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Por meio deste Balanço Social, o Serviço Social 

do Comércio de Santa Catarina apresenta 

os resultados alcançados em 2012 e faz um 

panorama das ações desenvolvidas, nas 

áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer 

e Assistência. Através de informações 

qualitativas e quantitativas, a instituição presta 

contas da aplicação dos recursos e mantém a 

tradição de transparência nos processos e no 

exercício da responsabilidade social.  

Em 2012, o Sesc completou 66 anos de atuação, 

se destacando como uma das entidades de 

caráter social mais atuantes em todo o país. 

São seis décadas desenvolvendo inúmeras 

atividades que visam a promoção do bem-

estar e qualidade de vida dos trabalhadores 

do comércio de bens, serviços e turismo, seus 

dependentes e comunidade.

Visando ampliar o público, aprimorar o 

atendimento e manter a qualidade das ações, 

o Sesc investe cada vez mais nas Unidades 

em funcionamento e na implantação de novos 

pontos de atendimento. Somente em 2012 

foram investidos R$ 22 milhões em obras e 

equipamentos. Destaque para as ampliações 

do Sesc Ler em Tijucas e Caçador, além da 

Unidade do Estreito, em Florianópolis. Também 

foram inauguradas duas novas Unidades em 

Urubici e Curitibanos. Os números comprovam 

o alcance social e educativo dos eventos 

e serviços, com 40.637.736 atendimentos 

registrados nas atividades que integraram o 

extenso cronograma de eventos e serviços 

elaborado pelo Sesc ao longo do ano.

Apresentação

Presente em todas as regiões do Estado, o 

Sesc investiu, em 2012, mais de R$ 22 milhões 

em obras e equipamentos direcionados, 

totalizando 4.414.550 atendimentos na área 

da Educação, 3.520.074 em Saúde, 3.316.456 

em Cultura, 7.053.338 em Lazer e 22.333.318 

em Assistência.

 

Trabalhadores do setor de comércio de bens, 

serviços e turismo catarinense receberam, 

além de 40.637,736 atendimentos, duas novas 

Unidades em Urubici e Curitibanos. Também 

foram ampliadas as unidades Sesc Ler em 

Tijucas e Caçador, e a unidade Estreito, em 

Florianópolis.

O reconhecimento do vasto cronograma social 

do Sesc no Estado nos trouxe, pelo segundo ano 

consecutivo, o Certificado de Responsabilidade 

Social – Destaque SC, concedido pela 

Assembleia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina.

 

Entre as atividades focadas no 

comprometimento do desenvolvimento social e 

sustentável, o ano de 2012 ainda inseriu o Sesc 

em uma nova prática de manejo de resíduos 

orgânicos. Três novos pátios de compostagem 

foram implantados para tratar os resíduos 

gerados pelos restaurantes instalados em 

Florianópolis, Blumenau e Lages, adequando-

se à lei do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (Lei 12.305/10).

 

Diante de todas estas conquistas, ficam os 

agradecimentos a integrantes do Conselho 

Regional da instituição, aos empresários e 

lideranças do comércio de bens, serviços e 

turismo, aos dirigentes e colaboradores, e à 

comunidade, que contribuíram para a missão 

expressiva do Sesc, voltada ao crescimento 

social, econômico e educacional do Estado.

 

Bruno Breithaupt

Presidente do Conselho Regional do Sesc/SC

É com satisfação que apresentamos para 

toda a sociedade o Balanço Social Sesc, com 

os resultados alcançados no exercício do 

ano anterior e informações organizacionais 

que norteiam nossa atuação. Os dados 

apresentados nas próximas páginas são 

indicadores do compromisso assumido em 

ampliar a atuação do Sesc, oferecendo aos 

comerciários e a comunidade oportunidades 

para a melhoria da qualidade de vida. 

Manter a excelência é um de nossos 

compromissos. Para tanto, destacamos os 

investimentos realizados em infraestrutura e 

em recursos humanos. Em 2012 fortalecemos 

nossa gestão, ampliamos a atuação e 

superamos as metas estabelecidas. Também 

foi o ano em que mudamos nossa marca, 

que demonstra uma projeção para o futuro, 

abrindo novos horizontes, mas também o lado 

acolhedor e de integração da Instituição.

Esperamos por meio desta publicação, 

apresentar com dados precisos o alcance de 

nossas ações. São realizações que transcendem 

os números e provocam reais transformações 

nos indivíduos envolvidos. Ressaltamos 

que tudo isso é possível, graças à sólida 

rede formada por colaboradores engajados, 

parceiros integrados com a nossa causa e 

clientes que prestigiam nossa programação.

 

Roberto Anastácio Martins

Diretor Regional do Sesc/SC

Palavra do Presidente

Palavra do Diretor
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Missão

Contribuir para a construção de uma socieda-

de mais justa e para a melhoria da qualidade de 

vida dos trabalhadores do setor de comércio de 

bens, serviços e turismo, prioritariamente de 

baixa renda, através de serviços subsidiados e 

de excelência.

Visão

Ser referência até 2015 em ações sócio-

educativas nas áreas de Educação, Saúde, 

Cultura, Lazer e Assistência.

Declaração de Valores

Ética; Respeito e valorização do ser humano; 

Criatividade e inovação; Transparência; Com-

prometimento com o cliente interno e externo; 

Qualidade; Trabalho em prol do desenvolvi-

mento social; Trabalho em equipe; e Integração 

com a sociedade

Missão, Visão e 
Declaração de Valores
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Estratégia

Gestão e Ações 

Estratégia

Uma Nova Marca. O Sesc de Sempre

A evolução das marcas.

1946  a  1958 1959

2000 2012

O Sesc-SC aplica a metodologia Balanced Sco-

recard para o desenvolvimento do Planejamen-

to Estratégico. A avaliação acontece por meio 

do gerenciamento contínuo dos indicadores de 

desempenho, que possibilitam acompanhar as 

metas, o percentual de implantação das estra-

tégias previstas e o impacto das mesmas sobre 

os resultados. O Planejamento Estratégico do 

Sesc-SC para o quinquênio 2010-2015, está ali-

nhado às diretrizes do Departamento Nacional. 

Em 2012 focou principalmente nas seguintes 

estratégias: Crescimento equilibrado; Foco na 

clientela preferencial; Ênfase no processo de 

gestão; Valorização do Planejamento; Valoriza-

ção dos Recursos Humanos; e Responsabilida-

de Ambiental.

No dia 13 de setembro, data em que completou 

66 anos de criação, o Sesc apresentou ao país a 

sua nova marca. A identidade mantém as cores 

azul e amarelo, tradicionais da Instituição, mas 

modifica seu formato, tendo uma imagem mais 

moderna e dinâmica. Gradativamente, as fa-

chadas dos centros e espaços operacionais em 

todos os estados serão modificados, de forma a 

criar uma unidade nacional.

A mudança da identidade, que nas últimas 

décadas marcou as ações e atividades da Ins-

tituição junto ao seu público e a sociedade em 

geral, é fruto de um extenso estudo, baseado 

na ampliação e renovação do trabalho do Sesc 

ao longo do tempo, para se adequar à demanda 

de sua clientela.

Estratégias trabalhadas em 2012:

A manutenção da estrutura adequada e mo-

derna para os clientes, com trabalhos volta-

dos à ampliação e revitalização de Unidades 

Operacionais.

Garantia da qualidade dos processos, inician-

do a implantação de Programa de Qualidade 

em todas as Unidades Operacionais.

Satisfação dos colaboradores, por meio de 

programas de qualificação de pessoal e pro-

grama de preparação para a aposentadoria. 

Reconhecimento 
Social

Pelo segundo ano consecutivo, o Sesc foi con-

templado com o Certificado de Responsabilida-

de Social – Destaque SC, concedido pela Assem-

bleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O 

prêmio reconhece empresas e entidades sem 

fins econômicos por sua atuação de destaque 

no setor social. 

Para conceder o Certificado de Responsabili-

dade Social, a Alesc avalia os Balanços Sociais 

das empresas e entidades inscritas. O objetivo 

é destacar as instituições que tenham a res-

ponsabilidade social incluída em suas políticas 

de gestão visando à promoção do bem-estar da 

sociedade e a preservação ambiental.

Destaque Ambiental

O Sesc foi contemplado com o Prêmio Expressão de 

Ecologia, a maior premiação ambiental da região 

Sul do Brasil, com o projeto Manejo de Resíduos 

Orgânicos. Certificado pelo Ministério do Meio 

Ambiente, o Prêmio completou 20 anos de história 

em 2012. Criado na sequência da Conferência da 

ONU para o Meio Ambiente, a Rio 92, o Prêmio 

Expressão registra a trajetória da consciência 

ambiental empresarial em Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e Paraná e é o maior mapa da evolução 

das empresas em direção à sustentabilidade nesse 

período. Mais informações sobre o projeto Manejo 

de Resíduos Orgânicos podem ser obtidas no 

capítulo “Indicadores Ambientais”.

Diretor Regional do Sesc, Roberto Anastácio Martins,
recebe Certificado de Responsabilidade Social
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Entidade de direito privado, sem fins lucrativos 

nos termos da lei, que integra a Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa 

Catarina (Fecomércio/SC). Configura-se como 

Departamento Regional do Serviço Social do 

Comércio, entidade administrativa que com-

põe o Sistema Fecomércio e é conduzida pela 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC). Vinculado ao Depar-

tamento Nacional do Serviço Social do Comér-

cio (DN), o Sesc/SC representa uma unidade 

administrativa e, como tal, possui autonomia e 

jurisdição em todo o Estado.

Os órgãos que normatizam a administração e a 

gestão do Sesc em Santa Catarina são o Conse-

lho Nacional e o Conselho Regional. O Conse-

lho Nacional tem jurisdição em todo o território 

brasileiro e sua principal função é discutir e de-

finir as metas da entidade e os programas de 

atuação. A aprovação do orçamento, bem como 

a fiscalização de sua execução, está a cargo do 

Departamento Nacional e dos Departamentos 

Regionais. Como órgão administrativo, o Con-

selho Regional tem como principal tarefa a 

aprovação e gestão dos recursos e serviços do 

Sesc-SC. Como instância decisória do Departa-

mento Regional, não está subordinado ao De-

partamento Nacional.

Tipo e Natureza 
Jurídica da Propriedade 

Órgãos Executivos, 
Normativos e Auditores

Departamento Nacional (DN)

Órgãos Normativos

Departamentos Regionais 

Atuam com base na autonomia técnica, administrativa e financeira das atividades e programações 

desenvolvidas no âmbito estadual da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Feco-

mércio). A principal tarefa do DR é identificar necessidades de caráter social e desenvolver serviços 

que atendam o comércio local e a comunidade.

Abrange todo o território nacional e tem a responsabilidade de coordenar e promover as iniciativas 

e ações em todo o país, apoiando os Departamentos Regionais de forma a assegurar o cumprimen-

to dos objetivos da entidade.

Órgãos Controladores/Auditores

Representação em Órgãos de Classe

• Associação Nacional de Gerontologia (ANG)

• Conselho Nacional e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea)

• Rede Nacional de Mobilização Social - COEP

• Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER

• Conselho Estadual do Idoso

• Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Florianópolis, Joinville e Chapecó;

• Conselhos Municipais de Turismo de Jaraguá do Sul e Concórdia

• Conselho Municipal do Idoso de Jaraguá do Sul, Chapecó, Joinville; Concórdia e Blumenau

• Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis, Chapecó

• Conselho Municipal Antidrogas de Brusque

• Conselho Municipal de Educação de Brusque, Xanxerê

• Conselho Municipal de Educação de Xanxerê

• Rede de Proteção Social de Joaçaba

• Conselhos municipais de Cultura de Concórdia, Canoinhas, Blumenau 

• Conselho Municipal da Assistência Social de Concórdia

• Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Concórdia

• Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Concórdia

As atividades e recursos do Sesc-SC são controlados e auditados pela Controladoria Geral da União 

(CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU). A Controladoria Geral da União é um órgão do Poder 

Executivo Federal e tem entre suas atribuições a realização de auditorias sobre a gestão de recur-

sos públicos federais, sob a responsabilidade de entidades públicas e privadas. Já o Tribunal de 

Contas da União auxilia o Congresso Nacional a exercer a fiscalização contábil, financeira, orça-

mentária, operacional e patrimonial da União.

Estratégia Estratégia
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Estrutura Operacional 
e de Atendimento

Perfil
Organizacional

O Sesc está presente em todas as regiões do 

Estado, com pontos fixos de atendimento em 

27 cidades e oito unidades móveis, que de 

forma itinerante, desenvolvem eventos comu-

nitários, atendimento odontológico, educação 

em saúde e incentivam à leitura. No total são 

23 Unidades Operacionais, três meios de hos-

pedagem (Hotel Sesc em Cacupé, Hotel Sesc 

em Blumenau e Sesc Pousada Rural em La-

ges), três gabinetes odontológicos (Araranguá, 

Balneáreo Camboriú e Mafra) e duas quadras 

comunitárias (Palhoça e São José).  A institui-

ção também atua com o programa Mesa Brasil 

em Florianópolis, Joinville e Chapecó. 

Centro de Atividades

Consultório Odontológico

Departamento Regional

Centro de Educação Infantil

Quadras Comunitárias

Hotel / Pousada

Florianópolis

Estreito

Lages

Rio do Sul

Blumenau

Brusque

Criciúma

Tubarão
Laguna

Tijucas

Canoinhas

Caçador

Curitibanos

Araranguá

Mafra

Bal. Camboriú

Urubici

São José

Palhoça

Itajaí

Joinville

Jaraguá do Sul

São Bento do Sul

Chapecó Joaçaba

Xanxerê

São Miguel do Oeste

Concórdia

Perfil Organizacional 

O Sesc inaugurou duas novas 

instalações em Tijucas. A Unida-

de Sesc Ler passou a contar com 

um Centro de Educação Infantil e 

uma Academia, possibilitando um 

incremento de 97% na sua capa-

cidade de atendimento. O inves-

timento foi de R$ 489 mil entre 

obra e equipamentos. Em atuação 

desde 13 de fevereiro, a Educação 

Infantil do Sesc Ler Tijucas aten-

deu ao longo do ano 114 alunos de 

2 a 5 anos. O espaço, um charmo-

so castelinho amarelo, tem uma 

área de 621 metros quadrados. Já 

a academia conta com um espaço 

de 259 metros quadrados e ofere-

ce atividades de musculação, pi-

lates, ginásticas, com capacidade 

para receber 400 inscritos. 

Começou a operar no mês de 

março a nova unidade do projeto 

Sesc Comunidade, no bairro For-

quilhas, em São José. O projeto é 

realizado a partir da implantação 

de uma quadra poliesportiva co-

berta, onde são promovidas ativi-

dades socioeducativas e culturais 

para as comunidades vizinhas, em 

parceria com prefeituras e organi-

zações sociais. Com um investi-

mento de R$ 692 mil, o espaço de 

1,7 mil metros quadrados, oferece 

serviços e atividades gratuitas de 

esporte e lazer, além de iniciati-

vas nas áreas de atuação do Sesc. 

Desde a inauguração foram reali-

zados 40.365 atendimentos.

Ampliações 
dos Serviços

Investimento em Equipamentos e Obras

Recursos Departamento

Nacional:

R$ 6.418.463,23

Recursos Departamento

Regional:

R$ 16.379.408,18

Total: R$ 22.797.871

ACADEMiA E 

CENTRo DE 

EDuCAção 

iNFANTil

EM TijuCAS 

QuADRA 

CoMuNiTáRiA 

EM São joSé
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Em maio, foi inaugurado um novo espaço do 

Sesc no bairro Estreito, em Florianópolis, com 

2 mil metros quadrados de área. No local, a ins-

tituição passou a oferecer para a comunidade 

da região continental outras opções em ser-

viços, para todas as idades, como restaurante 

com lanchonete, massoterapia, odontologia, 

ginástica, pilates, musculação, artes marciais, 

cursos de idiomas e pré-vestibular. A Unidade 

recebeu investimento de R$ 2 milhões, entre 

reformas e aquisição de equipamentos. 

O espaço do Sesc Escola foi ampliado, ga-

nhando um novo bloco com cinco novas salas 

de aula e parque para o lazer das crianças em 

2012. O projeto atende 11 turmas de Ensino 

Fundamental, 9 turmas de Educação Infantil e  

4 de Habilidades de Estudo. Foram investidos 

R$ 600 mil nas reformas. 

NoVAS iNSTAlAçõES No ESTREiTo, EM FloRiANÓPoliS

SESC ESColA EM BRuSQuE 

SESC CHEGA A uRuBiCi E CuRiTiBANoS

Com o objetivo de contribuir ainda mais com a 

qualidade de vida e o desenvolvimento econô-

mico, o Sesc implantou em 2012 seus serviços 

em Urubici e em Curitibanos. Em Urubici as 

primeiras atividades desenvolvidas são os Cur-

sos de Valorização Social, que têm o objetivo 

de contribuir para a aquisição de habilidades e 

geração de renda e emprego. Gradativamente 

serão implementados atendimento nas áreas 

de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistên-

cia. Em Curitibanos, o Sesc promove atividades 

de pilates, ginástica funcional, avaliação física 

e serviços odontológicos. Além disso, desen-

volve projetos abertos a comunidade, como o 

Sesc Saúde ao Seu Alcance, Saúde do Homem, 

Jornada de Saúde, Ação Comunitária, Sesc Em-

presa com Ginástica Laboral, Recreação e Edu-

cação em Saúde. 

Atingida pelas enchentes de setembro de 2011, 

a Unidade do Sesc em Rio do Sul, recebeu um 

investimento de R$ 1,2 milhão de reais para as 

reformas das áreas afetadas, finalizadas em ju-

lho de 2012.  Foram recuperados os prédios do 

administrativo e da escola – unidos agora em 

um único bloco. Com a revitalização, o espaço 

ganhou um hall para exposições e sala de mas-

soterapia, além disso, a biblioteca e a escola 

foram ampliadas e a academia reequipada. Os 

ambientes também ganharam móveis novos. 

As ampliações da Unidade do Sesc Ler em Ca-

çador receberam um investimento de mais de 

R$ 1,9 milhão. Com a reestruturação, foi im-

plantado um novo ginásio para iniciação es-

portiva, atividades sistematizadas, torneios 

e eventos, além de salas multiuso. Na área de 

lazer, atividades como musculação, ginástica e 

pilates chegaram para contribuir com a quali-

dade de vida da população comerciária. Além 

disso, o Sesc passou a oferecer no local cursos 

de inglês, e trabalhos em grupos, como o Idoso 

Empreendedor e GRUPATI. 

REViTAlizAção EM Rio Do Sul

SESC EM CAçADoR AMPliA ESTRuTuRA E ATuAção

Perfil Organizacional Perfil Organizacional 

O Sesc Ler em Canoinhas, o Sesc Pousada Rural 

em Lages e o Hotel Sesc Blumenau ganharam 

campos de Futebol Society, destinados a ativi-

dades esportivas e recreativas, competições e 

também disponível para locação. 

A estrutura é ampla, com gramado sintético , es-

trutura moderna e segura.No total, as quadras 

receberam um investimento de R$ 1,9 milhão.

CAMPoS DE GRAMA SiNTéTiCA 
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Solidariedade

Gráfi cos

Dezesseis famílias desabriga-

das pelas enchentes de 2008 

em Jaraguá do Sul estão de 

casa nova.  No dia 10 de outu-

bro, o Sesc e a Prefeitura Mu-

nicipal entregam o bloco de 

apartamentos construídos por 

iniciativa do programa Sesc 

Solidário, lançado naquele 

ano para ajudar as comunida-

des atingidas pelas chuvas em 

Santa Catarina. Os beneficia-

dos foram selecionados após 

uma criteriosa avaliação que 

incluiu comprovação de perda 

total da residência na calami-

dade, renda per capta e pre-

sença de crianças, idosos ou 

portadores de necessidades 

especiais na família.

O residencial contém 830 me-

tros quadrados, e recebeu um 

investimento de R$ 936 mil 

por parte do Sesc. Em contra-

partida, a Prefeitura de Jara-

guá do Sul viabilizou a área 

externa (estacionamento, 

área de festas, muro e cerca) 

com investimento de R$ 507 

mil. Os apartamentos têm 

45,27 metros quadrado, com 

dois quartos, sala, cozinha, ba-

nheiro e área de serviço e uma 

vaga na garagem. O edifício re-

cebe o nome do ex-presidente 

da Fecomércio-SC Antônio Ed-

mundo Pacheco.

“Essa é uma grande con-

quista para nossa família”, 

afirma Franciele Borques 

Francisco da Rosa, benefi-

ciada pelo programa.

2011

2012

NúMERo DE
ColABoRADoRES 

PoR GÊNERo

2011

1.102

2012

MULHERES

2011

2012

HOMENS

PERFil EDuCACioNAl

Ensino
Fundamental

(completo e
incompleto)

326

Ensino Médio 
(completo

e incompleto)

436

Ensino
Superior

(completo
e incompleto)

805

Pós-graduação 
(completa

e incompleta)

130

Mestrado

13

1.526

1.710

1.234

424

476

NúMERo DE
ColABoRADoRES 

Indicadores 
do Corpo Funcional

Indicadores Do Corpo Funcional 
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Indicadores Sociais Internos 

O Sesc-SC mantém e atualiza constantemente sua política de gestão de pessoas. 

A área de Recursos Humanos atua em diversos subsistemas que abrangem: 
 

- Desenvolvimento de ações relacionadas aos processos de inserção de novos profissionais; 

- Acompanhamento da movimentação e desenvolvimento das pessoas; 

- Exercício permanente de atualização salarial por meio de pesquisas de mercado; 

- Primazia por manter e ampliar o programa de benefícios; 

- Cumprimento a aplicação das leis trabalhistas e previdenciárias; 

- Acompanhamento de processos de saúde-doença; 

- Foco em programas de promoção da qualidade de vida dos colaboradores e dependentes; 

- Levantamento de interesses e da satisfação do quadro de pessoal; 

- Atenção a ações direcionadas a valorização, reconhecimento e retenção de talentos;

- Cuidado e atenção aos profissionais em processos de finalização de carreira; 

- Contribuição com a formação de novos profissionais por meio do espaço destinado a acadêmicos. 

Em 2012 o Programa QualiVida se fortaleceu 

como atividade sistemática no Sesc-SC, 

desenvolvendo ações em todo o Estado, voltadas 

principalmente ao incentivo de atividade física, 

proporcionando ações de relaxamento e bem-

estar e estimulando o consumo de alimentos 

saudáveis. 

Indicadores 
Sociais Internos 

Programas e 
Ações em Destaque

As contratações são realizadas por meio de 

processo seletivo, normatizado com base na 

Resolução nº1163 do Departamento Nacio-

nal, e no Procedimento Padrão – elaborado 

pela área de RH. Os processos de seleção têm 

etapas pré-definidas, como a divulgação nos 

meios de comunicação e site do Sesc, a análise 

de currículos, prova técnica escrita e entrevis-

ta individual. Outras etapas como dinâmica de 

grupo, prova prática e avaliação psicológica po-

dem ser incluídas em caso desempate e/ou de-

limitação de perfil do cargo. As provas escritas 

são elaboradas e corrigidas pela área técnica 

correspondente ao cargo. 

Também com referência na mesma Resolução, 

deve ocorrer com o mínimo de três colaborado-

res interessados. A divulgação das vagas é rea-

lizada na página principal da Intranet, e-mail e 

cartazes. São divulgados cargo, local de traba-

lho, atribuições, requisitos (inclusive tempo de 

permanência na empresa para exercer a fun-

ção), salário, entre outros. 

Processos de Recrutamento e Seleção Externa

Processos de Seleção interna

QualiVida

A Pesquisa de Clima Organizacional “Nossa 

Voz”, aplicada no final de 2011 repercutiu em 

2012 com a divulgação dos resultados. A pes-

quisa contou com a participação de 1.065 res-

pondentes, o que representa 70% do quadro de 

colaboradores na época. Em 2012 o RH delimi-

tou a pesquisa das categorias de Gestão, Comu-

nicação, Remuneração e Condições de trabalho. 

Participaram 1.377 respondentes, o equivalen-

te a 81% de participação. Tem-se como meta a 

continuidade da ação anualmente, até 2015.

Pesquisa de Clima



1918

Trata-se de uma ação sistemática que ocor-

re a cada dois anos e envolve colaboradores 

que se aproximam da aposentadoria. O obje-

tivo é contribuir para o processo de mudança 

de vida, que envolve o estabelecimento de 

uma nova rotina, a reorganização da estru-

O Sesc-SC desenvolve ações de reconhecimen-

to a colaboradores com significativo tempo de 

trabalho dedicado à instituição. Em 2012 ocor-

reu a segunda edição do projeto Tempo de Casa, 

que presta uma homenagem aos profissionais 

Programa de Preparação  para Aposentadoria

Valorização 

A busca por qualidade de vida no trabalho e a 

preocupação com a ampliação e garantia de 

benefícios é permanente. Em 2012 foram apli-

cados cerca de R$ 3,7 milhões em benefícios, 

como Previdência Privada, Plano de Saúde, Re-

embolso Medicamento, Seguro de Vida e Assis-

Benefícios

Indicadores Sociais Internos Indicadores Sociais Internos 

Coordenadores homenageados no evento “Tempo de Casa”, em 2012.

que aniversariam 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anos no 

Sesc. A ação busca valorizar aqueles que cons-

truíram uma história de comprometimento com 

a instituição. 

tência Odontológica, dentre outros. O desen-

volvimento de ações da CIPA, que conta com 

o envolvimento direto de 80 colaboradores, 

também ajudou a contribuir com o bem-estar e 

saúde dos funcionários.

tura familiar, a redefinição de metas, pessoais 

e profissionais e a despedida do contexto orga-

nizacional. O desenvolvimento da atividade tem 

proporcionado a condução de processos de saí-

da aceitáveis e a integração permanente destes 

profissionais na história da Instituição.

Oferece oportunidade para estudantes nas 

mais diversas áreas de atuação, estabele-

ce convênio com Instituições de ensino de 

abrangência nacional e proporciona espaço 

para o desenvolvimento de atividades extra-

curriculares e de caráter obrigatório. Além 

Programa Especial de Bolsa de Estágio

desse programa, o Sesc possibilita espaço para 

atividades curriculares obrigatórias. O Progra-

ma de Estágio tem por essência a contribuição 

direta na formação dos acadêmicos, além de to-

nar-se campo futuro de atuação e carreira pro-

fissional.
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Públicos 
Atendidos

Públicos Atendidos 

A clientela preferencial do Sesc é constituída 

por trabalhadores do comércio de bens, ser-

viços e turismo, bem como seus dependen-

tes. Em 2012, a entidade realizou 40.637.736 

atendimentos através dos eventos e serviços 

oferecidos nas cinco áreas de atuação. Creden-

ciou para participação em atividades, através 

da emissão de 167.955 cartões Cliente Sesc, 

destes 149.062 concedidos a comerciários e 

seus dependentes. Vale destacar que 58% das 

matrículas são revalidadas, indicativo de quali-

dade da programação.

Ao longo do ano, o Sesc-SC realizou 235.387 

inscrições em cursos, atividades esportivas, 

culturais e de lazer.

LAZER

SAÚDE

EDUCAÇÃO

CULTURA

ASSISTÊNCIA

ATENDiMENTo PoR áREA

4.414.550Educação

Saúde

Cultura

lazer

Assistência

3.520.074

3.316.456

7.053.338

22.333.318

CREDENCiAMENTo DE CliENTES PoR 
MEio Do CARTão CliENTE SESC:

149.062

86.466  

62.596

18.893

167.955

Comerciários e 
dependentes

Revalidados

Novos

Comerciários e 
dependentes

usuários da 
comunidade

usuários da 
comunidade

Total

Total

NúMERo DE iNSCRiçõES:

167.655

67.732

235.387

40.637.736
 atendimentos em 2012
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EDUCAÇÃO

Indicadores 
Sociais Externos

Indicadores Sociais Externos

O Programa de Trabalho do Sesc é elaborado 

de forma alinhada às diretrizes da entidade em 

conjunto com as Unidades e Departamento Re-

gional, contemplando uma gama de ações nas 

áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e As-

sistência, em prol do bem-estar e qualidade de 

vida da população comerciária.

Investimento por área  (R$):

Educação 13.054.955

Cultura

Assistência

7.473.254,55

5.286.947,82

Saúde

Lazer

22.209.465,48

17.206.949,28

A filosofia do programa de Educação do Sesc é 

de incentivo ao desenvolvimento integral e à 

valorização social, por meio de práticas peda-

gógicas que privilegiam a multidisciplinaridade 

e a integração dos conhecimentos. A Educação 

Infantil atende a crianças de 2 a 5 anos e 11 

meses que aprendem, desde cedo, a construir 

o conhecimento a partir de um processo rico 

de significados. Em 2012, 17 Unidades do Sesc 

atenderam a um total de 2.413 crianças em 142 

turmas. O Sesc Escola é realizado em sete Cen-

tros de Atividades do Sesc  (Brusque, Chapecó, 

Criciúma, Lages, Joinville, Rio do Sul e Jaraguá 

do Sul) e compreende os primeiros anos do En-

sino Fundamental. Nele, alunos e professores 

são sujeitos da produção do conhecimento, a 

partir de interações com os meios físico, social 

e cultural. Em 2012, foram oferecidas 63 tur-

mas, atendendo a um total de 1.510 crianças 

entre 6 e 12 anos. 

Educação infantil e Sesc Escola 

Mais pessoas têm acesso aos serviços do Sesc, 

através do Programa de Comprometimento 

e Gratuidade (PCG). Em 2012 foram gerados 

8.521.978 atendimentos, a partir das bolsas de 

estudos integrais oferecidas nas atividades da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Edu-

cação de Jovens e Adultos, Programa Esportivo 

Social e os projetos Criarte e Habilidades de Es-

tudo, que contemplam o contraturno escolar. 

O programa fortalece a política de gratuidade da 

Instituição, beneficiando, prioritariamente os 

comerciários, seus dependentes e estudantes 

da rede pública de Educação Básica, com renda 

até três salários mínimos. Também fazem parte 

do PCG eventos e projetos gratuitos ao longo de 

todo o ano, nas áreas de educação, saúde, cultu-

ra, lazer e assistência.

As ações gratuitas receberam um investimen-

to de R$ 39.167.536,76, superando em 84% a 

meta estabelecida pelo programa. Com foco na 

responsabilidade social, o PCG foi iniciado em 

2009, após compromisso firmado entre os Mi-

nistérios da Educação, do Trabalho e Emprego 

e da Fazenda e a Confederação Nacional do Co-

mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Pelo 

acordo, parte da receita líquida do Sistema é 

revertido em educação básica e continuada e 

ações educativas desenvolvidas nos demais 

programas, devendo este percentual evoluir a 

cada ano até atingir a meta de 33,3% em 2014.

Programa de Comprometimento 

e Gratuidade 

Total de atendimentos:

8.521.978

Total Investido:

R$ 39.167.536,76

Superou em 84% a 
meta estabelecida
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Professores e alunos do Sesc Escola, Sesc Idio-

mas e Pré-vestibular, passaram a contar com 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, 

em 2012. Trata-se de uma ferramenta impor-

tante para integrar as pessoas, compartilhar 

informações, depositar arquivos e consultar 

documentos. Pesquisas indicam que o AVA, 

como representação de sala de aula virtual, 

pode ser motivador no auxílio ao processo de 

ensino-aprendizagem presencial. A comple-

mentaridade entre o presencial e o online pode 

promover oportunidades significativas de 

aprendizagem e de reflexão sobre o processo 

de ensino-aprendizagem.

Ambiente Virtual de Aprendizado

No Sesc, jovens e adultos que não tiveram 

acesso à educação formal têm a oportunidade 

de voltar a estudar gratuitamente. 

A Educação de Jovens e Adultos é oferecida 

dentro do Programa de Comprometimento e 

Gratuidade (PCG), contribuindo para a diminui-

ção dos índices de analfabetismo no Estado e 

garantindo a inclusão social. O trabalho desen-

volvido é norteado pela busca de uma alfabeti-

zação que incentive a criatividade, o raciocínio, 

a vontade de aprender e mais que isto, a res-

ponsabilidade com o autodesenvolvimento dos 

alunos e com o desenvolvimento social. 

A partir desta visão, são realizadas vivências 

de campo integradas com as atividades de Tu-

rismo Social, Cultura, Saúde e Educação Am-

biental. 

Nas Unidades Sesc Ler, em Canoinhas, Caçador 

e Tijucas, foram oferecidas 16 turmas no pri-

meiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 

5º ano), atendendo a um total de 289  alunos. 

A Unidade do Sesc em Florianópolis atendeu a 

252 alunos na modalidade EJA com Certifica-

ção (Ensino Médio).

Educação de jovens e Adultos 

Cursos de Inglês, Espanhol e Alemão integram 

o programa do Sesc Idiomas. Muito além do 

ensino de uma língua estrangeira, o projeto 

atua na formação contínua dos alunos dentro 

de uma visão de desenvolvimento de novas 

competências e de comprometimento social, 

estimulando a autoconfiança durante todo o 

processo.  O projeto atende crianças, jovens, 

adultos e terceira idade, em deferentes formas 

de aprendizagem. A ênfase é no desenvolvi-

mento da comunicação e da compreensão oral, 

buscando a conexão entre o “ouvir, falar, ler e 

escrever”- as quatro habilidades comunicati-

vas. Em 2012 o Sesc Idiomas contou com 911 

turmas em 20 cidades no Estado, atendendo 

5.768 alunos.  O idioma espanhol é oferecido 

nas Unidades de Blumenau, Chapecó, Estrei-

to, Florianópolis, Lages e Tubarão. O Alemão é 

oferecido em Blumenau. 

Sesc idiomas
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Desde 2011, o Sesc realiza o Programa de Pro-

moção de Saúde na Infância, nas turmas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. O 

objetivo é fazer o acompanhamento alimen-

tar e nutricional dos alunos matriculados. O 

projeto envolve as áreas de Saúde, Educação e 

Lazer do Sesc, além das crianças e suas famí-

lias.  Em 2012, foram realizadas as avaliações 

antropométricas em 2.759 alunos. O número 

de crianças diagnosticadas com magreza, obe-

sidade grave, obesidade, sobrepeso e risco de 

sobrepeso foi de 37% para crianças até 5 anos, 

e de 38% para crianças acima de 5 anos. A par-

tir deste resultado, foi traçada uma estratégia 

para o direcionamento das crianças identifica-

das e suas famílias a uma consulta dietoterápi-

ca, e formação de grupos para participação em 

ações mensais de educação nutricional além 

do incentivo à prática de atividades físicas.  

Saúde na infância

O Projeto Viver Saúde ganhou em 2012 uma 

nova unidade móvel, para atender a região de 

Xanxerê. O projeto contribui para o desenvol-

vimento social de comunidades, por meio de 

ações educativas voltadas à promoção e prote-

ção da saúde, além da capacitação de agentes 

multiplicadores e conscientização para a mu-

dança de hábitos.  As ações buscam contemplar 

o interesse e as necessidades locais, através de 

palestras, oficinas, cursos, vivências, encon-

tros e debates, os assuntos são desenvolvidos 

levando em consideração o saber popular e 

o saber científico. Os temas trabalhados en-

volvem: alimentação saudável, qualidade de 

vida, sexualidade (Planejamento familiar, DST/

AIDS), saúde bucal, drogas e outros de interes-

ses locais. Ao longo do ano, o Viver Saúde foi 

levado a cinco comunidades, atendendo 21.708 

pessoas.

Viver Saúde

SAÚDE

Outro projeto itinerante, o OdontoSesc, volta-

do à promoção de saúde bucal, também regis-

trou números expressivos em 2012, somando 

30.263 atendimentos odontológicos clínicos, e 

52.629 atendimentos de Educação em Saúde, 

em dez municípios: São Bonifácio, Águas Mor-

nas, Santo Amaro da Imperatriz, Vidal Ramos, 

Urubici, Anita Garibaldi, Palmitos, Herval do 

Oeste, Faxinal dos Guedes e Dionísio Cerquei-

ra. O projeto conta com três Unidades Móveis, 

compostas por quatro cadeiras odontológicas, 

sala de raio-X, escovódromo e esterilização, 

onde são desenvolvidos os atendimentos clíni-

cos odontológicos. As atividades de educação 

em saúde são realizadas através de palestras, 

oficinas, dinâmicas, treinamentos de capacita-

ção, apresentações de teatro e apresentações 

em escolas.

odontoSesc

Indicadores Sociais ExternosIndicadores Sociais Externos
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Detectar e tratar problemas oftalmológicos, 

visando a recuperação da saúde ocular: este 

é objetivo do Ver para Aprender, projeto 

desenvolvido anualmente com alunos da 

Educação Infantil, Educação Complementar, 

Sesc Ler e EJA. Além de palestras educativas 

sobre saúde visual para alunos, pais e 

educadores, o projeto trabalha com a realização 

de testes de acuidade visual. Quando o aluno 

apresenta problemas oftalmológicos, este é 

encaminhado ao médico especialista. O Sesc 

paga a consulta e, se verificada a necessidade 

de óculos, a instituição também arca com 

este custo. Em 2012 o projeto aconteceu em 

20 Unidades Operacionais no Estado. Em 

cada município é realizada uma parceria com 

clínicas ou médicos oftalmologistas, além de 

óticas para a confecção de óculos. Efetivada 

a parceria, o Sesc promove um encontro de 

sensibilização e orientação com os pais, para 

depois realizar os testes com os alunos. Foram 

realizados 5.901 testes de acuidade visual, 

com 553 encaminhamentos para consultas 

oftalmológicas.

Ver para Aprender 

Indicadores Sociais Externos Indicadores Sociais Externos

Ao longo do ano, 13.168 pessoas saborea-

ram a culinária típica brasileira no Festival 

Gastronômico - Sabores do Brasil. O projeto 

busca valorizar a cultura nacional, apresen-

tando a história que envolve a inspiração, 

criação, formas de preparo e as sensações 

despertadas pelos ingredientes e temperos 

dos pratos típicos de cada região, com suas 

peculiaridades e fatores que identificam a 

sua origem. O Festival aconteceu no último 

sábado de cada mês, no horário do almoço 

e contou com a elaboração de 35 pratos de 

sete estados brasileiros: Bahia, Goiás, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, 

Espírito Santo e Pernambuco.

Sabores do Brasil 

Sendo o público interno o 

principal responsável pelo 

sucesso de um negócio, a saú-

de e o bem-estar destes pro-

fissionais estão diretamente 

relacionados a sua produti-

vidade. O programa Sesc Em-

presa propõe a formatação 

de um pacote de serviços do 

Sesc elaborado sob medida 

para a realidade e necessida-

de de cada empresa. As ações 

incluem práticas de ativida-

des físicas, avaliações físicas, 

comportamento preventivo, 

alimentação saudável, con-

trole do estresse, integração e 

relacionamento, despertando 

no público interno a atenção e 

o interesse pela sua saúde. Em 

2012, o projeto gerou um total 

de 37.392 atendimentos, em 

empresas, eventos e feiras.  

Sesc Empresa
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O Sesc é o maior promotor de circulação de es-

petáculos em Santa Catarina. Em 2012 foram 

88 circuitos com espetáculos de música, teatro 

e literatura que chegaram a mais 45 cidades. 

É inédito, na história cultural do Estado, que 

tantos espetáculos e obras de arte atinjam de 

modo sistemático e contínuo tantos municí-

pios. Além disso, as ações de cinema e artes 

visuais mobilizaram apreciadores e público em 

geral, movimentando galerias e salas de exi-

bição com algumas obras representativas em 

cada gênero. Ao longo do ano, seis novas expo-

sições percorreram as quatro galerias do Sesc e 

as mais de 30 cidades sedes e parceiras. Junta-

mente com as ações educativas que resultam 

em mostras coletivas, foram mais de 73 ações 

na área de artes visuais. Democratizar e quali-

ficar o acesso às artes no estado, mais que um 

objetivo, é um resultado das ações do Progra-

ma de Cultura do Sesc em Santa Catarina. 

Democratização da cultura 

Maior evento de circulação de artes cênicas do 

País, o Palco Giratório leva 16 grupos artísti-

cos selecionados para apresentações, oficinas 

e interação com o público a todos os Estados 

brasileiros. Em 2012, o Palco Giratório circu-

lou por 122 cidades brasileiras, com 23 espe-

táculos, somando mais de 700 apresentações 

de teatro, dança e circo. Em Santa Catarina, 8 

grupos de artes cênicas circularam por 22 ci-

dades, com apresentações gratuitas, oficinas e 

momentos de intercâmbio cultural com público 

e artistas locais. Além da circulação de espe-

táculos teatrais, integram o projeto o Festival 

Palco Giratório, evento com 30 dias de duração, 

e as Aldeias Palco Giratório, que são pequenas 

mostras artísticas e culturais. O projeto gerou, 

em 2012, um total de 98.959 atendimentos.

Palco Giratório 

CULTURA
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Com uma rede de mais de 4 mil contadores de 

histórias formados desde o ano 2000, e um 

público maior de 300 mil pessoas alcançadas 

com sessões de contação de história, por meio 

do projeto Baú de Histórias, o Sesc habilita-se 

para a realização de eventos que tenham como 

foco a história narrada em forma de espetácu-

lo. As Maratonas de Contos são eventos com 

uma programação intensificada, em que ar-

tistas se revezam em sessões de contação de 

histórias voltadas para os mais variados perfis 

de públicos.  O objetivo é incentivar o hábito de 

leitura, promover o intercâmbio cultural entre 

artistas e plateia, além de possibilitar a capa-

citação de artistas locais por meio de oficinas 

e workshops. Em 2012, foram realizadas Ma-

ratonas de Contos em Florianópolis, Brusque, 

Concórdia, Criciúma, Blumenau, Itajaí, Joinville, 

Lages, Laguna, Rio do Sul, Tubarão, Xanxerê, 

Jaraguá do Sul, Joaçaba, São Bento do Sul, São 

Miguel do Oeste e Tijucas, gerando um total de 

80.989 atendimentos.

Maratonas de Contos

Promover a circulação e o intercâmbio de gru-

pos, fomentando as artes cênicas em Santa Ca-

tarina são os objetivos do Projeto Repertórios, 

lançado no Sesc em 2012. A partir dele, 16 mu-

nicípios no Estado receberam apresentações 

de espetáculos teatrais de cinco companhias 

catarinenses com linguagens variadas. Cada 

uma apresentou três peças de seus catálogos 

em cada cidade e ministraram oficina, estrei-

tando o contado desses grupos com artistas e 

população local. No total, foram 15 espetácu-

los, 17 oficinas e 48 apresentações. 

Criado para promover e divulgar os trabalhos 

produzidos por grupos catarinenses que se de-

dicam ao teatro e a dança, o projeto EmCena-

Catarina realizou em 2012 três circuitos  divi-

didos em seis etapas que envolveram um total 

de 24 municípios. 

Os espetáculos selecionados para compor os 

circuitos devem sempre ter como foco a con-

tribuição com a reflexão sobre a sociedade, o 

homem e seus paradigmas. Neste contexto, 

foram apresentadas as montagens Julia, tea-

tro de rua do grupo Cirquinho do Revirado, de 

Criciúma; Frankenstein, espetáculo de bonecos 

da joinvillense Dionisos Teatro; e A Vida Como 

Ela É..., do Teatro Sim... Por Que Não?!!! de Flo-

rianópolis (Foto), que faz um passeio pela obra 

de Nelson Rodrigues. Ao todo, os espetáculos 

gratuitos geraram 19.953 atendimentos.

Projeto Repertórios 

EmCenaCatarina 
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Outsider, Trilogia Logosi.
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Lançada em outubro de 2012, a Ginástica In-

fantil faz parte desta nova proposta, aten-

dendo crianças de 3 a 6 anos. A atividade tem 

como objetivo o desenvolvimento psicomotor, 

com foco em atividades lúdicas e interativas, 

além de proporcionar a atividade física desde 

a segunda infância.  As aulas estimulam a tra-

balhar o corpo a partir das habilidades motoras 

básicas como correr, saltar, pular e equilibrar. 

A atividade utiliza conceitos e equipamentos 

de ginástica, brinquedos motores, vivências 

circenses e rítmicas, brincadeiras simbólicas e 

jogos. Para implementar o projeto, foram rea-

lizadas diversas pesquisas, consultas e visitas 

a entidades parceiras no intuito de elaborar a 

proposta pedagógica. Além disso, os profissio-

nais de Educação Física responsáveis pelo de-

senvolvimento das atividades nas Unidades de 

Santa Catarina receberam capacitação. Apro-

ximadamente 10 mil crianças participaram do 

Festival de Ginástica Infantil realizado em 12 

Unidades do Estado, após o lançamento esta-

dual da atividade, com aulas demonstrativas. 

Em novembro foram abertas turmas experi-

mentais e iniciado o período de inscrições para 

as turmas sistemáticas que iniciam em 2013.

Ginástica infantil 
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O ano de 2012 pode ser considerado um marco 

na área de Esporte no Sesc-SC, com a transição 

no formato da Iniciação Esportiva. O modelo de 

práticas esportivas adotados foi reestruturado 

e ganhou propostas específicas para cada faixa 

etária, diferente dos modelos habituais de es-

colinhas esportivas. A nova metodologia é mais 

adequada ao desenvolvimento integral da crian-

ça, além de ser mais atrativa e diversificada.  

iniciação Esportiva 

LAZER

Indicadores Sociais Externos
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No total, 20.790 pessoas participaram das 

atividades e passeios ciclísticos do Dia do Pedal, 

realizado simultaneamente em 23 cidades 

catarinenses no dia 1º de maio. O evento é 

promovido pelo Sesc em parceria com empresas 

e entidades locais, e tem por objetivo difundir 

a bicicleta como meio de transporte saudável e 

ecológico. A data foi escolhida para comemorar 

o Dia do Trabalhador com uma atividade de 

integração com a família e promoção de hábitos 

de qualidade de vida. O Dia do Pedal teve como 

tema “Um giro pelo melhor de sua cidade” e 

promoveu a valorização o patrimônio histórico 

e paisagístico de cada localidade. 

Dia do Pedal

Inclusão social por meio do esporte é o principal 

objetivo do Programa Esportivo e Social (PES), 

criado em 2011 e que já beneficiou mais de 870 

crianças em nove cidades. O programa atende 

meninos e meninas de sete a doze anos, ma-

triculadas regularmente em escolas públicas, 

no horário de contraturno escolar. A atividade 

é gratuita e visa a contribuir para a formação e 

cidadania de crianças de baixa renda por meio 

de práticas esportivas e educativas. A progra-

mação do PES conta também com orientação 

pedagógica, ações de saúde, recreação e ações 

de integração família-escola. As crianças aten-

didas têm seu desenvolvimento individual 

acompanhado pela equipe multidisciplinar do 

Sesc. Periodicamente, são realizadas avalia-

ções físicas, ações de orientações nutricionais 

e odontológicas e avaliações pedagógicas. Esta 

ação está incluída no Programa de Comprome-

timento e Gratuidade do Sesc. Em 2012 foram 

atendidas 429 crianças.

Programa Esportivo Social

O Sesc Olímpico tem o objetivo de incentivar 

a prática de modalidades esportivas pouco 

difundidas e de difícil acesso à comunidade em 

geral, seguindo um calendário “pré-olímpico” 

até 2016, com diferentes modalidades e temas 

trabalhados a cada ano. Em 2012, o projeto foi 

realizado em 22 cidades catarinenses, com as 

modalidades de mini-tênis e mini-atletismo. 

O projeto é realizado em duas etapas: na 

primeira, é oferecida uma capacitação técnica 

para profissionais e estudantes de Educação 

Física; na segunda etapa, é realizado um 

circuito de visitação para que crianças de 7 a 

12 anos vivenciem a modalidade, em parceria 

com escolas e entidades locais. A seguir, a 

modalidade é inserida na programação da 

Unidade do Sesc como atividade sistematizada. 

Foram realizadas 21 capacitações em 2012, 

possibilitando o aprimoramento profissional 

e acadêmico de 390 participantes. Já os 22 

festivais, circuitos de visitação à modalidade, 

geraram um total de 86.982 atendimentos.

Sesc olímpico

Indicadores Sociais ExternosIndicadores Sociais Externos
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Caminhadas e Corridas

Brincadeiras que fizeram e ainda fazem parte 

do universo infantil, e do imaginário adulto 

são resgatadas e vivenciadas através do 

Ciranda Sesc. Em 2012, o projeto passou por 

23 cidades, alcançando um público de 86.340 

pessoas, em brincadeiras que estimulam a 

criatividade e a interação entre crianças e 

adultos. As atividades são divididas em dois 

temas: “brincadeiras cantadas”, com cantigas 

populares de diversas regiões brasileiras; e 

“brincadeiras de papel”, que mistura exposição 

e oficinas de brinquedos de origami. Cada tema 

acompanha um almanaque que apresenta 

as brincadeiras propostas e permite que as 

informações sejam perpetuadas e difundidas.  

Ciranda Sesc
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Com o objetivo de incentivar a prática de ativi-

dades físicas e a adoção de hábitos saudáveis, o 

Circuito Sesc de Caminhadas e Corridas, foi re-

alizado ao longo do ano de 2012, em 17 etapas 

municipais, que reuniram 5.984 participan-

tes. Em cada cidade, foram realizadas provas 

de corrida de 5 e 10 quilômetros, além de re-

vezamento quarteto (20 quilômetros), provas 

infantojuvenis e caminhadas. Paralelamente, 

foram oferecidos serviços de saúde, avaliações 

físicas, atividades recreativas e culturais, na 

Arena Bem-Estar.  Os atletas que completa-

ram as provas receberam medalhas de parti-

cipação, e os primeiros colocados na categoria 

comerciário foram contemplados com uma via-

gem a Florianópolis para participação da etapa 

final do Circuito, realizada em 9 de dezembro, 

na Beira-Mar Continental.

A rede de solidariedade formada pelo progra-

ma Mesa Brasil Sesc arrecadou e distribuiu 1,9 

mil toneladas de alimentos ao longo de 2012 

em Santa Catarina. As doações recebidas con-

tribuíram para a complementação de 19 mi-

lhões de refeições, atendendo a uma média 

de 83 mil pessoas por mês nas três sedes em 

Chapecó, Florianópolis e Joinville e em outros 

65 municípios. Coletando onde sobra e entre-

gando onde falta, o Mesa Brasil contribui para 

segurança alimentar e nutricional de indivídu-

os em situação de maior vulnerabilidade, atra-

vés da doação de alimentos, da promoção de 

ações educativas e da responsabilidade com-

partilhada entre doadores, entidades sociais 

e voluntários em todo o país. Além de contri-

buir para o combate à fome, o projeto colabora 

para a diminuição do desperdício de alimentos 

em empresas e indústrias de pequeno, médio e 

grande porte. No Estado, são 81 parceiros doa-

dores por mês, cuja rede de solidariedade per-

mite o atendimento de 309 instituições sociais. 

O projeto contou ainda com a colaboração de 

66 voluntários ao longo do ano.

Mesa Brasil 

Indicadores Sociais Externos
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Sesc Móvel 

Instalado em um caminhão especialmente adap-

tado, o Sesc Móvel leva serviços e programação 

de educação, saúde, cultura, lazer e assistência 

a comunidades que não têm acesso a uma Uni-

dade do Sesc. O caminhão baú transforma-se 

em uma mini-unidade, com palco, equipamen-

tos recreativos, e um extenso acervo educativo 

e de saúde. Nesta configuração, o Sesc visitou 

24 cidades em 2012 e gerou 245.678 atendi-

mentos, ampliando o alcance de sua atuação 

e cumprindo com o objetivo de interiorização 

estabelecido em seu Planejamento Estratégico. 

Com este projeto, o Sesc Móvel busca contribuir 

para a promoção do desenvolvimento e da inte-

gração social, assim como da qualidade de vida 

também em municípios com baixo IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano). 

O projeto Sesc Cidadania fortalece o papel da 

instituição junto às comunidades, através do 

estímulo ao processo participativo e ao desen-

volvimento comunitário. A proposta prevê a 

realização de reuniões com representantes de 

cada comunidade para levantamento do con-

texto e suas especificidades. A partir das reais 

necessidades é organizado um planejamento 

participativo para o desenvolvimento de ações 

educativas, palestras, cursos, oficinas e encon-

tros comunitários. Em 2012 foram realizados 

34.393 atendimentos em 21 diferentes grupos 

organizados nas unidades de Blumenau, Brus-

que, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópo-

lis, Itajaí, Joinville, Lages, Laguna, São Bento do 

Sul, Tubarão e Xanxerê.  Durante toda a exe-

cução do projeto é desenvolvido o monitora-

mento das atividades programadas, a análise 

do contexto comunitário e o registro das ações 

desenvolvidas, no intuito de garantir o prota-

gonismo comunitário. 

Sesc Cidadania 
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Evento mundial coordenado na América Latina 

pelo Sesc São Paulo, o Dia do Desafio propõe 

que os participantes envolvam-se em alguma 

atividade física por pelo menos 15 minutos na 

última quarta-feira do mês de maio. Para mo-

tivar os participantes, uma competição sim-

bólica é organizada, em que duas cidades de 

mesmo porte competem entre si para ver qual 

mobiliza o maior percentual de sua população. 

Em Santa Catarina, o Sesc é o organizador do 

evento, articulando com as cidades onde pos-

sui Unidades, e com municípios vizinhos. Em 

2012, o Estado registrou 156 cidades envolvi-

das, número recorde de participantes. No dia 

30 de maio, 1.675.561 pessoas participaram 

das mais variadas atividades propostas para o 

dia, em escolas, praças, empresas e vias públi-

cas, sempre em parceria com o poder público 

local. Com relação a 2011, houve um aumento 

de 32% nas participações, quando foram mo-

bilizados 114 municípios. 

Dia do Desafio
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A idade não é o limite para novos desafios, 

comprovam os participantes do projeto Ido-

so Empreendedor, que há seis anos atende os 

maiores de 60 anos.  A ação impulsiona à in-

clusão social, intercâmbio e conhecimento, 

estimulando o idoso a assumir posições so-

cialmente produtivas junto à sociedade, tendo 

como mediador o uso da informática. O projeto 

é realizado em 22 Unidades Operacionais, sen-

do que em 2012 começou a ser desenvolvido 

nas Unidades do Sesc Ler Tijucas, Canoinhas e 

Caçador. Também iniciou o processo de interio-

rização, com a realização em Lajeado Grande, a 

partir da Unidade de Xanxerê, numa importan-

te parceria com o gestor público municipal. 

No total foram 97 grupos formados e 1.059 

idosos inscritos. Os resultados dos trabalhos 

sociais realizados ao longo do ano foram apre-

sentados em três Feiras do Idoso Empreende-

dor, que aconteceram no Hotel Sesc Cacupé, 

em Florianópolis, na Pousada Rural de Lages e 

no Hotel Sesc Blumenau. No acumulado do pe-

ríodo de execução do projeto mais de 3 mil já 

foram atendidos diretamente pelas atividades 

do Idoso Empreendedor. 

idoso Empreendedor

Através do projeto Crescer Cidadão, o Sesc de-

senvolve ações com foco na preparação para 

o mercado de trabalho para jovens de baixa 

renda a partir de 15 anos. As atividades em-

preendidas visam ao estímulo à educação, ao 

desenvolvimento das relações interpesso-

ais, à descoberta de potenciais e ao exercício 

da cidadania. Em 2012, o projeto foi realizado 

em parceria com o Senac, que encaminhou jo-

vens para cursos de capacitação profissional 

por meio do Programa de Comprometimento e 

Gratuidade. Ao longo do ano, o projeto Crescer 

Cidadão atendeu 321 jovens em 10 cidades ca-

tarinenses

Crescer Cidadão 
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Indicadores
Ambientais

Para transformar e mudar comportamentos o 

Sesc adota e incentiva a prática de pequenas 

atitudes, ações transformadoras que buscam o 

desenvolvimento das pessoas. Todas as áreas 

de atuação do Sesc estão empenhadas em apli-

car a sustentabilidade no cotidiano. Isso começa 

com o programa de Educação, além das matérias 

dos livros, a instituição ensina a importância das 

questões ambientais. Plantar a práticas sustentá-

veis hoje, para ter um planeta em equilíbrio ama-

nhã. A Saúde também participa deste processo, 

orientando hábitos saudáveis nas comunidades. 

Combater a desigualdade é desafio dos projetos 

de Assistência, como o Mesa Brasil, numa ação 

conjunta com uma rede solidária de empresas o 

Sesc redistribui alimentos excedentes, buscan-

do onde sobre e levando para onde falta, com-

batendo a fome. O acesso a Cultura também é 

imprescindível para o desenvolvimento, quanto 

mais livro, mais música, mais teatro e mais cine-

ma, maior se torna a capacidade de entender as 

relações humanas e também a relação do homem 

com o planeta.  Isso implica também em incenti-

var as atividades de lazer, projetos como o Dia 

do Pedal e Circuito Sesc de Caminhadas e Corri-

das mostram que atitudes sustentáveis, além de 

corretas, são agradáveis e divertidas. 

Sustentabilidade no Cotidiano 
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Manejo de Resíduos
Orgânicos

Em 2012, o Sesc Santa Catarina adotou uma 

nova prática de manejo de resíduos orgânicos, 

com o objetivo de minimizar os impactos am-

bientais gerados pelas atividades da institui-

ção. Ao longo do ano, foram implantados três 

pátios de compostagem para tratar os resíduos 

orgânicos gerados pelos restaurantes insta-

lados em Florianópolis, Blumenau e Lages e 

adequar-se a lei do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10). 

Por meio do sistema de compostagem termofí-

lica, o material é transformado em adubo, que 

é utilizado nos processos de jardinagem das 

Unidades Operacionais e hoteleiras envolvidas 

e como moeda verde para os agricultores de 

localidades próximas.  Foram coletados e trata-

dos durante o ano de 2012 aproximadamente 

224 toneladas de resíduos.

O composto orgânico também é usado em pro-

jetos ambientais previstos, como o Evento Arte 

Vida Verde, hortas escolares, mostra de com-

postagem e nas estufas instaladas para produ-

ção de plantas nativas e ornamentais.  Todo o 

processo é coordenado pelo Centro de Estudos 

e Promoção da Agricultura em Grupo (Cepa-

gro), ligado a Universidade Federal de Santa 

Catarina, e é acompanhado de atividades de 

educação ambiental e conscientização para o 

público interno. 

O projeto rendeu ao Sesc o Troféu Onda Verde, 

do Prêmio Expressão de Ecologia, a maior pre-

miação ambiental da região Sul do Brasil.

Também em 2012 foi iniciado um projeto para 

a construção de hortas escolares nas Unidades 

do Sesc em parceria com instituições locais. O 

intuito é, por meio da ação educativa, provocar 

mudanças sociais, culturais e econômicas nas 

comunidades em que os alunos estão inseridos. 

A horta é vista então como um eixo gerador de 

diferentes e significativas aprendizagens. 

No Sesc Ler em Tijucas, as crianças colheram 

as hortaliças e levaram para a casa, comparti-

lhando essa experiência coma família. Ações 

como estas acontecem diariamente nas uni-

dades do Sesc, através dos diversos projetos 

previstos onde a preocupação ambiental e a 

formação do sujeito como indivíduo gerador 

de mudanças permite sonhar com um mundo 

mais sustentável.

Hortas Escolares: 
Espaço Educador 
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A promoção do conhecimento científico 

ambiental é outra vertente forte no Sesc. Pelo 

projeto SESCiências, esse saber é levado à 

população de forma lúdica e interativa, através 

de mostras itinerantes, salas de ciências, 

capacitações e feiras de ciências, que têm como 

premissa instigar a curiosidade dos participantes 

através da brincadeira e da experimentação 

científica. Em Santa Catarina, o Sesc possui 

quatro Salas de Ciências ambientadas de 

acordo com o tema determinado: astronomia 

em Chapecó; física em Joinville; biologia, meio 

ambiente e química em Criciúma; e química, 

física, biologia e matemática em Florianópolis. 

Estes espaços são abertos para a visitação de 

escolas, bem como da comunidade em geral. 

Por meio das mostras de ciências, o projeto 

promove a circulação de um acervo científico 

por todas as cidades onde o Sesc possui 

Unidades, possibilitando o contato dessas 

comunidades com a divulgação científica. Já as 

feiras de ciências são eventos onde o Sesc, em 

parceria com escolas, incentiva a curiosidade 

dos estudantes, viabilizando a construção de 

experimentos científicos que são expostos 

posteriormente ao público.  Em 2012, o 

SESCiências registrou 201.505 atendimentos 

em Santa Catarina, entre mostras de ciências, 

atividades nas salas de ciências, capacitação de 

professores e feiras de ciências. 

Divulgação 
científi ca 

Em setembro foi lançado o site novo do Sesc-SC, 

que foi aprimorado e remodelado, passando a 

contar com um visual moderno, conteúdo mais 

dinâmico e interação com as redes sociais.  Com 

a reformulações, as Unidades do Sesc ganharam 

páginas personalizadas, a programação passou 

ater mais destaque, o sistema de RH foi revisto, 

e as informações padronizadas.  Pela página, 

os internautas podem encontrar informações 

referentes a serviços, projetos e eventos. 

Também é possível se cadastrar para vagas 

de trabalho no Sesc e licitações.  Dentro da 

nova proposta, foi desenvolvido um blog com 

notícias, que oferece conteúdo relevante nas 

cinco áreas de atuação e divulga as atividades 

promovidas. O objetivo é valorizar, informar, 

fomentar e compartilhar o conhecimento 

gerado na instituição. 

SITE 
NOVO
NO AR

Interação

Redes Sociais

Central de Relacionamento 

O Sesc-SC também está presente nas redes sociais se aproximando ainda mais do seu público. O 

ano fechou com 7 mil seguidores no Facebook e o perfil no Twitter com mais de 3.800. O Facebook 

é atualizado diariamente com posts compartilhados do blog, fotos de eventos promovidos pelas 

Unidades, além de promoções e campanhas realizadas periodicamente. No Twitter o foco é a 

divulgação das programações e novidades.

Desde setembro, é possível realizar ligações gratuitas pelo 0800.654.4545 para contatar a Central 

de Relacionamento do Sesc. A iniciativa visa facilitar o acesso da comunidade a esse canal de 

comunicação interativo que estreita o relacionamento da Instituição com o seus clientes, visando 

maior satisfação dos mesmos.  

Indicadores Ambientais Interação
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Tabela 
de Dados

2012

Tabela de Dados Tabela de Dados
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Tabela de DadosTabela de Dados

Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania na entidade 2011 2012

Relação entre a maior e a menor 
remuneração na empresa 19.02 18.83

Nº total de acidentes de trabalho 16 26

( x ) diretoria
( x ) gerência

       (    ) empregados
       (    ) não se aplica

( x ) diretoria
( x ) gerência

        (    ) empregados
        (    ) não se aplica

A previdência 
privada contempla:

( x ) são exigidos
(    ) são sugeridos
(    ) são considerados
(    ) não se aplica

( x ) são exigidos
(    ) são sugeridos
(    ) são considerados
(    ) não se aplica

Quanto à liberdade sindical, ao 
direito de negociação coletiva 
e à representação interna dos 

trabalhadores, a entidade:

(   ) não se envolve
(   ) incentiva
( x ) segue as normas da OIT

(    ) não se envolve
(    ) incentiva
( x ) segue as normas da OIT

(    ) diretoria
(    ) gerência  
(    ) empregado
( x ) PPRA
(    ) não se aplica

(    ) diretoria
(    ) gerência  
(    ) empregado
( x ) PPRA
(    ) não se aplica

(    ) não se envolve
( x ) apóia
(    ) organiza e incentiva

(    ) não se envolve
( x ) apóia
(    ) organiza e incentiva

Quanto à participação de 
empregados em programas de 

trabalho voluntário, a entidade:

Empresa: 132
Procon: 01
Justiça: 03

Empresa: 219
Procon: 03
Justiça: 04 

Nº total de reclamações e 
críticas de consumidores:

Empresa: 90%
Procon: 100%
Justiça: 0%

Empresa: 85% 
Procon: 90% 
Justiça: 90%

% de reclamações e 
críticas solucionadas:

( x ) sim
(   ) não

( x ) sim
(    ) não

Indicadores do corpo funcional 2011 2012

1.526 1.710

Nº de admissões durante o período 658 704

Nº de empregados terceirizados 71 63

Nº de estagiários 270

Nº de empregados acima de 45 anos 236 285

Nº de empregados os de 16 a 18 ano 00

Nº de mulheres que 
trabalham na empresa 1102 1.209

43% 41%

Nº de negros que trabalham 
na empresa 49 65

0% 0%

11 9

Nº de multas trabalhistas 40
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Rua Felipe Schmidt, 786, Centro

88010-002 – Florianópolis – SC

Tel: (48) 3251.4802

sesc-sc.com.br

  @sesc_sc

  facebook.com/SescSC


