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Bernardo Peixoto dos 
Santos Oliveira Sobrinho
Natural de Jaboatão dos Guararapes, 
Pernambuco, Bernardo Peixoto dos Santos 
Oliveira Sobrinho formou-se engenheiro civil 
pela Universidade Católica de Pernambuco 
(Unicap), com especialização em Saneamento 
Básico. Nesta área, ocupou os cargos de 
engenheiro da Compesa, secretário de Obras 
e presidente do Conselho Administrativo da 
Empresa de Urbanização de Jaboatão dos 
Guararapes, além de ter atuado como juiz 
classista. 

Em 1973, iniciou suas atividades como 
empresário do comércio, no segmento de 
frigoríficos. Em 1983, foi para o ramo de 
livraria e papelaria, com a criação das Livrarias 
MEC, hoje chamada Rede Atacadão MEC. 

Desde 2002, também trabalha com 
agronegócios, na empresa Max Fruit. No 
período de 1991 a janeiro de 2019, presidiu 
o Sindicato do Comércio do Jaboatão dos 
Guararapes, cargo que deixou de exercer 
quando assumiu a presidência do Sistema 
Fecomércio/Sesc/SenacPE, em fevereiro 
de 2019, após o falecimento do saudoso 
professor Josias Albuquerque.
 
Foi presidente interino da FecomércioPE por 
30 dias e eleito, por unanimidade, em seguida, 
presidente da entidade. Antes de assumir a 
gestão das entidades do Sistema Comércio no 
Estado, atuou como diretor da Fecomércio PE 
por mais de 20 anos, tendo ocupado a vice-
presidência no último mandato do professor 
Josias Albuquerque.
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Logo que assumi as entidades do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, nosso primeiro compro-
misso foi dar continuidade ao legado do meu antecessor, o professor Josias Albuquerque. Uma 
tarefa nada fácil, muito pelo contrário. Mas, com o apoio dos diretores da Fecomércio, dos con-
selheiros do Sesc e do Senac e de toda a equipe de gestores que faz o Sistema Comércio em 
Pernambuco ser referência no âmbito nacional, conseguimos protagonizar um dos períodos 
mais atuantes das instituições no Estado, principalmente durante o combate à pandemia da Cov-
id-19.
 
Como presidente do órgão gestor do Sesc e Senac, que representa os empresários do comércio 
de Pernambuco, liderei na Fecomércio uma pauta econômica em defesa dos interesses da cate-
goria, sempre primando pela transparência das ações. Temos forte atuação legislativa nos princi-
pais municípios e em todo o estado de Pernambuco e firmamos parcerias com entidades públi-
cas e privadas, o que fortalece nossas instituições e os sindicatos filiados à Fecomércio.
 
Nesses últimos três anos à frente do Sistema Fecomércio, promovemos diversos programas de 
desenvolvimento empresarial, como o Comércio Seguro e Adapta Comércio, e inúmeros debates 
sobre temas relevantes para as categorias que representamos e para a sociedade pernambucana. 
Apoiamos a retomada das atividades econômicas e lideramos um movimento em prol dos em-
preendedores, principalmente dos micro e pequenos empresários. Também iniciamos diversos 
diálogos com o Governo de Pernambuco, pleiteando ações e recursos para alavancar o ambiente 
de negócios.
 
Nas áreas de ouvidoria, auditoria e controladoria, implantamos programas de segurança corpo-
rativa, por meio de um comitê de compliance; criamos um comitê de ética para coordenar as 
boas práticas de gestão e integramos a governança da Fecomércio, do Sesc e do Senac com as 
administrações das três entidades, funcionando juntas em um único prédio, a Casa do Comércio, 
o grande marco da minha gestão.
 
E ainda temos muitos projetos para tocar daqui para a frente. Através do Instituto Fecomércio, va-
mos dar início a um programa de transformação digital das empresas do comércio. Em um perío-
do tão curto de gestão, já fizemos tanta coisa, de forma colegiada com a diretoria da Fecomércio 
e os conselheiros do Sesc e Senac. Só tenho a agradecer a quem caminha ao meu lado. Sigamos 
juntos nessa caminhada que nos ensina tanto, com tantas histórias boas para contar. Que este 
relatório seja inspirador para todos nós, estamos muito felizes com tudo o que conseguimos  
realizar em tão pouco tempo. Juntos, somos mais fortes!

Presidente do Sistema
Fecomércio/Sesc/Senac PE

Bernardo Peixoto

Palavra
do Presidente



























Centro Poliesportivo Arlindo Gomes de Sá do Sesc, em Floresta



Re
la

tó
rio

 d
e 

Ge
st

ão
 • 

20
19

 - 
20

22
1

9

Raio X do Sistema
em Pernambuco

09 Salas de Reunião

01 Auditório com 230 lugares

14 Andares

03 Pavimentos de Estacionamento

01 Sede Fixa | Casa do Comércio

22 Sindicatos Filiados com sedes 
fixas no Recife, Jaboatão, Paulista, 
Palmares, Caruaru, Garanhuns, 
Serra Tallhada e Petrolina

01 Cobertura Panorâmica

10 Academias de Ginástica  
e Musculação

01 Espaço Cultural Fábrica  
de Criação Popular

01 Centro de Produção Cultural,  
Tecnologias e Negócios

01 Centro de Difusão e  
Realizações Musicais

489 Leitos para Hospedagem 

24 Unidades Operacionais

13 Quadras Poliesportivas

04 Agências de Turismo

01 Museu de Arte Sacra 

16 Parques Aquáticos

05 Unidades Móveis 

03 Estádios de Futebol

11 Restaurantes

08 Teatros 

09 Galerias de Arte

15 Bibliotecas

14 Escolas

09 Laboratórios de Autoria  
Literária

#Sesc

02 Postos Avançados

03 Centros de Educação 
Profissional Especializados

01 Centro de Enogastronomia

01 Faculdade e 02 unidades 
vinculadas

08 Unidades de Educação 
Profissional

01 Centro de Convenções

01 Restaurante-Escola

01 Lanchonete-Escola

13 Carretas-escola

01 Salão-Empresa

09 Auditórios

#Senac

#Fecomércio
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Transparência  
na gestão

A transparência é uma questão crucial para a gestão do presidente Bernardo Peixoto. Sob
seu direcionamento, foram instauradas as áreas de Compliance e Controladoria do Sesc e
do Senac. As instituições também dispõem de outros canais que permitem o acesso dos
cidadãos às informações administrativas, como os Portais da Transparência e Ouvidorias,
e ainda são auditadas regularmente por órgãos de controle, entre eles a Controladoria
Geral da União.

Todas essas ações demonstram a preocupação da gestão em atender às exigências legais 
internas e externas, buscando sempre o melhor atendimento aos diversos públicos. Por 
trás do zelo com a transparência, ficam evidentes os bons resultados obtidos e a promo-
ção constante das melhores práticas de gestão.

Balanços Financeiros. A Fecomércio PE divulga, mensalmente, desde 2013, seus balan-
ços financeiros no site da entidade. Os balanços podem ser acessados em 
http://fecmercio-pe.com.br/site/transparencia-na-gestao/financeiro.

Código de Ética. O Sesc PE aprovou, no ano de 2017, o seu Código de Ética, e o renovou 
em 2020, considerando a necessidade de um normativo básico das condutas. 

Canais de Acesso ao Público Geral. O Sesc PE assegura os seguintes canais de acesso ao públi-
co geral: Central de Atendimento aos Clientes (CRC), Fale Conosco, Site Sesc, Portal de Transpa-
rência (E-SIC/ http://transparencia.pe.sesc.com.br/e-sic), Redes Sociais e Ouvidoria.

Ouvidoria. Em 2021, a Ouvidoria recebeu 503 manifestações. Em 2020, considerando a 
redução de atividades, em virtude da pandemia da Covid-19, foram registradas 453 mani-
festações. Em 2019 foram contabilizadas 696 manifestações junto à Ouvidoria.

Ouvidoria Sesc

Manifestação 2019 2020 2021

Total 696 453 503

Compliance e Controladoria. Em 2019, foi criado o Comitê de Compliance e redefinido 
o papel e estrutura da Controladoria, que também passou a ter a finalidade de controlar 
os processos adotados na gestão orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, adminis-
tração e prevenção contra riscos, na execução de seus programas e projetos, garantindo 
a sua conformidade com as normas internas do Sesc PE e da legislação externa.
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Portal da Transparência. Com o intuito de assegurar os mecanismos de publicidade e 
transparência das informações de interesse público, referentes aos resultados de gestão, 
atuação, abrangência e utilização dos recursos orçamentários do Regional Pernambuco, 
o Sesc tem suas informações e dados disponibilizados no link: http://transparencia.pe.
sesc.com.br/transparencia.

Unidade de Processos e Proteção de Dados. Outro ganho quanto à gestão de risco e
controles internos no Sesc foi a implantação da Gerência de Processos e Proteção de
Dados, ligada diretamente à Direção Regional. A unidade se volta a desenvolver processos
internos de forma integrada e visão sistêmica (fornecedores, empresa e clientes), com o
propósito de promover a simplificação e melhoria contínua da gestão, bem como garantir
dispositivos da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

O Senac PE conta com uma gestão eficiente e transparente, disponibilizando à sociedade 
vários canais de atendimento e de acesso a informações. Alguns deles:

Portal da Transparência: espaço que disponibiliza dados sobre a gestão orçamentária, fi-
nanceira e finalística da instituição em todo o território nacional. Nele, o cidadão também 
tem acesso a ferramentas para solicitação de informações sobre programas e atividades 
do Senac. O espaço atende às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, bem 
como ao Acórdão TCU nº 699/2016 - Plenário. Acesse: https://transparencia.senac.br/#/
pe/home e saiba mais.
 
Compliance: criado em março de 2021, o Núcleo de Compliance do Senac PE é um 
órgão ligado diretamente à Presidência. Entre as principais realizações, estão a elabora-
ção do Programa de Integridade/Compliance; a contratação de consultoria especializada 
para adequação aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei Federal nº 
13.709/2018), nas áreas jurídica, administrativa e de tecnologia da informação, e a aderên-
cia ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (e-Prevenção) do Tribunal de Con-
tas da União.

Ouvidoria: é o canal de representação do cidadão perante a instituição. Ligado direta-
mente à Presidência do Senac PE, o ouvidor tem plena independência e autonomia na 
busca de soluções para as manifestações dos usuários.

Ouvidoria Senac

Manifestação 2019 2020 2021

Total 136 85 74



Re
la

tó
rio

 d
e 

Ge
st

ão
 • 

20
19

 - 
 2

0
22

2
2

Apoiar o desenvolvimento das empresas e sindicatos do comércio de bens, serviços e 
turismo é a missão primordial do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE. Durante a gestão 
do presidente Bernardo Peixoto, as expertises e potencialidades das entidades que com-
põem o Sistema foram exploradas para proporcionar inteligência e melhoria na admi-
nistração das empresas, por meio de pesquisas, consultorias e ações gratuitas de capa-
citação. Houve ainda a interlocução junto a esferas governamentais e legislativas para 
viabilizar pleitos e minimizar impactos negativos ao comércio. 

Foram tempos difíceis, de crises econômicas sem precedentes, mas o Sistema investiu 
recursos próprios e fechou parcerias estratégicas para prestar suporte ao setor produtivo 
e ajudá-lo a ultrapassar este momento de retração. Muitas das iniciativas desenvolvidas 
foram inéditas, graças à visão empreendedora da atual gestão. São elas:

Consultorias empresariais (2019-2022). A Fecomércio PE desenvolveu 112 consultorias 
a empresas nas áreas de gestão financeira, planejamento estratégico e marketing digital.

Pesquisas (2019-2022).  
20 Pesquisas de Sondagem de Opinião - Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Namorados, 
São João, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday, Natal. As Sondagens de Opinião 
são pesquisas em épocas de datas festivas importantes para o setor do comércio de 
bens, serviços e turismo do Estado de Pernambuco, com o objetivo de identificar as ex-
pectativas de consumo/vendas.

4 Pesquisas Especiais - Perfil do usuário do transporte público na pandemia, Um olhar 
para os investimentos e as oportunidades em Serra Talhada e entorno, E-commerce 
varejo e E-commerce consumidor. Os Estudos Especiais têm como objetivo identificar as 
expectativas de compras e de vendas durante períodos comemorativos para o comércio 
de bens, serviços e turismo, auxiliando os empresários e consumidores na tomada de 
decisões.

36 Boletins Conjunturais do Comércio. Os Boletins Conjunturais apresentam levanta-
mentos sistemáticos mensais dos indicadores de desempenho das atividades do comér-
cio de bens, serviços e turismo do Estado de Pernambuco, além de fazer uma composi-
ção destas pesquisas em quatro levantamentos trimestrais, visando o monitoramento das 
atividades do setor.

36 Análises Locais da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), 36 Análises Locais da Pesqui-
sa Mensal dos Serviços (PMS) e 36 Análises Locais do Índice Nacional de Preços ao Consu 
midor Amplo (IPCA). Recortes locais dos índices do IBGE – PMC, PMS e IPCA.

Incentivos ao setor

Para o Comércio
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O Senac PE é um importante parceiro da sociedade e, em especial, das empresas do 
comércio de bens, serviços e turismo, contribuindo com qualificação de profissionais para 
o mercado de trabalho. Entre 2019 e 2021, foram registradas mais de 100 mil matrículas e 
200 mil atendimentos, que totalizaram 15 milhões de horas-aula executadas.

A instituição possui oito Centros de Educação Profissional, sendo dois Postos Avança-
dos, três Centros de Educação Profissional Especializados e uma Faculdade, que conta 
com duas unidades vinculadas nos municípios de Caruaru e Petrolina, além de 13 Uni-
dades Móveis (Carretas-Escola), que levam o atendimento aos pontos do Estado onde 
não há unidade fixa.

Produção Senac

2019 2020 2021 Total

Matrículas 40.540 32.434 32.395 105.369

Ações Extensivas 48.848 15.704 37.638 102.190

Atendimentos 
Totais (Matrículas + 
Ações Extensivas)

89.388 48.138 70.033 207.559

Carga Horária 
Executada

5.769.659 4.670.489 4.718.075 15.158.223

Municípios 
Atendidos

123 65 93 281

O trabalho desenvolvido pelo Senac PE ao longo dos anos reflete na avaliação do ensi-
no e na empregabilidade dos alunos, de acordo com pesquisas nacionais.

Pesquisa de Avaliação do Egresso 2019. Levantamento nacional que visa avaliar a in-
serção no mercado de trabalho dos alunos aprovados em 2019. Com coleta entre mar-
ço e abril de 2021, foram registrados 18.371 questionários válidos. Dos participantes de 
Pernambuco, 72,5% conseguiram um trabalho durante ou após a realização do curso. 
Entre os estudantes que ingressaram com motivação profissional, 19% conquistaram o 
primeiro emprego, 50,3% conseguiram melhor trabalho e 19,2% foram promovidos no 
trabalho.

Pesquisa Nacional da Qualidade Percebida. Tem o objetivo de avaliar a qualidade dos 
cursos por meio da percepção dos alunos, a partir de uma matriz com sete quesitos e 
36 atributos, em que os alunos atribuem notas de 1 a 10 pontos para cada atributo. O 
Indicador de Qualidade Percebida (IQP) ficou em 8,99 pontos no exercício de 2019. Os 
quesitos mais bem avaliados foram o docente e o atendimento na secretaria escolar, 
ambos com conceito ótimo, 9,20 pontos.



Atendimento aos clientes no Sesc Santa Rita
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Inovação
O Sesc PE vem passando por um processo de modernização administrativa desde 2019. 
Foram institucionalizados vetores estratégicos que impulsionem uma melhor medida de 
modernização: 

Simplificação e melhoria de processos e segurança empresarial:
• Reestruturação organizacional: comitê de Ética e Implantação de Escritório de 
Processos;
• Transformação Digital: implementação e melhorias do BI; implantação de WIFI em 
todas Unidades Operacionais; implantação do App Cartão Sesc Digital; criação de portal 
de doação online para o Banco de Alimentos; disponibilização de plataformas para Aulas 
Remotas e Híbridas – Implantação do Zoom e Google for Education; implantação de 
plataforma Educacional – Sophia e do APP Sesc Treino;
• Implementações e melhorias no aplicativo do Sesc Treino para a Rede de Academias do 
Sesc PE.

Formulação e disseminação de tecnologias sociais:
• Formulação e implementação de protocolos de segurança técnica de prevenção para a 
retomada das atividades presenciais;
• Realização de aulas e atividades remotas;
• Chamada dos Projetos Inovadores em processo interno entre as unidades operacionais;
• Realização de grandes projetos nacionais e regionais de forma virtual e híbrida;
• Implantação da plataforma Sesc Digital, atendendo com cursos remotos em localidades 
distantes que não possuem a presença do Sesc PE.

Rede Sesc de Atendimento:
• Sesc +, projeto em elaboração visando estreitar ainda mais a relação da entidade com 
os clientes a partir da expansão de serviços fora dos muros do Sesc, com a mesma quali-
dade oferecida nas unidades;
• Constituição de tarifas diferenciadas nos produtos e serviços do Sesc PE para empresá-
rios com Cartão do Empresário; 
• Construção de parcerias com organismos internacionais, empresas nacionais, Governo 
do Estado, prefeituras, sindicatos, associações comerciais, CDL, Universidades, veículos 
de comunicação, empresas públicas, instituições religiosas, ONGs e empresas privadas 
em todo o estado; 
• Ampliação da rede de atendimento do Sesc PE e requalificação dos equipamentos.

O Senac PE está em meio a um trabalho de reorganização da gestão e processos, que 
comtempla também modificações em seu portfólio. Nestes último três anos, foram 
vários avanços, com lançamentos de produtos inovadores e ampliação dos serviços no 
Interior.

Senac Mais. Projeto de reestruturação organizacional em busca da excelência, através de 
novas estratégias de gestão e modificações no portfólio de produtos em consonância 
com a missão da instituição. O trabalho, iniciado em 2019, contou com a consultoria do 
consórcio Ceplan | Aika. Ao todo, o projeto prevê um investimento de R$ 1.130.600,00.

Novos cursos superiores. Em sintonia com as demandas e necessidades do mercado, a 
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Faculdade Senac PE lançou, entre 2019 e 2021, oito novas graduações e quatro pós-gra-
duações, incluindo três MBAs.

Interiorização do Ensino Superior. Início das atividades da Faculdade Senac PE em Pe-
trolina, em 2019, com a lotação máxima na turma de Gastronomia, e reconhecimento do 
curso de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da unidade vinculada de Caruaru 
pelo MEC. O curso recebeu conceito 4, demonstrando a qualidade não somente do seu 
projeto pedagógico, mas do corpo docente e da infraestrutura do Senac PE.

Mediotec. O Senac foi a primeira instituição privada de Pernambuco na oferta do Ensino 
Médio integrado ao Técnico. O Mediotec iniciou em 2021, no Recife e Paulista, com o 
Técnico em Informática. Diante do sucesso, passou a disponibilizar, em 2022, também o 
Técnico em Logística e a ter turmas em Caruaru e Petrolina.

Realização do ProjetAí. A Faculdade Senac PE promoveu uma jornada de inovação e criati-
vidade, com apresentação de soluções de TI para problemas reais, onde mais de 150 alunos 
apresentaram 34 projetos para convidados de empresas como o Porto Digital, UPE, UFPE, 
Accenture, Avanade, entre outras instituições. Com o tema “Extensão, Inovação, Prática, Pro- 
blemas e Soluções”, aconteceu no período de 28 de junho a 02 de julho e reuniu acadêmi-
cos, profissionais e educadores em torno de boas ideias e projetos para a sociedade.

Fórum de Debates capacita empresários de Serra Talhada
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Forme. O Programa de Formação Empreendedora (Forme), realizado pelo Instituto 
Fecomércio PE em parceria com o Sebrae/PE, o Senac e o Sesc, dentre outras insti- 
tuições, vem qualificando, nesses últimos três anos (2019-2022), empreendedores 
informais e microempreendedores formais em todo o estado de Pernambuco, de-
senvolvendo competências relacionadas às atitudes empreendedoras e ampliando a 
visão de oportunidades de negócios para quem já é empreendedor ou está queren-
do começar a empreender.

Forme

Cursos Participantes Carga Horária

20 440 297 horas

Procompec. O Programa de Capacitação, Modernização e Desenvolvimento Setorial 
(Procompec) promoveu diversas ações de capacitação empresarial e tecnológica para os 
empresários do segmento do comércio de bens, serviços e turismo, atuando em territó- 
rios específicos e potencializando as oportunidades de negócios locais.

Procompec

Atividades Participantes Carga Horária

Cursos 37 719 650 horas

Palestras 10 434 20

Fórum de Debates. O Fórum de Debates promoveu várias capacitações sobre tendências 
para o comércio de Pernambuco, atualizando os empresários pernambucanos sobre os 
principais cenários de negócios, inovação e tecnologia, assim como o fortalecimento do 
segmento do comércio de bens, serviços e do turismo, por meio da difusão de informa-
ções empresariais relevantes.

Fórum de Debates

Eventos Participantes

29 2912

Certificação Digital. Nesses últimos três anos, a Fecomércio-PE validou 10.774 certificados 
digitais. A instituição ocupa o 6º lugar no ranking brasileiro da Rede CNC (grupo de federa-
ções que oferecem certificados pela Certisign). Em Pernambuco, é a segunda maior emis-
sora de certificados pela Certsign, com 7,4% de participação de vendas no Estado.  

Certificados Digitais

2019 2020 2021 Total

4.628 2.996 3.150 10.774

Programas
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Sistema de Excelência em Gestão Sindical (Segs). Programa que incentiva o desenvolvimento
da excelência na gestão da Federação do Comércio e de seus sindicatos filiados, permitindo 
às entidades identificar o grau de desenvolvimento da sua gestão nos quesitos associativismo, 
representatividade, estrutura diretiva, gestão financeira e produtos e serviços oferecidos. Além 
disso, o programa visa capacitar seus líderes em práticas gerenciais de reconhecida excelência, 
possibilitando também o compartilhamento de práticas gerenciais de sucesso e o crescimen-
to individual dos líderes e executivos sindicais e, consequentemente das entidades e empresas 
representadas.

Em Pernambuco, a Fecomércio implantou o programa em 2008 e, desde então, vem re-
alizando cursos de capacitação com os seus sindicatos filiados. Nesses últimos três anos, 
15 sindicatos participaram dos Ciclos Segs, realizando cursos e workshops online, capaci-
tação de avaliadores, planejamento e acompanhamento de planos de ação e desenvol-
vendo o Projeto Liderança Sindical.

Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). O Sesc PE mantém um programa
de gratuidade, o PCG, que somente em 2021 destinou cerca de R$ 19,6 milhões em
bolsas, com previsão de investir R$ 18 milhões em 2022.

O conceito de gratuidade, aliás, está presente desde a criação do Sesc, que traz em seus 
referenciais a obrigação de ofertar serviços gratuitos e subsidiados à clientela de baixa 
renda, conforme o Protocolo de Compromisso assumido entre Ministérios Governamen-
tais,CNC, Sesc e Senac em julho de 2008.

Entre as atividades atendidas, são consideradas plenas (elegíveis) do PCG: Educação 
Infantil, Fundamental, Complementar, Ciências e Humanidades e EJA - estas compõem 
a educação básica. Já o grupo de educação continuada é composto por Educação em 
Saúde, Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Literatura, Audiovisual, Biblioteca, DFE (Forma-
ção esportiva) e Trabalho Social com Grupos

Programa Senac de Gratuidade. Oferece educação profissional gratuita de qualidade
para brasileiros com renda familiar de até dois salários mínimos per capita, sendo um im-
portante instrumento de inclusão produtiva. O Senac PE aplicou, nos exercícios de 2019
a 2021, o valor total de quase R$ 117 milhões no programa, beneficiando mais de 29 mil
alunos.

PSG em números

Ano Matrículas Carga Horária Investimento

2019 6.324 1.755.273 R$ 30.225.801,06

2020 13.469 2.214.309 R$ 39.845.766,17

2021 9.298 2.052.605 R$ 46.844.158,11

Total 29.091 6.022.187 R$ 116.915.725,34
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Programa de Aprendizagem. Tem o objetivo de formar jovens, na faixa etária de 14 a 24 
anos, em cursos profissionalizantes, buscando despertar um comportamento solidário, 
o exercício da cidadania e a inclusão social. De 2019 a 2021, foram matriculados 7,7 mil 
alunos, atendendo a 2,9 mil empresas.

No Programa, a empresa é responsável pela seleção dos jovens e por sua matrícula nos 
cursos. Em Pernambuco, o Senac trabalha em conjunto com a Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego (SRTE), no cumprimento das premissas do Programa de Aprendi-
zagem.

Aprendizagem no Senac

Ano Matrículas Carga Horária Empresas Atendidas

2019 2.864 484.145 1.015

2020 2.306 1.280.884 782

2021 2.554 1.204.821 1.129

Total 7.724 2.969.850 2.926

Formação de profissionais para shoppings. Qualificação dos moradores dos entornos, 
nas atividades referentes à administração e aos lojistas, que passam a integrar um banco 
de talentos para uso do empreendimento após a sua implantação. A ação é desenvolvida 
de forma gratuita, por meio do Programa Senac de Gratuidade.

Qualificação para Shoppings / Senac 

Período Empreendimento Pessoas Beneficiadas

2018 a 2019 Shopping Serra Talhada 208

2020 a 2021 Recife Outlet Shopping 1.510

Faculdade Aberta à Terceira Idade (FATI). O programa oferece bolsas gratuitas em  
unidades temáticas dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Senac PE, no 
Recife, em Caruaru e em Petrolina. Nos últimos anos de 2020 e 2021, foram 69 vagas para 
pessoas acima de 60 anos vivenciarem o ensino superior. 

Programa Comércio Seguro. Voltado para os empresários do setor do comércio de bens, 
serviços e turismo de Pernambuco, o programa promoveu 34 ações, sendo 24 cursos, 
seis workshops e quatro lives para otimizar a reabertura das atividades econômicas. As 
ações abordaram temas como captação de clientes, marketing digital, tendências de 
negócios pós-Covid, além de outros assuntos dos segmentos da moda, gastronomia, 
beleza, saúde e comércio. A ação foi apresentada como case de sucesso no 2º Encontro 
Nacional dos Gestores de Relacionamento Corporativo e Áreas Afins do Senac Nacional.

Programa Senac Empresas Saúde. Criado para qualificar profissionais das empresas de 
saúde, o projeto ofertou 900 vagas em cursos gratuitos. O programa foi lançado na live  
“Excelência nos Serviços de Saúde Pós-Pandemia”, no dia 22 de outubro de 2021.
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É um serviço oferecido pelo Sistema Fecomércio que tem papel de mediação na relação 
entre o Poder Público e o Setor Terciário do Estado de Pernambuco. É responsável pelo 
recebimento, triagem, acompanhamento e posicionamento das proposições legislativas 
de relevância para os segmentos representados pela Fecomércio PE na Câmara Muni-
cipal do Recife, Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) e Congresso Nacional 
(Câmara dos Deputados e Senado Federal). A Assessoria Legislativa atua na defesa dos 
interesses do comércio, fazendo a interlocução com parlamentares, para minimizar ou 
sanar impactos negativos sobre atividades de setores do comércio.
 
Nos últimos três anos, destacam-se o lançamento do Raio X das Eleições 2020, docu-
mento que consolidou os resultados eleitorais de 26 municípios pernambucanos com 
presença direta do Sistema Comércio (sindicatos filiados, Sesc e Senac); a criação do 
Realeg Digital, novo canal de articulação com as entidades componentes da Rede Esta- 
dual de Acompanhamento Legislativo (Realeg) e a entrega do prêmio Parlamentar Amigo 
do Comércio a parlamentares das três casas legislativas que têm atuação relacionada ao 
segmento do comércio.
 
Outro destaque é a lei do “Código Sinal Vermelho”, sancionada no Recife em 2021,  
com apoio da Fecomércio PE. Prevê que estabelecimentos do comércio que aderirem  
voluntariamente à política assistirão mulheres que sinalizarem, verbalmente ou fisicamen-
te, a necessidade do auxílio. A expressão “sinal vermelho” advém de um dos códigos que 
poderão ser utilizados pela pessoa, ao expor, na palma de uma das mãos, a marca na 
forma de “X” desenhado, se possível na cor vermelha, voltada ao responsável pela assis-
tência. É mais uma alternativa para a prevenção e combate à violência doméstica e fami-
liar contra a mulher.

Assessoria Legislativa - Resumo das Atividades

Ações 2019 2020 2021 2022* Total

Propostas acompanhadas 185 230 237 35 687

Notas técnicas produzidas 35 48 54 6 143

Comunicação de novas 
leis, decretos e portarias 
(sanção/promulgação/

publicação)

57 202 187 18 464

Computação de ações 
parlamentares

117 88 108 6 319

* Até 23 de março de 2022

Assessoria Legislativa
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O Instituto Fecomércio PE promoveu, de fevereiro de 2019 a março de 2022, parcerias 
com diversas instituições na realização dos seus programas de formação empreendedora 
e de desenvolvimento territorial, a exemplo do Senac PE, Sebrae PE, Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE), Prefeitura de Camaragibe, Tacaruna 
Social, Instituto João Carlos Paes Mendonça (JCPM), Instituto Peró, Shopping RioMar, 
Chef, Colégio Dom Bosco, Casa da Esperança, Neoenergia.

Loja Artesanato de Talentos. Parceria com o Shopping RioMar para geração de opor-
tunidades de negócios para os participantes do Procompec, através de exposições dos 
produtos em loja colaborativa nas principais datas comemorativas – Carnaval, São João 
e Natal. De fevereiro de 2019 a março de 2022, foram realizados nove eventos, com 175 
participantes, gerando um volume de negócios de R$ 557.919,50

Projeto Vai Turismo. Iniciativa da CNC, com  apoio das Federações do Comércio, para 
construção de um movimento nacional formado por pessoas e organizações, que visa 
contribuir com propostas que impulsionem o setor do turismo, principalmente após o 
impacto da pandemia da Covid-19. Mais de 25 representantes de entidades empresariais, 
educacionais e sociais participam do projeto, que já realizou, nesses três anos, três ofici-
nas para construção da proposta para Pernambuco, que será entregue ao futuro gover-
nador do Estado para o mandato de 2023/2027.

Senac/SP. Em 2020, o Sesc PE deu início às matrículas para os cursos de graduação e
pós-graduação em EAD, a partir do acordo de Cooperação Técnica inédito firmado com
o Senac/SP, com polos nas Unidades Araripina, Arcoverde e Belo Jardim. Com isso, os
estudantes matriculados podem se utilizar das unidades no interior, caso precisem tirar
dúvidas ou ter um local para estudar presencialmente.

Projetos, parcerias e convênios

Abertura da turma gratuita de ADS contou com o secretário Alberes Lopes e Pierre Lucena, do Porto Digital
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Porto Digital. A parceria do Senac PE com o Porto Digital teve início em março de 2020, 
com a oferta de bolsas de estudos no curso superior de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas da Faculdade Senac PE para estudantes de baixa renda. Foram 60 vagas gratuitas 
custeadas pelo Senac, no valor total de R$ 923.940,00 nos cinco semestres da graduação.

Adapta Comércio. Realizado pelo Senac em parceria com o Sebrae, o programa lançado 
em 2020 oferece consultoria gratuita para 370 microempreendedores individuais (MEI), 
microempresas e empresas de pequeno porte, com foco nos segmentos de comércio e 
serviço. Nos anos de 2020 e 2021, foram 164 atendimentos em 30 municípios.

Prefeitura de Sirinhaém. Para preparar a população para as oportunidades de trabalho 
que surigirão com o Hotel do Sesc em Sirinhaém, o Senac ofertou 17 cursos gratuitos em 
2021, beneficiando 303 pessoas. O investimento da instituição foi de R$ 1.542.188,80.

Programa Bolsa Qualificação. O Sistema Fecomércio uniu-se à Superintendência Regio-
nal do Trabalho de Pernambuco para a oferta do Bolsa Qualificação (uma das modalida-
des do Seguro Desemprego) com ainda mais vantagens para o empresário do comércio. 
O programa permite a suspensão de contratos por dois a cinco meses, desde que o em-
pregado curse uma qualificação no período. Nesta parceria, o curso é oferecido gratui-
tamente pelo Senac e a Fecomércio ainda presta orientação legal ao empresário. A ação 
previu a oferta de 1.500 vagas gratuitas e investimentos de R$ 10 milhões pelo Sistema. 

Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX). Parceria entre a Faculdade Senac PE 
e a Agência Brasileira de Exportação (Apex-Brasil), a ação lançada em dezembro de 2021 
capacita gratuitamente empresas brasileiras para o processo de exportação de produtos e 
serviços. O objetivo é qualificar 150 empresas pernambucanas e 25 alagoanas até 2023.

Embarque Digital. A Faculdade Senac PE é uma das Instituições parceiras do Embarque 
Digital. O programa da Prefeitura do Recife e do Porto Digital oferece bolsas de estudo 
em graduações para estudantes oriundos da rede pública. A Faculdade recebeu 270 estu-
dantes para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas nos semestres de 2021.2 
e 2022.1. A contrapartida da Faculdade representa quase R$ 1,7 milhão em todo o curso.

Programa de Extensão Tecnológica (PET) do Governo do Estado. Com 12 projetos 
aprovados, a Faculdade Senac PE foi a instituição de ensino privada com maior volume 
de projetos selecionados pelo edital do Programa de Extensão Tecnológica (PET) do Go-
verno do Estado em 2021. A ideia é integrar ainda mais a academia ao mercado, para o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras. A atividade envolveu 600 alunos.

Escritório de Québec. Em convênio assinado em 2021 com o Escritório de Québec, a 
Unidade de Idiomas Senac receberá 10 mil dólares canadenses para compor uma turma 
de Francês com profissionais de TI, Enfermagem e outras áreas para atuarem em Québec.

Língua Skill. Firmada em 2021, a parceria credencia o Senac PE a aplicar o teste multinível 
fornecido pelo Cambridge Assessment English a partir de 2022.

Atendimento a instituições públicas e privadas. O Senac PE realiza projetos e parcerias 
com instituições públicas e privadas. Entre 2019 e 2021, foram firmados contratos com 
60 entidades, gerando uma receita de R$ 6.323.924,07 e a capacitação de 19.437 pesso-
as. Destaque para as parcerias com o Sebrae, Governo do Estado e Prefeituras.
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O grande marco da gestão do presidente Bernardo Peixoto à frente da Fecomércio PE foi a 
conclusão da Casa do Comércio, projeto idealizado pelo visionário Josias Albuquerque, presi-
dente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE de 1996 a fevereiro de 2019. Em funcionamento 
desde agosto de 2020, o edifício comporta setores administrativos das três instituições, entre 
elas, a Presidência do Sistema Fecomércio e as Direções Regionais do Senac PE e do Sesc PE. 
E, como seu próprio nome já sugere, a edificação é um local de atendimento ao comércio, 
com a oferta de serviços como a Certificação Digital e a disponibilização de ambientes que 
podem ser utilizados pelas empresas e sindicatos do setor.

Com investimento de cerca de R$ 26 milhões, aportados na construção e no mobiliário, a 
Casa do Comércio possui 14 andares, sendo três pavimentos de estacionamento, um de 
auditório com capacidade para 230 pessoas, nove de escritórios e uma cobertura pano-
râmica com vistas para a paisagem natural e urbana do Recife. O projeto arquitetônico é 
assinado por Waldecy Pinto e o projeto de interiores, por Rafael Santos.

A Casa do Comércio reforça um dos papéis institucionais do Sistema Fecomércio PE, 
representando o acolhimento e o apoio na defesa permanente de todos os empresários, 
comerciários e sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo de Pernambuco.

O Sesc PE está em franca expansão com ampliações e requalificações de seus espaços 
para consolidar sua atuação e capacidade de atendimento. Entre obras e reformas de 
2019 e 2022 (até março), a instituição deverá ultrapassar a marca de R$ 196,6 milhões in-
vestidos em Pernambuco, gerando emprego e renda na área da construção civil e, breve-
mente, em outras frentes, quando todos os equipamentos atualmente em obra entrarem 
em operação. O valor contempla os aportes em obras, reformas, manutenções e amplia-
ções, além de mobiliários e equipamentos. 

Investimentos Sesc PE

2019 2020 2021 2022 (1º trimestre) Total

R$ 34.535.665,25 R$ 36.575.843,24 R$ 98.399.618,28 R$ 27.125.970,06 R$ 196.637.096,83

Em novembro de 2021, o Sesc alargou sua participação no Sertão, com a inauguração do 
Centro Poliesportivo - Arlindo Gomes de Sá, em Floresta. Com investimento de aproxi-
madamente R$ 5 milhões em obras e equipamentos, o complexo foi criado para oferecer 
à população da região serviços de lazer, esportes e espaço para eventos.

#Inaugurações

A excelência em serviços empresariais, soluções educacionais e atividades sociais oferta-
das aos empresários e à sociedade é uma das premissas da gestão do Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac PE. Por isso, os investimentos em melhorias não param.

Nos últimos três anos, foram inaugurados a Casa do Comércio e novos equipamentos 
do Sesc e do Senac. As ações somam mais de R$ 246 milhões em investimentos das três 
instituições e têm como consequência a ampliação da atuação do Sistema em todo o Es-
tado. Nos próximos anos, está previsto um aporte de R$ 254 milhões em novos projetos.

Investimentos em estrutura
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Com mais de R$ 5,5 milhões em investimentos, o Sesc Pernambuco entregou novos 
equipamentos em Goiana e em Triunfo, em março de 2022. O Museu de Arte Sacra Es-
critor Maximiano Campos (MASG), no Sesc Ler Goiana, foi reaberto requalificado. Agora, 
o MASG entra na rota do turismo e impulsiona a economia da região. E, também no Sesc 
Ler Goiana, foi inaugurada a nova academia de musculação da unidade, que já está em 
funcionamento.

Já em Triunfo, três grandes novidades: a Praça Josias Albuquerque e as reformas do 
Espaço Cultural Fábrica de Criação Popular José Manoel Sobrinho e do Centro de Con-
venções do hotel (coberta e ar condicionado). O prédio do espaço cultural, aliás, abrigou 
a cadeia pública do município e hoje oferta cursos em diversas linguagens artísticas e uma 
galeria de arte para a comunidade e hóspedes do hotel que o Sesc também mantém pró-
ximo.

O Sesc Ler Goiana ganhou academia de musculação
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Nos últimos três anos, o Senac PE aumentou sua capilaridade no Estado, interiorizando 
o Ensino Superior. Além disso, requalificou suas unidades físicas, investindo quase R$ 24 
milhões em equipamentos, material permanente, obras e instalações.

Investimentos Senac PE
2019 2020 2021 Total

R$ 11.323.077,93 R$ 6.749.573,57 R$ 5.855.512,26 R$ 23.928.163,76

Entre as iniciativas, está a inauguração da nova sede da Faculdade Senac PE no Recife, 
em 25 de julho de 2019. Com investimento de R$ 81 milhões, o prédio possui 22 pa-
vimentos e mais de 22 mil m² de área construída. São 22 laboratórios, 35 salas de aula, 
auditório com 176 lugares, salão de eventos para 120 pessoas, biblioteca com 16 mil itens 
e seis andares de estacionamento.

Com aporte de R$ 81 milhões, nova sede da Faculdade Senac é inaugurada no Recife
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No Recife, o Sesc PE está retomando as atividades da Unidade de Santa Rita, totalmente 
reformada para os trabalhadores do comércio, trazendo a ampliação da capacidade de  
atendimento e o reposicionamento do conceito, focando em bem-estar. O valor do in-
vestimento foi de R$ 22,7 milhões.

Outras unidades vocacionadas mais fortemente à educação também passaram por refor-
mas nos últimos três anos. É o caso do Sesc Ler São Lourenço da Mata (R$ 1,74 milhão), o 
Sesc Ler Buíque (R$ 1,57 milhão) e o Sesc Ler Bodocó (R$ 1,58 milhão), todos por meio da 
construção das salas técnicas e adequação de coberturas das quadras poliesportivas.

Já o Senac PE atuou na modernização dos elevadores e infraestrutura dos prédios que 
compõem o Complexo da Av. Visconde de Suassuna, no Recife. Receberam investimen-
tos de quase R$ 1 milhão os Edf. João Rodrigues Maia, Edf. Pelópidas Soares, a Unidade 
de Hotelaria e Turismo e a Unidade de Imagem Pessoal. As obras visaram oferecer mais 
comodidade e conforto para os colaboradores e alunos.

O Auditório Roberto Régnier, no Recife, foi totalmente reformado e ganhou novas acús-
tica e iluminação, além de equipamentos de projeção e sonorização de ponta. O espaço 
conta com assentos para cadeirantes e obesos e palco em madeira de reflorestamento. 
Foram investidos R$ 1,7 milhão.

#Projetos em andamento

Em breve, o Sesc PE abrirá suas portas em Serra Talhada e em Sirinhaém. A nova unidade do 
Sertão do Pajeú tem inauguração prevista para o primeiro semestre de 2022. O Sesc Serra 
Talhada firma-se com investimento de aproximadamente R$ 19 milhões.

Já a chegada ao litoral por meio de um hotel significa um marco à instituição que, até então, só 
mantinha unidades desse tipo no Interior do Estado. Com investimento de R$ 130 milhões, o 
Centro de Turismo e Lazer Guadalupe, em Sirinhaém, está em estágio final da obra, na fase de 
acabamento da estrutura, devendo iniciar operação no início do segundo semestre de 2022, ge-
rando 130 empregos diretos e média de 400 indiretos quando estiver em funcionamento.

Em Caruaru, segue em ritmo acelerado, com previsão de conclusão ainda neste semestre, a 
construção do bloco educacional daquela unidade, incluindo recuperação estrutural e requa-
lificação do sistema de combate a incêndio, totalizando quase R$ 9 milhões investidos.

O Senac PE iniciou a construção da nova unidade de Serra Talhada, que recebe inves-
timentos de R$ 23 milhões e contará com laboratórios de Saúde, Beleza, Gestão, Tec-
nologia e Gastronomia, além de auditório. Serão mais de 3 mil m² de área construída e 
14 ambientes educacionais, nos quais serão ofertados os programas de aprendizagem e 
cursos de qualificação, aperfeiçoamento, livres, técnicos, superiores e de pós-graduação. 
A previsão para a inauguração do equipamento é 2023.

Estão em implantação os sistemas de energia solar das unidade do Senac em Petrolina 
e em Caruaru. Na unidade do Sertão, o investimento é de R$ 1.648.860,10 e contará com 
330 placas solares. Já no Agreste, serão investidos R$ 3.459.702,03 e o sistema contará 
com 832 placas solares. A previsão de finalização das implantações é 2022.

#Reformas e revitalizações
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7Obras do Sesc Guadalupe avançam em Sirinhaém
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#Projetos futuros

A Fecomércio PE planeja a implantação de ambientes e serviços que ofereçam comodidade 
aos empresários e promovam o desenvolvimento dos seus negócios. O Café Capibaribe, na 
cobertura panorâmica da Casa do Comércio, será um ambiente para receber o empreendedor 
e a sociedade em geral. Um espaço para o empresário fomentar negócios, trocar experiências, 
adquirir informações, explorar a inserção de mercado coletivo, entre outros assuntos. Também 
disponibilizaremos o espaço para reuniões, lançamentos de produtos e serviços, etc.

Em parceria com o Sebrae PE, o Instituto Fecomércio PE está desenvolvendo um Programa de 
transformação digital das micro e pequenas empresas do comércio de bens, serviços e turis-
mo. O objetivo é melhorar a experiência do cliente e sua jornada de compras, contribuir para a 
melhoria da competitividade dos negócios, apoiar a implantação de tecnologias digitais, gestão 
por processos e acesso a plataformas de vendas online e aproximação de demanda e oferta de 
serviços tecnológicos. 

Outro projeto é a criação do Espaço do Empresário, um ambiente moderno onde a Fecomér-

Nova unidade do Senac em Jaboatão atenderá 2 mil alunos por mês 
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cio PE irá disponibilizar todos os produtos e serviços das entidades para o empresário do comér-
cio de bens, serviços e turismo. Em um único espaço, disponibilizaremos a certificação digital, as 
assessorias jurídica, sindical, legislativa e econômica, além de consultorias, programas de qualifi-
cação e serviços inovadores.

O Sesc PE tem a previsão de investir R$ 130 milhões até 2025. Entre as propostas, há a previsão 
de transformar a Unidade de Santo Amaro num Centro Cultural, trabalhando a arte/educação 
e a economia criativa. A instituição também irá reformar, num futuro breve, a Unidade de Casa 
Amarela e a de Piedade, trazendo mais qualidade ao atendimento dos nossos clientes.

Investimentos Sesc PE
Ano Investimento Previsto
2022 R$ 40 milhões

2023 R$ 35 milhões

2024 R$ 30 milhões

2025 R$ 25 milhões

Total R$ 130 milhões

Já o Senac PE tem uma previsão de investimentos de aproximadamente R$ 124 milhões para 
os próximos anos. Entre os principais projetos, está a implantação da nova unidade no Centro 
do Recife, Edf. San Diego. O local receberá investimentos de mais de R$ 40 milhões e terá nove 
pavimentos, que abrigarão 50 salas de aula (sendo duas multifuncionais), oito laboratórios de 
Informática, call center e recepção de Saúde, biblioteca, supermercado modelo e loja modelo, 
além de auditório com 198 lugares. O local tem capacidade para 4.500 alunos por dia. 

O Complexo Senac da Av. Visconde de Suassuna, no Recife, será ampliado e requalificado. O 
projeto prevê investimentos de R$ 20 milhões no edf. José de Anchieta para instalação de 11 
salas de aula, 10 laboratórios de Artes/Ilustrador, Design de Interiores, Rádio e TV, dois multifun-
cionais de Fotografia e de Saúde, e seis de TI. Ao final da reforma, poderá receber dois mil alunos 
por dia. O projeto também prevê melhorias na Unidade de Imagem Pessoal. Para viabilizar a mo-
dernização do complexo, foram adquridos dois imóveis vizinhos, que totalizaram R$ 2,2 milhões.

Já a nova unidade Senac em Jaboatão dos Guararapes contará com 3.400 m² de área constru-
ída, que abrigarão 12 salas de aula, 12 laboratórios com equipamentos de ponta, biblioteca, sala 
de convivência, áreas administrativas, cozinha completa para cursos de Gastronomia, além de 
sala e bar. A nova unidade receberá investimentos de quase R$ 20 milhões e poderá atender 2 
mil alunos por mês.

Com previsão de inaguração em 2023, o Auditório do Senac Paulista passará por reforma. 
A obra terá investimento de R$ 2 milhões, incluindo a modernização dos equipamentos e 
poltronas.
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Com 75 anos de atuação em Pernambuco, o Sesc PE é o braço social do Sistema Comércio 
voltado a proporcionar mais qualidade de vida e cidadania com foco prioritário no trabalhador 
do comércio de bens, serviços e turismo, mas também com ações de alcance e impacto po-
sitivo na vida da comunidade em geral. O Sesc promove, de forma gratuita ou a preços subsi-
diados, ações de: Cultura, Educação, Saúde, Lazer e Assistência. Atualmente, as ações do Sesc 
atingem 120 dos 184 municípios pernambucanos, ou seja, mais de 65% das cidades do nosso 
Estado.

No Programa Educação, pode-se destacar que, em função da pandemia, a equipe manteve 
diálogo constante com a comunidade escolar e cumpriu à risca os Protocolos de Segurança 
do Governo do Estado e dos municípios. No auge da escalada do vírus, as aulas foram feitas de 
maneira remota, valendo-se de plataformas digitais da Moderna Compartilha, Google for Edu-
cation, Zoom, Teams e WhatsApp, até que o retorno das aulas presenciais fosse autorizado. 

Nos últimos anos, o Sesc vem se preocupando fortemente e agindo de forma diferente quando 
o assunto é educação. Para a instituição, não é possível apenas pensar nas estruturas físicas sem 
atentar para o novo fazer pedagógico. Por isso, em 2021 foi iniciada a construção da Política 
Integrativa do Sesc em Pernambuco, com foco na construção do currículo “hackeado”, voltado 
para formação integral dos estudantes. O trabalho começou com a integração de Educação 
com os Programas Cultura e Saúde, e entrou em vigor em fevereiro de 2022, atingindo positiva-
mente 5 mil alunos em 14 escolas.

No Programa Saúde, a busca pela inovação deu o tom para o trabalho realizado, para fazer 
frente aos obstáculos dos anos pandêmicos, por meio do redesenho de ações e processos de 
forma dinâmica e inédita. O programa intenta promover atividades que estimulem promoção, 
prevenção e atenção à saúde, visando o enfrentamento das vulnerabilidades que implicam no 
pleno desenvolvimento de crianças, jovens, adultos e idosos. 

Na odontologia, por exemplo, sessões clínicas foram realizadas de forma presencial e virtual e o 
Telemonitoramento se firmou como uma atividade permanente e consolidada para o cuidado 
e bem-estar dos comerciários e dependentes. No auge da pandemia, o Sesc criou o Projeto 
Sesquentinha, ofertando refeição de qualidade a preço acessível e através do sistema delivery, 
em vigor até os dias atuais.

Mesmo com a pandemia, o Programa Cultura potencializou-se com o desenvolvimento de 
ações de afirmação das políticas culturais e o crescimento do processo de sustentabilidade da 
área, que darão resultados em médio e longo prazos. Procurando formatos alternativos para fa-
zer frente às limitações impostas pela Covid-19, as ações de cultura promovidas no Sesc foram 
parar no universo virtual. Em 2020, os projetos das linguagens de Artes Cênicas, Música, Artes 
Visuais, Literatura e Audiovisual se unificaram em uma chamada pública denominada Cultura 
em Rede, contemplando 161 projetos que ganharam os palcos digitais.

Em 2020, o Sesc também cumpriu sua função social com o firmamento da parceria com o 
Governo do Estado, no âmbito das ações emergenciais previstas pelas Lei Aldir Blanc.

Qualidade de vida e bem-estar
para os trabalhadores
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O Programa Educação do Sesc prioriza a formação integral dos estudantes

Desse modo, a instituição prestou suporte, com base na expertise e capilaridade de sua
estrutura, para atender aos artistas de diversas linguagens e mestres da cultura popular,
bem como avaliar projetos culturais propostos pelos editais lançados. 

Já o Programa Lazer encarou de frente o desafio de manter o compromisso em levar 
bem-estar aos clientes, num cenário ainda adverso em função da pandemia, em suas ati-
vidades de recreação, esportes e turismo. Um dos maiores desafios do programa foi a
retomada das atividades presenciais com elaboração dos protocolos (Hotéis, Excursões
e Passeios, Academias, Parques Aquáticos, Esportes Coletivos e Individuais, Locação de
Espaços e Avaliação Física), de acordo com normas governamentais e notas técnicas de
órgãos competentes e validados pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho, capacitação dos profissionais e, posteriormente, a adequação
dos espaços, proporcionando segurança para os profissionais e clientela.

O chamado Turismo Social do Sesc é conhecido dentro e fora de Pernambuco por pro-
mover oportunidades a preços acessíveis, contanto com uma rede hoteleira própria, nas
cidades de Triunfo e Garanhuns, e também diversos parceiros. No caso das ações esporti-
vas feitas em todas as unidades operacionais, os valores estimulados são participação es-
pontânea, ética e cuidados para com a saúde, tudo com enfoque educativo e apoio para
ações de formação e cidadania.

As experiências lúdico-educativas ofertadas pela atividade recreação para a clientela co-
merciária, seus dependentes e públicos em geral, oportuniza espaços constantes de 
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divertimento com criatividade e pensamento crítico, possibilitando o aproveitamento do 
tempo livre para diferentes faixas etárias, através de uma programação com ênfase em 
conteúdos socioculturais, educativos e multidisciplinares.

Os três últimos anos também impactaram o Programa Assistência. Nesse período, as ativi-
dades empreendidas com o Banco de Alimentos e o Trabalho Social com Grupos (jovens 
e pessoas idosas), braços fortes do Programa Assistência, fizeram a diferença na
vida de quem mais precisa e está sendo fortemente atingido pela pandemia.

Sempre envidando esforços para promover qualidade de vida e bem-estar especialmente
ao trabalhador do comércio, a gestão empreendedora do Sesc teve como principais resul-
tados em 2019: 157.253 habilitações feitas, com 68% de renovação. Naquele ano, 180 mil 
inscrições foram realizadas, como cerca de 7 milhões de atendimento.

Em 2020, o Sesc conseguiu fazer frente às dificuldades vinculadas à pandemia da Covid-
19, obtendo os seguintes resultados em Pernambuco: 64.985 credenciais emitidas para 
os comerciários e seus dependentes, com 80% de renovações. O Sesc conseguiu realizar 
146.674 inscrições e 5,6 milhões de atendimentos prestados.

Em 2021, os resultados se concentram em 60.301 credenciais expedidas para os comerci-
ários 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, Saú-
de, Cultura, Lazer e Assistência, nas Unidades Operacionais e em espaços externos.

Apenas nos últimos três anos, registramos mais de 18 milhões de atendimentos ao público, seja 
de forma presencial ou remota. Para 2022, são previstos 8.441.952 atendimentos presenciais e 
virtuais, 252.079 Credenciais Sesc e 236.002 clientes inscritos em atividades diversas.

Atendimentos Sesc PE

2019 2020 2021

Credencial 157.253 64.985 60.301

Renovação 68% 80% 69,3%

Inscrições 180 mil 146,6 mil 117,3 mil

Atendimentos 7 milhões 5,6 milhões 5,4 milhões 



Grupo Novo Horizonte - Sesc Arcoverde

Grupo Claranã - Sesc Ler Bodocó
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Com a flexibilização da economia e a necessidade de oferecer às empresas a oportuni-
dade de alavancar as vendas para enfrentar a pandemia da Covid-19, a Fecomércio PE 
lançou o Cartão do Empresário, um clube de vantagens com descontos exclusivos que 
permite aos empreendedores do comércio de bens, serviços e turismo comprar produ-
tos e serviços da Fecomércio, do Sesc, do Senac e de empresas parceiras com descontos 
reais de até 70%.

O lançamento aconteceu no dia 17 de dezembro de 2020, durante inauguração da loja 
do Cartão do Empresário, no Shopping RioMar. Durante os sete meses de funcionamen-
to, a loja promoveu mais de 100 encontros de negócios, atividades recreativas e culturais 
gratuitas, além de oficinas, palestras, lives, debates ao vivo e workshops nas áreas de atua-
ção do Sistema Fecomércio. Entre as ações, foi realizada parceria com a Rádio CBN Recife 
para transmissão ao vivo, no Programa de Aldo Vilela, do Debate com Prefeitos Eleitos de 
Pernambuco. 

No lançamento, o Cartão do Empresário começou a operar com 30 parceiros e, hoje, já 
tem mais de 600. Além do Recife, o projeto foi lançado em três cidades: Serra Talhada, 
Garanhuns e Floresta.

Cartão do Empresário

Titular Dependente

Usuários 938 1.309

Cartão do Empresário

#Alcance do Cartão



#Percerias por Cidade em PE

#Parceiros em outros Estados
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Doação de EPIs. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE doou 60 mil máscaras, sendo 
40 mil de tecido e 20 mil protetores faciais (face shields), totalizando um investimento de 
R$ 150 mil, aos hospitais de Pernambuco e trabalhadores do comércio, durante ação em 
parceria com o Governo de Pernambuco. A entrega das máscaras e dos protetores faciais 
aconteceu no Palácio do Campo das Princesas.

Farmácias Solidárias. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac foi parceiro da Campanha 
Farmácias Solidárias, com o Sincofarma/PE, durante três meses, no Recife. Em 2021, 
no período da campanha, foram arrecadados aproximadamente 500 kg de alimen-
tos e 500 unidades de produtos de higiene, além de R$ 3.840,00 em depósitos e 
no acesso à loja virtual do Banco de Alimentos, valor suficiente para a compra de 60 
cestas básicas.

Auxílio Emergencial do Governo Federal. O atendimento humanizado do Sesc PE  
foi primordial na parceria com a Caixa Econômica para o acesso das pessoas ao  
auxílio emergencial do Governo Federal no começo da pandemia, em 2020. A estru-
tura foi composta por guichês de atendimento, com funcionários do Sesc e da Caixa, 
em regime de plantão.

Doações de alimentos. O Sesc PE distribuiu refeição para moradores de rua, em par-
ceria com o Governo do Estado, e mais de 5 mil toneladas de alimentos nos últimos 
três anos para os mais necessitados. Houve ainda distribuição de cestas básicas, em 
parcerias com os sindicatos. 

Vacinação e testagem. As unidades do Sesc se tornaram pontos de vacinação e  
testagem, em parcerias com diversas prefeituras, na velocidade em que o combate ao 
vírus era questão crucial para proteger a população em geral. 

Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos, projeto de relevância nacional da insti-
tuição, seguiu o trabalho de conectar doadores e instituições sociais que necessitam 
de doações, conseguindo arrecadar, de 2019 a 2021, 5.716.129 kg em gêneros ali-
mentícios e produtos como higiene pessoal, limpeza e vestuário.

Banco de Alimentos

2019 2020 2021 Total

1.626.864 2.077.720 2.011.555 5.716.129

 
Além das doações habituais de alimentos e produtos de higiene e limpeza, o Banco 
de Alimentos, em parceria com o Sindivest/PE, realizou campanha de arrecadação de 

Ações integradas 
ao combate à Covid-19

Para a Sociedade
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retalhos (5 toneladas) repassadas para instituições produzirem artesanato, somente 
em 2021.
 
Doação de refeições para pessoas em vulnerabilidade social. Parceria entre o Go-
verno de Pernambuco, o Senac PE e o Armazém do Campo ofereceu 85 mil quen-
tinhas à população em situação de vulnerabilidade. A ação foi desenvolvida em dois 
momentos, doando 70 mil refeições em 2020 e 15 mil em 2021.

Natal que Dá Gosto. Realização de ceia natalina para pessoas em situação de vulne-
rabilidade social, que beneficiou 400 pessoas no Recife nas edições de 2020 e 2021. 
Além do jantar, produzido pela equipe do Senac, professores e alunos dos curso de 
Cabeleireiro e Barbeiro oferecem corte de cabelo e barba para os participantes. A 
ação é uma parceria do Senac, Natto, Instituto César Santos e as entidades Anjos da 
Noite e Samaritanos.

Doações de alimentos. O Senac doou alimentos que estavam próximos a vencer, no 
valor de R$ 16 mil, ao Banco de Alimentos do Sesc.

Refeições. No Sesc PE, em 2021, destaca-se a parceria com a Secretaria de Políti-
cas de Prevenção à Violência e às Drogas do Governo do Estado, que junto com 
o Restaurante do Sesc no Shopping RioMar, produziu 10 mil refeições (almoço e 
jantar) para a população em situação de vulnerabilidade social.

Ação Emergencial. Em parceria com o Departamento Nacional do Sesc, houve a 
Ação Emergencial, por meio do qual foram produzidas e doadas 11 mil refeições, envol-
vendo as Unidades do RioMar e Casa Amarela e o Banco de Alimentos, em 2021.

Arena GO. O Sesc PE inovou fortemente no ano passado, sendo correalizador, ao 
lado da Prefeitura do Recife no projeto Arena GO, criado para impulsionar, de forma 
presencial (figital), a Plataforma GO (Gerando Oportunidades). A iniciativa reuniu a 
expertise do Sesc PE, que vem fazendo a transferência de sua tecnologia social ao 
município. O Senac também foi parceiro da iniciativa, disponibilizando profissionais 
para as estações da Arena GO.

Bolsas para reeducandos. A Faculdade Senac PE concedeu bolsas de estudos nos 
cursos de Recursos Humanos, Análise e Desenvolvimento de Sistema e Gastrono-
mia, para oito reeducandos, egressos do regime aberto e livramento condicional do 
Estado. A ação foi realizada com o apoio do Instituto Recomeçar, através do Patro-
nato Penitenciário, órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH).

Ações sociais
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Os colaboradores são o principal ativo do Sistema Fecomércio. Com compromisso e 
trabalho árduo, eles constroem a credibilidade das nossas instituições. Por isso, o Sistema 
investe em qualificação e educação continuada da equipe, para que preste um serviço de 
qualidade aos clientes e perpetue o respaldo social que o Sistema conquistou ao longo 
de quase oito décadas de atuação.

Em 2021 foram realizadas 113 ações em treinamento para os funcionários do Sesc PE. Em 
relação a 2020, percebe-se um aumento no número de participações de 2.335 para 4.145 
registros, um investimento significativo em decorrência da ampliação das capacitações 
no formato online. Foram treinados 1.454 funcionários, que representam 93% do total 
do quadro de pessoal. O investimento em formação foi de R$ 473,9 mil, um aumento de 
21,31% comparado ao ano anterior (ref. 2020 – R$ 390.681,32).

Em 2020, foram realizadas 170 ações em treinamento. Foram treinados 1.185 funcioná-
rios, que representam 75% do total do quadro de pessoal. O investimento em formação 
foi de aproximadamente R$ 400 mil, considerando o cenário pandêmico. Em 2019, foram 
realizadas 276 ações em treinamento.

Nestes três anos de gestão, o Senac PE investiu quase R$ 2 milhões em qualificação da 
equipe. O programa estimulou o aperfeiçoamento de competências para a melhora da 
performance dos colaboradores e contemplou funcionários dos diferentes níveis hierár-
quicos, de acordo com o plano de desenvolvimento individual.

Investimento em Capacitação Senac

2019 2020 2021
2022  

(até 16/2)
Total

Investimentos (R$) 654.130,63 585.688,62 533.337,05 165.521,58 1..938.677,88

Funcionários 
beneficiados

689 655 570 292 2.206

Para o Nosso Time

Investimentos 
nos colaboradores

#Algumas ações desenvolvidas pelo Senac:

Programa Transparência e Unicidade. Em parceria com o Departamento Nacional, o 
Senac PE ofertou o Programa Transparência e Unicidade Corporativa, para promover o 
alinhamento das diretrizes e normativas nacionais e o fortalecimento da rede Senac.
 
Encontro Pedagógico. As equipes pedagógicas e docentes do Senac PE e da Faculdade 
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Programas Ecos

Senac PE reúnem-se todos os anos, sempre no início do ano letivo, para trocar experiên-
cias, conhecimentos e novas práticas de ensino-aprendizagem. A programação contem-
pla oficinas, workshops e palestras com foco na inovação e na criatividade. As atividades 
são ministradas por profissionais e empresas de referência no segmento educacional, 
como a ProfLab Recife e a Fábrica de Criatividade.

Participantes - Encontro Pedagógico Senac

2019 2020 2021 2022

310 240 330 310

Formação continuada em “Metodologias ativas e híbridas para uma educação flexível” 
(Projeto Viitra). O curso reforça a proposta de inovação do Senac PE e atende a uma 
demanda atual, que exige um desenho educacional flexível e continuado. Realizado na 
modalidade online em parceria com a empresa Viitra, aconteceu entre outubro de 2020 
a outubro de 2021. Com carga horária de 32h, a iniciativa contou com 16 módulos, cinco 
webinars e 380 participantes, entre gestores e analistas da Diretoria de Educação Pro-
fissional, docentes e coordenadores pedagógicos do Senac e gestores dos Centros de 
Formação.

Formações do Plano Diretor de Beleza - Núcleo Nordeste. O Senac conduziu, ao longo 
de 2020, formações no segmento de Beleza para todos os Senacs do Nordeste com o 
objetivo de promover a aprendizagem contínua e o aperfeiçoamento dos saberes neces-
sários à atividade docente. Ao todo, foram 117 horas de programações, entre seis cursos, 
um simpósio e um seminário, que atingiram mais de 3 mil pessoas.

A preocupação com a sustentabilidade e as implicações para o bem-estar coletivo estão cada vez 
mais em evidência. O Programa Ecos de Sustentabilidade, implantado no Sistema Fecomércio/
Sesc/Senac PE, está em sintonia com a forma de se preocupar e agir. Precisamos, mais do que 
nunca, reforçar as consequências de nossas ações, pois o uso irracional dos recursos naturais tem 
gerado prejuízos catastróficos em todas as partes do país e do mundo.

O desenvolvimento das ações deste programa é transversal em todas as atividades do Sesc PE, 
sejam programáticas ou não. A conscientização é a palavra-chave. As relações de sustentabilidade 
ambiental estão voltadas às ações do Programa Educação - em especial na Atividade Educação 
em Ciências e Humanidades -, nas ações relacionadas a projetos de Nutrição, Saúde Bucal, DFE, 
Recreação, Turismo Social, Artes Cênicas, Literatura, Artes Visuais, Música, Biblioteca, Trabalho Social 
com Grupos e nas ações educacionais do Mesa Brasil.

No Senac PE, a questão da sustentabilidade é uma das marcas formativas do Modelo
Pedagógico e está presente em todas as formações. Já o Programa Ecos tem feito a diferença
no dia a dia dos colaboradores, atuando na conscientação sobre a responsabilidade social e ambi-
ental da instituição.
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Prêmios,
reconhecimentos

e eventos

Com Diretoria da Fecomércio, Bernardo Peixoto comemora o Título de Cidadão de Triunfo

Títulos de Cidadão. Em reconhecimento às ações do Sistema Fecomércio PE nos mu-
nicípios, o presidente Bernardo Peixoto foi condecorado com Título de Cidadão de Serra 
Talhada, Triunfo e Goiana. 

O primeiro deles, proposto pelo vereador Zé Raimundo, foi entregue em 14 julho de 2021, 
em evento na Câmara de Vereadores daquele município. Mas recentemente, em 18 de 
março deste ano, o mesmo gesto aconteceu em Triunfo, por iniciativa do vereador Ansel-
mo Martins. E, poucos dias depois, em 24 de março, foi a vez da Câmara dos Vereadores 
de Goiana, por autoria da vereadora Ana Diamante, entregar a homenagem ao presidente 
Bernardo Peixoto.   

Vale pontuar que a presença do Sistema Fecomércio é motivo de destaque nos três mu-
nicípios. Em Serra Talhada, o Sesc está em vias de inaugurar um centro de lazer e esportes 
de grande porte e o Senac anunciou recentemente o início das obras de sua nova uni-
dade. Já em Triunfo, o Sesc se faz presente há 16 anos com um complexo formado por 
hotel, teleférico, praça e espaço cultural. Em Goiana, o Sesc conta com a maior unidade 
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do estado em área, com direito a museu de arte sacra e academia de musculação recém- 
inaugurada.

Campanha #euValorizo. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) presenteou os 
estados que atingiram a meta de assinaturas em prol do Sistema Comércio na campanha 
“Trabalho que Valoriza o Brasil”, reconhecendo o engajamento e compromisso na busca 
de assinaturas em todo o País. Pernambuco foi um dos contemplados com a homena-
gem na sede da CNC Rio.

Lives (debates ao vivo) e webséries. Nesses últimos três anos, a Fecomércio-PE promo-
veu inúmeros debates ao vivo, com transmissões simultâneas em seus canais digitais, 
capacitando os empresários e o público em geral sobre temas atuais e estratégicos para 
o setor do comércio de bens, serviços e turismo. Só entre fevereiro de 2019 e março de 
2022, a entidade realizou três webséries e 105 lives, com mais de 80 mil visualizações só 
no nosso canal do Youtube.

Participação em Organismos Multilaterais e Instâncias de Representação. Devido à im-
portância e relevância em diversas áreas sociais no Estado, o Sesc PE participa de algumas 
representações institucionais junto à sociedade, que promovem visibilidade à entidade e 
fortalecem seu papel de fomento às diversas áreas onde atua:

• Conselho Municipal de Turismo de Triunfo;
• Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Petrolina;
• Conselho de Segurança Pública de Arcoverde;
• Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa do Recife;
• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Recife;
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Audiovisual do Estado de Pernambuco;
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Turismo do Estado de Pernambuco;
• Fórum Municipal Permanente de Educação de Garanhuns;
• Fórum Municipal de Educação do Recife.

Empresa Pro. Em 2021, o Sesc PE recebeu o certificado “Empresa Pro”, da Superintendên-
cia Regional do Trabalho em Pernambuco, por contribuir, proteger, promover e profissio-
nalizar adolescentes e jovens egressos do trabalho infantil no estado. 

Selo Turismo Responsável. A instituição recebeu ainda o Selo Turismo Responsável, do 
Ministério do Turismo, de forma a incentivar os consumidores a se sentirem seguros ao 
viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Co-
vid-19, como os hotéis de Garanhuns e Triunfo.

Janeiro de Grandes Espetáculos Copergás. O Sesc PE recebeu também o prêmio do 
“Janeiro de Grandes Espetáculos Copergás” de Teatro, Dança, Circo e Música de Pernam-
buco, pela iniciativa #CULTURAEMREDESESCPE e pelo conjunto de políticas e projetos 
realizados na área da Cultura durante o período de pandemia de Covid-19.

Pré-Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação. Realizado em 2020, com o tema 
“A Cultura como chave para transformação social”, abordando a Economia Criativa como 
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meio de desenvolvimento da classe artística como um todo, principalmente daqueles que 
estão mais próximos à população e que dependem de incentivos governamentais.

Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação. Com o tema “Experiências criadoras: 
(Des)memórias nos desafios do Presente”, o VII Congresso Internacional Sesc de Arte/
Educação conseguiu reunir 2,6 mil participantes de 26 a 28 de outubro de 2021 em uma 
plataforma online. O evento prestou homenagem à Angel Vianna e à Madre Armia Esco-
bar. A programação gerou mais de 34 mil atendimentos em Comunicações Orais, três 
conferências, 18 mesas com renomados palestrantes/conferencistas e 52 cursos voltados 
para formação de professores e arte-educadores.

XIII da Bienal de Livros de Pernambuco. Em consonância com seu histórico incentivo à 
cultura, por meio de cursos, eventos e outras formas de disseminação das artes, o Sesc 
Pernambuco participou da edição XIII da Bienal de Livros de Pernambuco, de forma pre-
sencial no Centro de Convenções do Estado, e online, na E-Bienal. A ação aconteceu em 
parceria com a Prefeitura do Recife. O Sesc levou à Bienal atrações das linguagens da dan-
ça, música, artes cênicas e literatura para todos os dias em que aconteceu a feira. Foram 
realizadas apresentações de grupos de cultura popular, espetáculos de teatro, lançamen-
tos de livros, contações de histórias, saraus e mesas de conversa com várias temáticas. 

Os 75 anos do Sesc PE receberam homenagem da Câmara de Vereadores do Recife
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Homenagem. O Sesc foi homenageado em Sessão Solene na Câmara dos Vereadores 
do Recife, por proposição da vereadora Cida Pedrosa, em 7 de março de 2022. Mais de 
100 convidados prestigiaram o evento, entre autoridades, dirigentes e colaboradores do 
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. Como reconhecimento público pela data, o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros, e o Governador de Pernambuco, Paulo Câmara, enviaram 
vídeos parabenizando a instituição.

Viradão Sesc 75 anos. Primeiro grande evento sincronizado do Sesc em torno de um só 
tema, neste caso, os 75 anos da instituição em Pernambuco, o Viradão Sesc 75 anos foi 
realizado nos dias 18 e 19 de março de 2022, dando continuidade às comemorações pela 
data celebrada em 5 de março. Todas as 24 unidades do Sesc se engajaram, através de 
quase 370 ações em 18 municípios, nos dias 19 e 20 de março. Nelas, foram promovidas 
atrações de cunho cultural, recreativo, esportivo, de saúde, assistência e bem-estar abertas 
a toda a população, especialmente os comerciários e seus familiares dependentes. Mais 
de 49 mil pessoas participaram do evento.

Concurso Sabor do Campo Novos Talentos da Agrinordeste 2019. Os alunos do curso su-
perior de tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac PE, Alex Lima e Thiago Cavalcanti, 
conquistaram o 1º lugar no Concurso Sabor do Campo Novos Talentos, da Agrinordeste, e os 



Congresso de Tecnologia na Educação é realizado em Caruaru
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alunos do curso de Cozinheiro do Senac PE, George Paulino e Gidyane Gomes de Alcântara, fi-
caram em terceiro lugar. O concurso, realizado em setembro de 2019, é voltado para estudantes 
de gastronomia de instituições públicas e privadas, sendo coordenado pelo chef César Santos.

Congresso de Tecnologia na Educação. Realização da primeira edição do Congresso de 
Tecnologia na Educação no interior de Pernambuco, em setembro de 2019. O evento 
contou com palestras e oficinas de educadores do Brasil e Finlândia, Hackathon Edu-
cação, Salão de Tecnologia e Empreendedorismo e o Espaço do Conhecimento. Uma 
das inovações da edição foi o lançamento do Prêmio Educador Josias Albuquerque, que 
agraciou o professor Arnaldo Mendonça.

O Quilo é Nosso. O Restaurante-Escola do Senac PE conquistou o 1º lugar na etapa estadual 
do concurso realizado em outubro de 2019 pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) em parceria com a revista Prazeres da Mesa. O concurso premia cardápios que repre-
sentam a diversidade da comida a quilo numa eleição através do voto popular e da comissão 
julgadora, formada por especialistas na área gastronômica.

Homenagem na Alepe. Docentes da Faculdade Senac PE e do Restaurante-Escola Senac fo-
ram homenageados, em 16 de dezembro de 2019, na Assembleia Legislativa de Pernambuco 
(Alepe), por iniciativa do deputado Wanderson Florêncio (PSC). A Reunião Solene homenageou 
chefes de cozinha, restaurantes tradicionais e jornalistas do segmento, além de outros profissio-
nais da área.

Concurso Pernambuco Bom de Mesa. Promovido pela Associação dos Restaurantes da Boa 
Lembrança em Pernambuco, o evento aconteceu durante o Festival Gastrô Shopping Recife, 
nos dias 04 e 05 de março de 2020. Os alunos do curso de Cozinheiro do Senac, José Diego 
Nemesio Beltrão e Marilene da Silva Simões garantiram o topo do pódio, acompanhados dos 
estudantes Anna Karla Santana e Gustavo França, do curso de Gastronomia da Faculdade Senac, 
que ficaram em 3º lugar. Concorreram oito duplas de estudantes de cursos ligados à Gastrono-
mia (nível técnico e superior) de Pernambuco.

Seminário Controle Interno para uma Governança Anticorrupção. O Senac, em parceria com 
a Controladoria Geral da União (CGU-R/PE), promoveu no dia 09 de dezembro de 2020, evento 
gratuito no canal do YouTube do Senac, contabilizando 490 visualizações na ocasião. Voltado a 
gestores públicos e privados, juntamente com suas equipes de trabalho, foram abordados temas 
como transparência, integridade, Lei Geral de Proteção de Dados e ações de combate à corrup-
ção. A iniciativa contou com participação de representantes da CGU-R/PE, Associação Munici-
palista de Pernambuco (Amupe), Fórum Permanente de Combate à Corrupção no Estado de 
Pernambuco (FOCCO-PE) e Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

Prêmio Dólmã - Categoria Estadual. A chef e instrutora do Senac Tânia Bastos venceu, em 
maio de 2021, o Prêmio Dólmã na categoria estadual. Maior premiação de Gastronomia do Bra-
sil, considerada um “Oscar”, a premiação contempla profissionais de destaque de todo o país.  

JC Recall de Marcas. O Senac alcançou o terceiro lugar no ranking de cursos profissio- 
nalizantes, na 23ª edição do JC Recall de Marcas, que aconteceu no dia 29 de setembro de 
2021. O evento é uma iniciativa do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) e 
premia as marcas mais lembradas pelos pernambucanos.

XVII Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Tradicional no mercado educacio-
nal, o evento realizado nos dias 22 e 23 de setembro de 2021 ocorreu remoto pela primeira vez, 
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em função da pandemia. O congresso contou com 6.596 inscritos de todo o Brasil, 16 palestras 
e workshops, 114 trabalhos apresentados no Espaço do Conhecimento e 30 horas de imersão 
no Ideathon – uma maratona de criatividade para fomentar a inovação e o empreendedorismo, 
além de espaço de expositores com 29 negócios voltados para a educação.

Competições Senac. Os dois competidores do Senac nas Competições Senac em 2021 con-
quistaram pratas. Byanca Gomes dos Santos e Robério José da Silva faturaram o 2º lugar nas 
ocupações de Cabeleireiro e Serviço de Restaurante, respectivamente. As Competições Senac, 
que aconteceram em outubro de 2021, no Espírito Santo, visam identificar possíveis talentos 
para representar o Brasil na WorldSkills – a mais importante competição mundial de educação 
profissional. 

Concurso Sabor do Campo Novos Talentos. Gabriel Firmino e Nathalia Cabral, alunos do curso 
de Cozinheiro do Senac no Recife, conquistaram o 2º lugar no concurso Sabor do Campo No-
vos Talentos, realizado no dia 08 de outubro de 2021, durante a 28ª edição do Agrinordeste.

Festival Gastronômico Sabores do Agreste. Competição gastronômica que movimentou 35 
restaurantes de Caruaru, Garanhuns e municípios do entorno, realizada pelo Senac e o Sebrae, 
com o apoio da Abrasel, que aconteceu de 15 de outubro até 15 de novembro de 2021. O 
festival foi um evento realizado para impulsionar o potencial gastronômico do Agreste Pernam-
bucano, por meio da qualificação profissional do setor e a promoção dos empreendimentos 
participantes.

Senac PE comemora 75 anos. Para comemorar a data, foi realizado, no dia 27 de outubro de 
2021, um jantar para convidados, que reuniu secretários estaduais e municipais, parlamentares 
e empresários. Na ocasião, foram homenageados empresários, colaboradores e alunos, através 
de representantes de cada um destes grupos, simbolizando todos que fizeram parte da história 
da instituição.

Alepe homenageia o Senac pelos 75 anos. O Senac foi homenageado na Assembleia Legisla-
tiva de Pernambuco (Alepe), no dia 23 de novembro de 2021, pelo seu aniversário de 75 anos e 
sua trajetória de sucesso no segmento educacional. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac PE, Bernardo Peixoto, recebeu a homenagem das mãos do presidente da Casa e autor da 
honraria, o deputado Eriberto Medeiros.

Fórum da OIT/Espanha. O Senac PE marcou presença na 45ª reunião técnica do Centro Inte-
ramericano para o Desenvolvimento do Conhecimento na Formação Profissional (Cinterfor), 
realizada entre os dias 16 e 19 de novembro de 2021, em Madri, na Espanha. Promovido pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), é considerado um dos mais importantes fóruns 
para a educação profissional no mundo.

Certificado Empresa e Entidade Pro. O diretor Regional do Senac PE, Regivan Dantas, recebeu 
pela instituição, em 10 de novembro de 2021, o certificado de Entidade Pro, da Superintendên-
cia Regional do Trabalho. O reconhecimento é dado anualmente às instituições que protegem 
e removem jovens do trabalho infantil, por meio da contratação de aprendizes ou da formação 
profissional.

Olimpíadas Jovens de Impacto. No dia 01 de dezembro de 2021, jovens do Programa de 
Aprendizagem do Senac PE conquistaram o 2º e 4º lugares nas Olimpíadas Jovens de Impacto, 
promovidas pelo Sebrae durante a Semana Global do Empreendedorismo Brasil. Ao todo, parti-
ciparam 38 grupos de diferentes instituições.



Robério José da Silva foi medalha de prata nas Competições Senac de Educação Profissional




