar estimulando as equipes para utilizar novas metodologias de ensino que impulsionem os 



educadores a se tornarem, cada vez mais, pesquisadores de suas práticas contribuindo para que os 

estudantes sejam, cada vez mais, protagonistas de suas aprendizagens.  

Tabela 2 - Educação - Realizado em 2021 

 

 

1.1.1.2 Programa Saúde 

 

O ano de 2021 foi bastante desafiador para muitos setores do Sesc PE. Ainda nos encontramos 

num período de pandemia da Covid-19, em que o vírus permanece em circulação. Por isso, estamos 

acompanhando e respeitando os decretos do Governo do Estado e municípios, que gradativamente foram 

liberando a abertura do comércio e das atividades, que foram se aproximando do “normal”, seguindo 

todas as normas e protocolos de segurança sanitária. 

No Programa Saúde, trabalhamos para garantir um caminho possível, inovador e promissor. 

Diante da manutenção deste cenário, com planos de contingenciamento e mitigação de espaços, 

executamos ações de relevância e de qualidade para a nossa clientela. Com base nas diretrizes do 

quinquênio, entendemos que o Sesc é uma instituição comprometida com o caráter socioeducativo na 

prestação de seus serviços através dos cinco programas. Em consonância com essas diretrizes, 

acreditamos que a pandemia do novo Coronavírus reposicionou o Programa Saúde com as práticas de 

prevenção e de cuidado que passaram a ter ainda mais lugar de destaque no nosso cotidiano. 

As educadoras em Saúde do Sesc PE revisaram os projetos já existentes, objetivando dar uma 

unidade ao trabalho da Educação em Saúde, considerando a diversidade cultural e os aspectos subjetivos 

dos diferentes territórios. Com isso, a metodologia foi repensada, reforçando a importância de 

sistematizá-los, para que o acompanhamento dos indicadores seja capaz de mensurar a mudança que 

estamos fazendo na vida das pessoas. 

A Odontologia acompanhou ativamente o desenvolvimento de suas atividades por meio das 

unidades móveis e consultório fixo no Sesc Casa Amarela. Mesmo com a pandemia ainda vigente e 

exigindo cuidados e protocolos específicos em relação à biossegurança e à minimização de riscos à saúde 

dos pacientes e funcionários, conseguimos implantar melhorias na nossa estrutura física e em nossos 

Com. Dep. Usu
Educação Infantil -              623             129             460.098            -                     31                       
Ensino Fundamental -              2.100         581             1.997.256        -                     107                    
Educação de Jovens e Adultos 31               46               847             457.664            -                     45                       
Educação Complementar 54               148             1.433         92.823              1.166                 32                       
Educação em Ciências e Humanidades 523             3.340         1.962         9.838                 3.244                 -                     
Totais 608             6.257         4.952         3.017.679        4.410                 215                    

Atividade Clientes Frequência Público/
Participantes

Turmas



processos de atendimento que resultaram no aumento da nossa capacidade de assistência clínica. 

  Na área de Nutrição, os restaurantes e lanchonetes operaram seguindo os protocolos de 

prevenção à Covid-19, como também houve o desenvolvimento do projeto de entrega de quentinhas ou 

a possibilidade de os clientes pagarem e levarem seu alimento devido à restrição no número de mesas e 

cadeiras nos estabelecimentos do Departamento Regional para manter o distanciamento social 

necessário.  

Diante da permanência da crise mundial de saúde gerada pela pandemia da Covid-19, a execução 

orçamentária do Programa Saúde apresentou-se um pouco abaixo do previsto, devido à redução de 

atendimentos para obedecer aos protocolos sanitários.  

O percentual de adesão nas ações do Programa Saúde ao fim de 2021 alcançou o valor de 62,77% 

do previsto no Plano de Trabalho, com 1.430.429 atendimentos, impactados por suspensão ou redução 

de alguns serviços em determinados períodos para que obedecêssemos aos protocolos e decretos 

sanitários vigentes, mesmo com o funcionamento atendendo à capacidade máxima permitida pelos 

órgãos governamentais. Além disso, o adiamento da inauguração da Unidade Sesc Santa Rita contribuiu 

sobremaneira para o resultado apresentado, considerando que as atividades de Saúde Bucal e Nutrição 

haviam planejado ações para o período e ficaram impossibilitadas de suas realizações.  

Com a pandemia, surgiu a necessidade latente de se reinventar a fim de obter melhores 

resultados financeiros e em termos de atendimento. As atividades do Programa Saúde apresentaram 

inovações em seus serviços. Na Atividade Nutrição, foram comercializados diversos kits como, por 

exemplo, kits juninos, de Dia das Crianças, do Dia do Comerciário e de festas de fim de ano.  

A atividade Educação em Saúde objetiva desenvolver a capacidade crítica acerca dos 

determinantes das condições de vida e saúde, tendo como áreas de atuação a promoção da saúde, a 

prevenção de doença, os agravos à saúde e o controle social da saúde, que se complementam e inter-

relacionam, buscando contribuir com a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas atendidas. Neste 

exercício, mesmo com tantas adversidades, realizamos o Sesc Saúde, com ações de grande visibilidade, 

seguindo o calendário do Ministério da Saúde, através das realizações como: Campanha, Orientação, Roda 

de Conversa, Oficina e Palestra, para o público preferencial e a comunidade em geral. O projeto promoveu 

a troca do conhecimento, a prevenção e promoção da saúde, sempre buscando proporcionar uma melhor 

qualidade de vida.  

Outro projeto importante foi o Saúde na Empresa, que reforçou e contribuiu diretamente com a 

Diretriz do Quinquênio 2 – Foco na Clientela Preferencial, já que o público atendido foram os funcionários 

das empresas do comércio. 



Além dos projetos previstos, atuamos em projetos não previstos, como é o caso da Campanha 

Farmácias Solidárias do Sincofarma em parceria com o Sistema Fecomércio /Sesc/Senac-PE, que objetivou 

a realização de arrecadação de alimentos não-perecíveis, material de higiene e limpeza. Toda a doação e 

distribuição ficou a cargo do Banco de Alimentos/Mesa Brasil Sesc. Algumas farmácias foram indicadas 

para a realização das ações nas áreas da saúde, beleza e bem-estar, com a atuação do Sesc, através do 

Programa Saúde e o Senac, com serviços de saúde e beleza, sendo também um ponto de coleta dos itens 

acima citados. 

Ainda neste exercício, a Prefeitura da Cidade do Recife lançou o Programa Geração de 

Oportunidade no Recife (GO Recife). O programa é uma releitura das tradicionais agências de emprego, a 

partir da ótica da transformação digital, contribuindo para a virada econômica na cidade do Recife. A 

Prefeitura do Recife e o Sesc idealizaram o Projeto Arena GO, com a finalidade de impulsionar, de forma 

presencial (figital), a Plataforma GO, facilitando o acesso ao mercado de trabalho de uma forma 

completamente conectada   e inovadora, como uma jornada de atendimento para que o recifense seja 

empoderado e possa viabilizar sua sustentabilidade financeira. A iniciativa reúne a expertise do Sesc que 

vem fazendo a transferência da tecnologia social nos moldes do Projeto Colmeia, e os serviços ofertados 

por parceiros. O Projeto Arena GO propõe deixar como legado, através de ações pontuais norteadoras, o 

acesso à inclusão digital, inserção ao mercado de trabalho, geração de renda, fomentando o protagonismo 

e o sentimento de pertencimento. Este projeto reforça a importância de fortalecer a rede de parcerias, 

objetivando potencializar o acesso da comunidade aos serviços oferecidos. 

 

Tabela 3 - Saúde - Realizado em 2021 

 

 

1.1.1.3 Programa Cultura 

 

Mesmo com a pandemia, podemos afirmar que o Programa Cultura foi potencializado em 2021, 

com o desenvolvimento de ações de afirmação das políticas culturais e o crescimento do processo de 

sustentabilidade da área. É importante salientar que trabalhamos em projetos estruturadores que darão 

resultados em médio e longo prazo, com o intuito de termos, no pós-pandemia, uma produção cultural 

Com Dep Usu
Nutrição 20               4                  1                  -                    493.895           878.528           37                     
Saúde Bucal 1.713         2.286         2.266         -                    -                    -                    12.831             
Educação em Saúde 37               1                  3.941         8.353               -                    -                    29.695             
Cuidado Terapêutico 1.983         2.833         2.269         -                    -                    -                    7.085               
Totais 3.753         5.124         8.477         8.353               493.895           710.609           49.648             

Atividade
Clientes

Frequência Lanches Refeições Público/
Participantes



organizada e sustentável, permitindo a circulação da arte e da economia criativa, com impacto positivo 

em todo o ecossistema. Nesse sentido, estamos buscando as transformações dos diversos territórios, 

dentro do universo das políticas de cultura, intercruzando os processos da economia criativa e interagindo 

democraticamente com os artistas, a comunidade, com os brinquedos populares, com as artes em sua 

totalidade. 

Todo esse trabalho vem sendo possível pelo amadurecimento da Coordenação de Economia 

Criativa no Departamento Regional do Sesc PE, criada em agosto de 2020 e que vem pensando as 

transformações necessárias para a produção cultural do Estado de Pernambuco, por meio dos projetos 

de negócios sociais. Paralelamente a este trabalho, a Gerência de Cultura (Gecult) se reposicionou, ficando 

responsável pela requalificação das ações e das linguagens artísticas existentes. 

Reafirmamos que o processo de construção da referida coordenação e da Gecult vem sendo 

alinhado com as Diretrizes Institucionais, tanto as nacionais quanto as locais, alinhavadas à Política de 

Cultura que rege o andamento das ações do Programa em questão, acrescendo ainda a relação com a 

agenda 2030 da ONU, através dos diversos objetivos de desenvolvimento sustentável e suas metas, 

levando em consideração as potências e os desafios dos territórios envolvidos no trabalho da instituição 

no Estado de Pernambuco. 

Quanto aos atendimentos, dos 593.620 previstos após processo de retificação das metas, foram 

realizados, 691.228 (116,44%). Chegar a este percentual foi desafiador, tendo em vista que a pandemia 

afetou o funcionamento dos equipamentos culturais e que precisamos criar alternativas para organizar 

as programações, trazendo os clientes para as Unidades de forma segura, o que conseguimos realizar de 

forma eficaz e eficiente. 

Os projetos do Departamento Nacional foram cruciais para atingirmos esses patamares de 

atendimento, com a realização do Palco Giratório e do Sonora Brasil, e os projetos especiais do 

Departamento Regional como as Aldeias do Velho Chico, Vale Dançar, Princesa do Araripe, além do 

Projeto Transborda.  

Dentre os projetos que realizamos presencialmente, indicamos o “Festival de Economia Criativa: 

no Pisar dos Cocos do Nordeste” como uma ação de inovação e de políticas culturais no Departamento 

Regional, sendo realizada a sua primeira versão no Sesc Arcoverde, produzindo consciência de Produção 

Cultural, através da Economia Criativa e de sua cultura, empoderando o artista do coco como protagonista 

de seu território, além de trazer para esta comunidade a ideia do Turismo criativo, gerando renda para 

este território e incrementando o ecossistema.   



Ainda no tocante à Economia Criativa, mais especificamente à Coordenação, podemos pontuar 

como desenvolvimento de sua atuação dois importantes eixos: processos e resultados. Entendemos por 

processos o estado de orientação das ações quanto ao campo da Economia Criativa, incluindo aspectos 

formativos que servem de esteio para o aprimoramento das atuações do Departamento Regional e a 

consultoria junto aos Negócios Sociais. Como resultados, fruto direto e indireto dos processos, trouxemos 

o que pode ser monitorado e que se apresenta como passo importante para alcançarmos as metas do 

Programa Cultura na Instituição. 

Nas bibliotecas, buscamos instituir um novo formato de atuação, criando o espaço de convivência 

social e aprendizagem, entre outros projetos que se encaminham para esta relação do empoderamento 

das pessoas em seu território, sendo  arte/educação  elemento de catalisação entre esse binômio, com a 

preocupação de realizar  uma educação por inteiro, através da alfabetização dos sentidos, de estabelecer 

um novo cenário para  a educação do Sesc PE que, juntamente com a Economia Criativa, fará as 

transformações necessárias de um homem/mulher crítico/a e empreendedor/a.       

Sabemos que estes dois anos foram cheios de desafios devido à pandemia, mas podemos 

observar que houve grande esforço e efetividade na melhoria dos resultados, em busca de ampliar as 

receitas e de fazer o uso eficiente dos investimentos no Programa Cultura. Investimos em formação, na 

análise permanente do quadro pandêmico e na resposta à situação com novas estratégias e no estudo de 

propostas eficazes para o desenvolvimento de ações de forma virtual, além do incentivo da ampliação da 

locação dos espaços culturais. 

Em relação às inscrições do Programa Cultura, de modo geral, superamos a meta em 22% do total 

estabelecido de 21.711, sendo realizadas 26.583 inscrições. Desse total, 37,83% são do público 

preferencial, o que aponta uma melhora em relação a 2020, quando esse percentual foi de 36,88%. No 

entanto, mostra que temos campo para melhorar ainda mais. Colocamos como desafio para 2022 ampliar 

em 10% o público prioritário no Programa Cultura, criando estratégias para esta clientela, seja quanto aos 

aspectos de marketing, aos programas de incentivo de fidelização ou à ampliação da escuta para equalizar 

nossa oferta frente às reais necessidades e as demandas deste público central da Instituição. 

Das 404 turmas previstas, foram realizadas 368 delas, perfazendo um percentual de 91%, um 

número muito significativo, tendo em vista o percentual de evasão baixo (1,17%) em um ano atravessado 

pela pandemia do novo coronavírus. O VII Congresso Internacional Sesc de Arte Educação e as turmas de 

formação sistemáticas tiveram grande relevância neste desempenho. 

Embora o ano de 2021 tenha sido muito impactado pela pandemia da Covid-19, avaliamos que, 

ainda assim, o Programa Cultura teve um bom desempenho em números e, principalmente, nos aspectos 

qualitativos, por nossa atuação não ter sido estancada, tendo em vista tantos desafios, alguns deles de 



ordem técnica, como o desenvolvimento das ações de modo virtual para as quais ainda necessitamos de 

mais aprofundamento na expertise de sua construção, acompanhamento e comunicação permanente 

junto aos públicos. 

De modo geral, houve uma orientação permanente e um movimento constante para equalizar os 

campos Receita versus Despesa. Percebemos que estes podem melhorar, com o permanente exercício da 

formação dos gestores para aproveitar melhor suas ações, ampliando a participação do público prioritário 

e subsidiado, mas sendo mais assertivo quanto à precificação de seus serviços à classe que pode pagar 

por ele, sempre levando em consideração o propósito da instituição e a não lucratividade indevida, mas 

a reinserção destas receitas na melhoria de seus serviços. 

Diante de todo processo de desemprego e de crise econômica gerados pela pandemia, 

acreditamos que realizamos, no Programa Cultura, um trabalho significativo, envolvendo as Unidades 

Operacionais e inovando com a criação de políticas que irão sedimentar as lacunas existentes no 

programa. Acreditamos que com os processos de economia criativa, do empreendedorismo cultural, das 

incubadoras sociais, da arte-educação, do patrimônio e da memória cultural conseguiremos transformar 

os territórios onde estamos inseridos, melhorando a vida das pessoas e transformando sua capacidade 

de criatividade em mais criatividade. 

 

Tabela 4 - Cultura - Realizado em 2021 

 

 

1.1.1.4 Programa Lazer 

 

Em 2021, o Programa Lazer ainda sofreu com os impactos da Covid-19, sobretudo no primeiro 

semestre. Os diversos decretos governamentais, alterados quase que semanalmente, com suspensão 

parcial e/ou total das atividades econômicas e sociais, trouxeram um cenário de adversidades e 

adaptações, que foram encaradas por nossa equipe técnica com grande cuidado para minimizar as perdas 

nas ações, além de manter o compromisso em levar bem-estar aos nossos clientes. 

Com. Dep. Usu
Artes Cênicas 1.282         1.671         5.536         124.537            152.433            181                     
Artes Visuais 149             250             1.703         23.183               32.330               38                       
Música 266             455             1.190         51.584               193.391            113                     
Literatura 1.274         1.403         5.908         11.505               24.202               18                       
Audiovisual 211             161             969             8.425                 15.343               18                       
Biblioteca 623             2.058         1.474         372                     53.923               
Totais 3.805         5.998         16.780       219.606            471.622            368                     

Atividade Clientes Frequência Público/
Participantes

Turmas



As experiências ofertadas pelas atividades de esportes e recreação mantiveram-se focadas na 

participação espontânea, ética, desenvolvimento do senso crítico, oportunizando espaços (presencial e 

virtual) de aproveitamento do tempo livre com foco no cuidado com a saúde e/ou divertimento, através 

de uma programação com ênfase aos conteúdos socioculturais, educativos e multidisciplinares, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população que acessou as atividades e serviços.   

O Turismo Social apresentou um crescimento no segundo semestre, aumentando o número de 

clientes na busca dos serviços, principalmente nas excursões. O avanço da vacinação no País trouxe mais 

confiança para a clientela e nos permitiu utilizar as medidas de segurança com tamanha responsabilidade 

e credibilidade, que nos garantiu o Selo do Turismo Seguro.  

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

Recreação e Turismo, corrobora com a Diretriz 4 do quinquênio, pois enfatiza os processos de gestão e 

planejamento. Em 2021, ampliamos o olhar para realizar um movimento mais estratégico e focamos 

esforços no que apresentou mais resultado operacional. Desse modo, o replanejamento das ações foi 

fundamental para que o Sesc se mantivesse reconhecido pelos clientes na oferta do seu maior diferencial: 

o acolhimento. 

O Programa Lazer realizou, em 2021, 1.160.723 atendimentos, sendo 60,82% deles voltados ao 

público preferencial, distribuídos entre clientes, público, participantes, hóspedes, pessoas e visualizações 

on-line, alcançando uma execução de 424 turmas. 

O maior desafio para o Programa Lazer em 2021, sem dúvida, foi adaptação aos protocolos 

sanitários, com mudanças semanais/quinzenais, de controle ou aumento no número de público, que 

contava com a divulgação pelo Governo do Estado, mas que era mantido ou não de acordo com a 

prefeitura de cada município. Isso não permitiu um crescimento linear de público e gerou diferentes 

esforços para atender ao planejado. 

Como projetos de destaques, ressaltamos, em Recreação, a adaptação do Brincando nas Férias 

para o Sesc nas Férias, uma versão mais coesa, com menos horas de realização e baixo custo operacional, 

e o Sesc Geek, que levou mais de 2.000 jovens com idades entre 16 e 23 anos para vivenciar a cultura dos 

cosplayers, histórias em quadrinhos, games retrô, just dance, tudo isso envolvendo uma grande ação 

solidária que contou com a arrecadação de mais de uma tonelada de alimentos. O projeto ainda 

promoveu a articulação entre as atividades de Biblioteca e Educação, o que enriqueceu ainda mais a 

programação desenvolvida. 

Em Esportes, a criação de novas turmas abriu possibilidades de ampliação da oferta de serviços e 

receitas, além de atrair novos públicos. A exemplo da ginástica funcional kids e teens, aulas de ritmos e 



mat pilates. Ressaltamos também o início da implantação do Projeto MoviMente 50+, que une atividade 

física e cognitiva. 

Em Turismo, a articulação com o território de Sirinhaém permitiu a realização de 3 passeios não 

previstos do roteiro de experiência do manguezal de Guadalupe, uma parceria com a associação de 

marisqueiras, desenvolvendo o território e a economia local, mesmo antes da abertura do Hotel Sesc 

Guadalupe. 

O foco na clientela preferencial tem sido algo construído de forma crescente. O resultado obtido 

deve-se à estratégia de estabelecer o valor das atividades para o público em geral cada vez mais próximo 

ou maior do que o valor do mercado, enquanto cliente preferencial paga apenas 50% do valor da tarifa. 

No turismo, a estratégia utilizada foi a ampliação de demanda nos hotéis em baixa temporada 

com ações de marketing e campanhas para estímulo do uso das cartas de crédito. Além disso, foram 

realizados 37 excursões e 25 passeios, a maioria no segundo semestre.  

Conforme citado anteriormente, em Esportes e Recreação, a estratégia de reposicionamento de 

modalidades e replanejamento de projetos, puderam atrair novas demandas e clientes, o que reverberou 

em aumento na receita e número de atendimentos. 

Como ações para melhoria de desempenho e desafios para o ano de 2022 consideramos várias 

ações entre elas, oferecer uma plataforma para realizar a venda dos serviços de forma on-line, facilitando 

a comercialização e aderência de novos clientes; implantar sistema de gestão hoteleira, cuja primeira 

parte será em parceria o DN; implementar o Projeto MoviMente 50+ em todas as unidades do Sesc 

Pernambuco e a de CrossFit como piloto no Sesc Casa Amarela; promover a reforma e a manutenção dos 

banheiros das quadras poliesportivas e piscinas; reposicionar o Sesc Piedade, qualificando os espaços de 

lazer; iniciar a operação da Unidade Serra Talhada, que conta com a 11º academia, com vista panorâmica 

e a maior do estado; iniciar a operação do Hotel Sesc Guadalupe, que será o maior da nossa rede, 

contando com 134 unidades habitacionais; fomentar a troca de experiências práticas entre as unidades, 

para fortalecimento das ações e projetos; contribuir com a construção da política de diversidade e 

inclusão institucional, visando tornar os nossos espaços físicos mais acessíveis e despertando a aderência 

de novos clientes. 

Como proposição, temos a atualização e formação da proposta pedagógica das atividades do 

Programa; potencializar a interlocução com as Instituições de Ensino Superior, para que o Sesc possa 

contribuir com o seu fazer como um grande laboratório de produção acadêmico-científica e ainda 

potencializar a qualificação da formação esportiva, a exemplo do que acontece na Natação. 



Considera-se importante manter os Grupos de Trabalho (GTs) quanto ao desenvolvimento dos 

Negócios Sociais (NS), à Qualificação dos Produtos e Serviços (QPS), e à elaboração de Novos Produtos e 

Serviços (NPS), todos atrelados ao desenvolvimento e à qualificação da equipe técnica. 

Quanto à realização de pesquisas, em 2021, o Programa Lazer procurou utilizar deste recurso 

como forma de acompanhar mais de perto os clientes e entender a lógica de consumo dos serviços 

ofertados. Na Atividade de Turismo Social, ao término da excursão e passeios, foram disponibilizados 

questionários, em que os maiores elogios eram para o nível de segurança oferecido nos hotéis Sesc e no 

cumprimento dos protocolos de biossegurança.  

Na Atividade de Esportes, foram realizadas quatro pesquisas: uma de intenção e satisfação das 

academias do Sesc PE; uma sobre o nível de satisfação dos clientes do parque aquático, pontualmente em 

Casa Amarela, que funcionou como piloto para a aplicação mais abrangente em Pernambuco no próximo 

ano; uma de intenção em aderir ao equipamento novo da academia em Goiana e uma para identificar o 

nível de satisfação dos clientes das modalidades esportivas e intervenção da equipe técnica das unidades, 

que está em andamento. O resultado geral revelou que o nosso público é em sua maioria do gênero 

feminino, com concentração de faixa etária entre 20 e 50 anos, 70% são comerciários e dependentes, o 

nível de satisfação ficou em 4,31 de 5,00. Dentre eles, os destaques foram: competência profissional, 

atendimento do professor, limpeza e localização da unidade. 

Em Recreação, foi realizada uma pesquisa para entender o público que gostaria de aderir a 

atividades com jogos virtuais (E-games). Porém a amostragem foi baixa, o que nos permitiu realizar 

apenas um piloto do torneio de FIFA na cidade de Garanhuns, mas temos perspectivas de expansão para 

outras unidades do estado. 

Face ao exposto, o Programa Lazer atendeu a contento as metas estabelecidas no Plano de 

Trabalho, garantindo bem-estar, saúde e entretenimento atrelados à segurança sanitária e contribuindo 

sobremaneira para a qualidade de vida das pessoas, cumprindo com o papel social da Instituição.  

 

Tabela 5 - Lazer - Realizado em 2021 

 

 

 

Com. Dep. Usu
Desenvolvimento Físico-Esportivo 7.191         7.340         7.090         -                    604.404           25.101             424                   
Recreação -              -              -              -                    -                    459.518           -                    
Turismo Social 9.210         7.063         12.755       66.347             5.353               -                    -                    
Totais 16.401       14.403       19.845       66.347             609.757           484.619           424                   

Atividade Clientes Diárias Frequência Público/
Participantes

Turmas



1.1.1.5 Programa Assistência 

 

O Programa Assistência consiste na realização de atividades socioeducativas e assistenciais que 

estimulam a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, 

visando contribuir para a inclusão social e para o acesso dos direitos sociais. Tendo como base o seu 

conceito, o Sesc PE realiza atividades através do Banco de Alimentos e do Trabalho Social com Grupos 

(jovens e pessoas idosas) na perspectiva de promover a qualidade de vida do público prioritário e da 

comunidade em geral, através de diversas realizações, tais como: reuniões, oficinas e cursos, encontros 

de integração, campanhas sociais, rodas de conversas, palestras, ação de voluntariado, consulta social e 

visita domiciliar, institucional e comunitária. 

No ano de 2021, ainda atípico devido à pandemia da Covid-19, a Atividade de Trabalho Social com 

Grupos continuou se reinventando, com novas possibilidades e novos desafios, junto ao trabalho com as 

pessoas idosas, jovens e atividades intergeracionais. Ao longo deste exercício, o Trabalho Social com 

Idosos – TSI deu continuidade às atividades de forma remota e, a partir de setembro, os grupos foram 

retornando, presencialmente, com a participação de alguns integrantes, seguindo todos os protocolos 

exigidos pela OMS – Organização Mundial de Saúde. Vale ressaltar que algumas atividades aconteceram 

de forma híbrida, como exemplo o III Fórum de Envelhecimento, que teve como temática – A arte de 

Longeviver.  

Apresentamos o Negócio Social da Assistência, Espaço Viver Bem no Sesc, que objetiva oferecer 

assistência à Saúde Integral, através de um espaço acolhedor e humanizado com serviços especializados 

que promovam interação social, qualidade de vida, bem-estar e autonomia, para jovens, adultos e pessoas 

idosas, com foco na clientela preferencial. O referido espaço será inaugurado na Unidade Santa Rita no 

exercício 2022, numa perspectiva de oferecer assistência à Saúde Integrada com a Odontologia, Nutrição, 

Biblioteca, Trabalho Social com Grupos e Esportes, através dos Pilares do Viver Bem: Saúde, Social, 

Financeiro e Pessoal.  

O Banco de Alimento Sesc PE em 2021 seguiu o trabalho de conectar os doadores as instituições 

sociais que necessitam de doações, contribuindo para garantir a segurança alimentar de famílias em 

situação de vulnerabilidade social e ajudando a combater o desperdício, intensificando o trabalho em 

parceria com os doadores. Com isso, foram distribuídos, em 2021, 1.829.811 kg em gêneros alimentícios 

e 181.744 unidades de outros produtos, como de higiene e limpeza, vestuário e utensílios que, 

convertidos em Reais, totalizaram R$ 10.465.877,00. Além das doações habituais de alimentos e produtos 

de higiene e limpeza, o Banco de Alimentos, em parceria com o Sindivest/PE (Sindicato das Industrias do 

Vestuário de Pernambuco), realizou uma campanha de arrecadação de retalhos, na qual, foram 



arrecadadas aproximadamente 5 toneladas de retalhos de tecidos e repassadas para instituições que 

utilizaram esses retalhos para produção de artesanatos. Também aconteceu a Campanha Farmácias 

Solidárias, parceria com o Sindicado do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de 

Pernambuco (Sincofarma/PE). Durante três meses, as farmácias de Recife foram locais de arrecadação de 

alimentos e produtos de higiene. No período da campanha, foram arrecadados aproximadamente 500 kg 

de alimentos e 500 unidades de produtos de higiene, além de R$ 3.840,00 arrecadados em depósitos e 

no acesso à loja virtual do Banco de Alimentos, que foram utilizados para compra de 60 cestas básicas 

para famílias em situação de vulnerabilidade. 

Outros parceiros disponibilizaram recursos financeiros para a compra de cestas básicas. O DN, 

através da Campanha Sesc Solidário, disponibilizou R$ 310 mil, que foram revertidos em 5 mil cestas 

básicas. O Global FoodBanking Network (GFN) e PepsiCo disponibilizaram R$ 138 mil que foram revertidos 

em 2.227 cestas de alimentos. O GFN com a J.P Morgan disponibilizaram R$ 50 mil para compra de 782 

cestas de alimentos. A campanha Mesa Brasil Urgente disponibilizou R$ 50 mil que foram revertidos em 

807 cestas. Todas as cestas de alimentos compradas com os recursos disponibilizados pelos parceiros 

beneficiaram famílias atendidas pelas entidades cadastradas no Banco de Alimentos.  

A Campanha Chester Perdigão, em parceria com a BRF, distribuiu 15 mil aves congeladas. Outra 

grande campanha, intitulada Paixão Alimenta, está sendo realizada pela Rede de Concessionárias Fiat do 

Brasil, que estão arrecadando alimentos com propósito de ajudar no combate à fome. As doações estão 

sendo direcionadas para atender as famílias cadastradas no Programa Mesa Brasil. Em Pernambuco, 

aproximadamente 20 concessionárias estão participando da campanha, que está em fase de coleta.  

Os dez maiores doadores para as instituições assistidas pelo Banco de Alimentos em 2021 foram: 

M. Dias Branco, Nestlé Brasil Ltda., General Mills, Pandurata, Unilever, PAA Agroflor, BRF, Martin Brower, 

Sesc Solidário e GFN. 

Em 2021, foram cadastrados 33 novos doadores no Banco de Alimentos, até o mês de novembro, 

fortalecendo a rede de solidariedade e totalizando 861 doadores ativos em Pernambuco. Também foram 

retomados as visitas de monitoramento e o cadastro das instituições, seguindo protocolos de segurança, 

principalmente em instituições que atendem o público da faixa etária de risco. Com as retomadas das 

visitas, foi possível cadastrar mais 29 novas instituições em Pernambuco que atendem aos critérios para 

cadastramento no Programa Mesa Brasil, dando andamento ao planejamento estratégico do Banco de 

Alimentos, elaborado para o quinquênio. Foram atendidas até novembro 410 instituições, com média 

mensal de 71.915 pessoas beneficiadas. O atendimento do Programa atualmente abrange instituições de 

56 municípios de Pernambuco e 3 na Bahia. 



Em 2021, continuamos conectados por uma plataforma digital com desafios ainda maiores, pela 

ansiedade das pessoas idosas em retomarem as atividades presenciais, mesmo diante de todo o 

acolhimento e autonomia digital proporcionado pelo Sesc a fim de que interagissem, num extremo 

distanciamento social. No entanto, com o avanço da vacinação foi possível à retomada gradativa das 

atividades, não apenas da Assistência, como também da Cultura, do Lazer e da Saúde, nas Unidades 

Operacionais, proporcionando o convívio social entre os integrantes. 

No Banco de Alimentos, a aquisição de novos equipamentos em 2021, como a empilhadeira e a 

estrutura porta-pallets, bem como a substituição da câmara frigorífica foram conquistas importantes para 

o funcionamento operacional, pois ajudou no aumento da capacidade de armazenamento de produtos 

secos, na segurança para armazenamento de produtos congelados e na melhoria e na agilidade no fluxo 

da operação. As despesas foram realizadas dentro do valor orçado no Plano de Trabalho, reforçando a 

importância das parcerias e do compromisso do Banco de Alimentos com a economicidade e a 

sustentabilidade financeira do Sesc.  

Dentre as ações de Assistência, no âmbito do Trabalho Social com Grupos, foi realizada a revisão 

do Trabalho Social com Idosos - TSI, tendo o apoio do Departamento Nacional, resultando na construção 

do portfólio com 13 projetos voltados para a autonomia, o protagonismo e a inclusão digital, sempre 

respeitando a escuta da pessoa idosa em todas as ações propostas. No que diz respeito ao trabalho com 

a juventude, também, houve a revisão do Projeto Sesc Jovem, além de ser criado o Projeto Sesc Jovem na 

comunidade, oportunizando o desenvolvimento do protagonismo juvenil.  

Neste exercício, tivemos destaque o III Fórum de Envelhecimento: A arte de Longeviver, com o 

objetivo de promover um espaço de discussão sobre o protagonismo, sendo o foco do evento o 

empreendedorismo e o empoderamento da pessoa idosa, com propositivas da promoção de sua 

autonomia e participação efetiva na sociedade. Ainda em comemoração ao mês da pessoa idosa, em 

outubro, tivemos outro destaque de grande relevância, através da parceria com o COMDIR – Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Cidade do Recife, com a Formação para Cuidador/a 

da pessoa idosa, realizado na Unidade Casa Amarela, com a entrega de certificado para todos os 

participantes. Vale ressaltar que, em junho, o Sesc PE tomou posse, através da Coordenação de 

Assistência, como representante da Sociedade Civil, do COMDIR, tendo como seu suplente a Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG e, através da Gerência de Saúde e Assistência, tomou posse 

no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Recife como representante da sociedade 

civil. 

Com relação ao orçamento da Atividade Trabalho Social com Grupos, executamos 85,91% do 

previsto, devido às articulações com a rede de parceiros importantes, garantindo economicidade, 



visibilidade e qualidade nas ações. A receita apresentou déficit de 67,65% devido à dificuldade do acesso 

às atividades remotas, comprometendo a renovação dos inscritos do ano 2020 para 2021. Por outro lado, 

tivemos um aumento de 43,11% nos atendimentos. Considerando o percentual de inscrições no Atividade 

Trabalho Social com Grupos, os resultados alcançados apresentaram números de 10.009 inscrições, 

atingindo em 73,82% da meta prevista para 2021 apesar dos impactos decorrentes da pandemia. Desse 

total, 19,80% das inscrições foram voltadas à clientela preferencial.  

Para melhorar nossos resultados, vamos trabalhar para qualificar a proposta metodológica do 

trabalho social com idosos, com objetivo de atender aos novos anseios da pessoa idosa, diante do novo 

cenário da longevidade, e da realidade do Sesc PE. Pretendemos fazer um estudo de cliente e mercado, 

para sermos mais assertivos no planejamento/resultado, contribuindo para um novo olhar do TSI no 

Regional Sesc Pernambuco. 

Ao longo deste exercício, o Trabalho Social com Grupos continuou se reinventando com diversas 

atividades remotas, o que nos proporcionou ficar mais próximos ao público idoso, e com o retorno 

presencial, foi possível acolhê-los com muita alegria, saudades e cheios de expectativas e realizações. Já 

no Sesc Jovem, trouxemos o protagonismo das nossas juventudes para as suas diferentes comunidades, 

além de trazer muita integração entre os grupos. 

O nosso desafio, em 2022, será pautado nas mudanças metodológicas, através de um portfólio 

criado a partir da escuta dos nossos clientes, promovendo ainda mais integração, autonomia, 

protagonismo e empoderamento. Apesar das várias adversidades e incertezas enfrentadas neste ano, 

estaremos sempre fortalecendo, apoiando e incentivando as pessoas idosas e os jovens, a fim de construir 

de forma coletiva, uma nova história do Programa Assistência no Sesc de Pernambuco. 

Em 2022, o Banco de Alimentos manterá o compromisso com o trabalho de combate à fome e ao 

desperdício de alimentos. Daremos continuidade ao plano estratégico apresentado em abril 2021 e 

implantaremos o plano de melhorias que desenvolvemos a partir do diagnóstico de maturidade realizado 

através do projeto Matriz de Fortalecimento, aplicado pelo DN. As principais ações visão intensificar os 

trabalhos de captação e fidelização de doadores, com estratégias de gestão, plano de marketing e 

qualificação, com a retomada dos treinamentos e ações presenciais para doadores, em busca novas 

parcerias com o objetivo de aumentar o volume de doações. Para as entidades sociais cadastradas, o 

Banco de Alimentos pretende retomar as atividades educativas como treinamentos e oficinas para 

manipuladores de alimentos das instituições, seguindo os protocolos de saúde.   

Entre as ações para melhoria de desempenho, podemos destacar o incentivo à participação dos 

integrantes do Trabalho Social com Grupos, bem como da equipe técnica, nos Conselhos Municipais 

fortalecendo o protagonismo dos grupos Sociais; a articulação com novas instituições, bem como 



fortalecer as que já existem; a criação de estratégias para atrair novas inscrições, buscando ampliar o 

número de pagantes nos grupos do Trabalho Social com Idosos -TSI; a oferta de cursos e oficinas na área 

da longevidade e juventude, voltados para estudantes e profissionais das referidas áreas; a promoção da 

assistência à saúde para os nossos clientes, de forma integral, através de um arcabouço de práticas 

terapêuticas e da integração entre as áreas de atuação do Sesc Santa Rita e demais Unidades; e a 

orientação das Unidades Operacionais, na realização/continuação de atividades híbridas, buscando dar o 

acesso aos integrantes dos grupos que estejam impossibilitados de participar presencialmente. 

No tocante ao Banco de Alimentos, pretendemos criar um estande itinerante, divulgando nosso 

trabalho e levando uma política de sustentabilidade para todo o território e implantar um plano de ação 

para aumentar o número de doações do banco de alimentos que envolverá desde o mapeamento dos 

potenciais clientes até o desenvolvimento das estratégias de negociação e fidelização dos parceiros. 

 

Tabela 6 - Assistência - Realizado em 2021 

 

 

Com. Dep. Usu
Segurança Alimentar e Apoio Social 29               2                  864             2.011.555         792                     1.366                 1                          
Trabalho Social com Grupos 555             1.427         8.027         -                      7.276                 26.332               -                      
Totais 584             1.429         8.891         2.011.555         8.068                 27.698               1                          

Atividade Clientes Distribuição
(KG/UNID)

Frequência Público/
Participantes

Turmas


