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Considerando o desafio institucional assumido pelo Senac, para que pessoas de 

baixa renda tenham acesso a um número maior de vagas gratuitas em 

educação profissional, implantamos o Programa Senac de Gratuidade em 

2009. Destinado a pessoas de baixa renda, foram ofertadas 4.239 vagas 

gratuitas a alunos matriculados ou egressos da educação básica e 

trabalhadores empregados ou desempregados. A adequação à nova realidade 

exigiu um esforço conjunto de toda a equipe na sistematização do Programa, 

oferecendo programações gratuitas com a mesma qualidade que levou a 

instituição a ser referência em educação profissional no país. 

Outro grande desafio institucional, em 2009, foi a operacionalização dos 

acordos internacionais de cooperação técnica desenvolvidos em Moçambique 

e no Haiti. Em Moçambique, dando continuidade às ações iniciadas em 2004 

com a formação de formadores para o segmento de Alimentos e Bebidas, foram 

realizados, em 2009, cursos para formação de formadores em meios de 

hospedagem e agenciamento, cursos para condutores de turismo, qualidade 

no atendimento e, na área de segurança alimentar, os cursos de Boas Práticas e 

APPCC, capacitando um total de 252 pessoas. Já no Haiti, realizamos duas 

missões técnicas prestando consultoria para definição e implantação de um 

Centro de Educação Profissional naquele país. 

Destacamos também a importância da elaboração do Plano Desenvolvimento 

do Turismo do Núcleo Corporativo do Nordeste para o Eixo Tecnológico 

Hospitalidade e Lazer, a partir da articulação entre diretores do Departamento 

Nacional e Departamentos Regionais, resgatando o Plano Turismo e 

Hospitalidade, elaborado em 2003. O Plano traz, entre as suas propostas, o 

fortalecimento da atuação do Núcleo do Nordeste através de um planejamento 

articulado e sinérgico. Essa configuração propiciará aos Departamentos 

Regionais referenciais para o estabelecimento de metas, de acordo com seu 

contexto e capacidade de atendimento.

Merece, também, destaque, a implantação do Banco de Oportunidades, espaço 
de intermediação do egresso dos cursos do Senac com o mercado de trabalho 
que, em apenas dez meses de funcionamento, alcançou a expressiva marca de 
1.607 encaminhamentos de egressos para processos de seleção, nas empresas.  

Em relação aos processos administrativos, destacam-se a modernização dos 
sistemas informatizados corporativos, bem como a implantação do pregão 
eletrônico e registro de preços, conferindo maior transparência e agilidade ao 
processo licitatório e às tomadas de preços.

Apresentação

Marina Almeida
Diretora Regional do Senac Bahia
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Este relatório apresenta o desempenho do Senac - 

Administração Regional da Bahia durante o ano de 2009. 

Nele estão relatados os resultados das ações desenvolvidas, 

os principais desafios  e oportunidades no exercício. 

 

Síntese dos Resultados 2009     Totais         

  Produção total realizada 85.424 

  Produção total prevista 83.600 

  Matrículas em Educação Profissional 56.426 

  Participantes em Ações Extensivas* 28.998 

  Encaminhamento de egressos ao mercado de trabalho 1.607 

  Concluintes 47.866 

  Número de Turmas  3.291 

  Matriculas realizadas por meio de convênios e parcerias 41.057 

  Programa Senac de Gratuidade – matrícula total prevista 3.873 

  Programa Senac de Gratuidade – matrícula total realizada 4.010 

  Programa Senac de Gratuidade – concluintes 2.468 

  Programa Senac de Gratuidade – alunos em processo 1.542 

  Carga Horária Total Prevista - Programa Senac de Gratuidade 1.021.500 

  Carga Horária Total Realizada - Programa Senac de Gratuidade 1.278.649 

  Corpo docente (Quadro efetivo e prestação de serviços) 1.244 

  

 
Fonte: PAAR e Relatórios SIAA 2009 – Sistema Integrado de Administração Acadêmica 
* Ações Extensivas são registros dos participantes em palestras, seminários, encontros, congressos, desfiles, 
campanhas, festivais, concursos e teleconferências. Inclui encaminhamento de egressos ao mercado de 
trabalho. 

1.Introdução

Síntese dos Resultados
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As diversas ações de educação profissional desenvolvidas em 2009 possibilitaram 

o acesso de pessoas ao mundo do trabalho por meio da oferta de cursos 

atualizados e de qualidade, pautados no projeto pedagógico institucional, 

buscando atender às demandas evidenciadas pelas pessoas, empresas e 

sociedade em geral, contribuindo para desenvolver pessoas e organizações.

Público-Alvo das ações educacionais 

O público-alvo das ações educacionais do Senac é constituído por jovens e 

adultos, trabalhadores empregados e desempregados, profissionais autônomos, 

empregadores e proprietários de empresas. As programações desenvolvidas pela 

Instituição oferecem a capacitação, aperfeiçoamento ou especialização das 

competências necessárias ao exercício profissional, bem como ações extensivas à 

educação profissional e atendem a uma clientela com escolaridade variável, de 

acordo com as exigências de cada programação, beneficiando, assim, a sociedade, 

aos trabalhadores e à classe empresarial.

Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores

A Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores compreende a oferta de cursos 

e programas voltados para todos os níveis de escolaridade, com o objetivo de 

desenvolver competências para a vida produtiva e social. Os cursos são planejados 

atendendo à proposta de desenvolver as competências gerais e especificas dos 

Eixos Tecnológicos, na perspectiva de itinerários profissionais, possibilitando o 

aproveitamento articulado e contínuo de estudos, e o desenvolvimento dos 

princípios da educação continuada.

Além de cursos, o Senac desenvolve também ações extensivas, programações 

variadas com o objetivo de disseminar informações e conhecimentos, a exemplo 

de seminários, palestras, encontros, conferências, simpósios e outros eventos de 

caráter sócio-cultural.

A implantação de novos cursos para atender às demandas do mercado e a 

continuação da oferta de cursos em horários alternativos, inclusive aos sábados, 

contribuíram para atingir e superar as metas previstas para o exercício.

2.Gestão da

Educação Profissional
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Distribuição da Produção por Tipo de Curso – 
Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores

Distribuição da Produção em Ações Extensivas 

 

Tipo de Curso 
Matrícula 

Total 
Desistentes 

Matrícula 
Efetiva 

Evasão Reprovação 
Conclusão/ 
Aprovação 

Aprendizagem 472 0 472 37 0 435 

Capacitação 7.938 475 7.463 959 234 6.270 

Aperfeiçoamento 16.947 585 16.362 808 338 15.216 

Programas 
Socioprofissionais e 
Culturais 

18.492 667 17.825 905 349 16.571 

Programas 
Instrumentais 

8.359 632 7.727 1.145 1.388 9.173 

Total 52.208 2.359 49.849 3.854 2.309 47.665 

   
  Fonte: Relatórios SIAA 2009 – Sistema Integrado de Administração Acadêmica. 

 

 

Tipo de Ação 
Nº de 

Participantes 
% Em Relação ao Total 

de Participantes 

Palestras 11.116 38,33 

Seminários 222 0,77 

Simpósios 217 0,75 

Encontros/Workshop 8.794 30,33 

Encaminhamentos de Egressos ao Mercado de 
Trabalho 

1.607 5,54 

Outros Eventos 7.042 24,28 

Total 28.998 100% 

   
Fonte: Relatórios SIAA 2009 – Sistema Integrado de Administração Acadêmica. 

Educação Profissional Técnica de  Nível Médio

A Educação Profissional Técnica compõe a oferta de cursos voltados para a formação do 
técnico de nível médio, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
em vigor e das regulamentações complementares que a ela sucederam. O Senac Bahia 
mantém, na sua programação, diversos cursos técnicos, devidamente aprovados pelo 
Conselho Estadual de Educação. O curso de Técnico em Enfermagem é o mais 
tradicional, sendo ministrado pela Instituição desde 1988. 

Em 2009 o Senac Bahia ofereceu dois Cursos Técnicos de Nível Médio. O primeiro, 
Tecnico em Enfermagem que com a carga horária de 1.940hs, visa habilitar profissionais 
para atuação na área de saúde. Já o segundo curso, com formação em Técnico em Guia 
de Turismo, com 980hs, possibilita ao egresso atuar como Guias de Turismo, no Brasil e 
na América Latina.   

 
 

 

Fonte: Relatórios SIAA 2009 – Sistema Integrado de Administração Acadêmica. 

Tipo de Curso 
Matrícula 

Total 
Desistentes 

Matrícula 
Efetiva 

Evasão Reprovação 
Conclusão/ 
Aprovação 

Qualificação 
Técnica 

121 2 119 14 6 99 

Habilitação 
Técnica de
Nível Médio 

32 0 32 0 1 31 

Total * 153 2 151 14 7 130 

Distribuição da Produção por Tipo de Curso – 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio

09



Educação Superior

Graduação Tecnológica 

Compreende cursos previstos na LDB, normatizados por Diretrizes Curriculares 

Nacionais, destinados aos concluintes do Ensino Médio ou equivalente, 

classificados em processo seletivo. A oferta de cursos superiores de graduação e 

pós-graduação está condicionada ao credenciamento da Instituição de Ensino 

Superior e à autorização e reconhecimento dos cursos pelos órgãos próprios do 

Sistema de Ensino. O Senac Bahia desenvolve, em parceria com a faculdade 

ÁREA1/FTE , os cursos de Graduação Tecnológica em Gastronomia e em Gestão 

Comercial, autorizados pelo MEC. O curso superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Senac é o pioneiro na área em Salvador.

Pós-Graduação Presencial

Em 2009, a Instituição deu continuidade à oferta de cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu na modalidade presencial, em parceria com a Universidade Federal da 

Bahia foi oferecido o curso de Especialização em Contabilidade Gerencial, que 

tem como tema o desenvolvimento e administração de Sistemas de Informações 

Contábeis-Gerenciais. A Pós-Graduação em Hemoterapia  foi uma parceria com  o 

Centro Universitário Senac São Paulo e desenvolvidos pelo Centro de Educação e 

Tecnologia do Senac Bahia. Finalmente, a Especialização em Desenvolvimento de 

Produto de Moda também em parceria com Centro Universitário Senac São Paulo, 

traduziu conceitos sobre as especificidades do mundo da moda e ofereceu 

domínio na operacionalização e na aplicação de ferramentas de gestão.

Rede Pós-EAD 

O Senac Bahia oferece cursos de pós-graduação através da Rede Pós-EAD desde 

2005. Inicialmente com a oferta de dois programas, a Instituição vem inovando e 

ampliando seu portfólio, desenvolvendo, em 2009, cinco cursos de especialização. 

A Rede, que tem a coordenação do Departamento Nacional, além das atividades 

online, utiliza uma grande variedade de meios de aprendizagem, como DVDs, 

publicações, multimídias e outros, sempre de acordo com o tipo de conteúdo 

trabalhado e com as competências a serem desenvolvidas. Os cursos também 

contam com encontros presenciais, e a tutoria sempre está à disposição dos alunos 

para esclarecimento de dúvidas e orientação por meio de internet, fax ou telefone. 

A Rede EAD Senac foi credenciada com nota máxima, pelo Ministério da 

Educação, para oferecer cursos de pós-graduação lato sensu a distância, desde 

2004. 
10



Educação a Distância 

A Educação a Distância vem se consolidando como uma das soluções educacionais 

capazes de viabilizar o acesso à educação profissional de pessoas que não teriam 

essa possibilidade, seja por limitação de tempo ou de localização. A interatividade 

professor-aluno é feita através de cartas, e-mails, telefone, fax, ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) e momentos presenciais. 

Os cursos oferecidos pelo Senac Bahia, na modalidade EAD, atendem alunos com 

escolaridade variada, com oferta de programações nas modalidades Formação Inicial 

e Continuada e Educação Superior, com destaque para os cursos de pós-graduação 

da Rede EAD Senac. 

No ano de 2009 houve avanços significativos na oferta de cursos on-line,. A equipe 

de EAD produziu quatro novos cursos, Raciocínio Lógico na Prática Docente, 

Gramática em Texto, Excel e Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas, 

oferecidos através do ambiente virtual de aprendizagem moodle.

Foram abertas turmas dos seguintes cursos de pós-graduação a distância, no Senac 

Bahia, em 2009:

•Educação Ambiental

•Educação a Distância

•Artes Visuais: Cultura e Criação

•Gestão da Segurança de Alimentos

•Gestão Cultural 
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 Programa Radiofônico Sintonia Sesc - Senac
O Programa Sintonia Sesc/Senac  continua mantendo a sua posição do programa 

que detém o maior número de parceiros no Sistema Senac, sendo também 

reconhecidas  as ações inovadoras desenvolvidas na sua implementação. No 

Estado da Bahia, o programa é veiculado por um total de 354 emissoras, sendo 

267 no interior do Estado abrangendo 221 municípios e 87 na Região 

Metropolitana de Salvador (55 bairros). 

Em 2009 foi dada uma atenção especial ao recadastramento das emissoras do 

interior. Por meio desta ação, foram recadastradas, na rede, 34 rádios que já 

participam do programa há mais de quatro anos, e descredenciadas 16, que, por 

diversos motivos, não estavam mais veiculando os programas. As demais foram 

mantidas, dando continuidade e garantindo a efetividade da veiculação do 

Programa Sintonia no Estado da Bahia.

Empresas Pedagógicas
As empresas pedagógicas são ambientes educacionais específicos, equipados com 

infra-estrutura de uma empresa real aberta ao público, que possibilitam ao aluno a 

vivência das relações de trabalho, sob a supervisão dos Instrutores. O Senac Bahia 

dispõe de dois restaurantes-escola, - Pelourinho e Casa do Comércio e um Setor de 

Eventos que realiza os eventos internos e também disponibiliza esse serviço ao 

público externo. Os eventos são realizados para oportunizar, aos alunos dos 

cursos de hospitalidade, a vivência de diferentes tipos de serviços e culinárias.

Os salões escola em Salvador, Feira de Santana e Vitoria da Conquista 

desenvolvem um variado portfólio de cursos na área da beleza e imagem pessoal, 

nos quais os alunos têm a oportunidade de vivenciar toda a rotina profissional, 

desde a recepção do cliente até a finalização do atendimento.

Unidades de Conhecimento, Documentação e Informação
Os Centros de Conhecimento, Documentação e Informação instalados nas 

Unidades do Senac Bahia, com as suas bases de dados totalmente informatizadas, 

disponibilizam, aos alunos e demais usuários, espaços para estudo, leitura e 

pesquisas. Com estruturas modernas, acervo bibliográfico atualizado e 

computadores com acesso à internet, os centros oferecem os serviços de 

consultas, pesquisa bibliográfica e empréstimo de livros a alunos e docentes, não 

só do próprio Senac, como também de outras instituições de ensino. Pelo caráter 

de bibliotecas especializadas, funcionam como extensão da sala de aula, 

oferecendo aos seus usuários suporte total nas pesquisas, inclusive nas 

normalizações de trabalhos acadêmicos e de pós-graduação, seguindo as Normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).12



Capilaridade

O Senac, através das suas Unidades Operativas na capital e no 

interior, Unidades Móveis e Educação a Distância, atendeu, em 2009, 

a 281 dos 417 municípios do Estado da Bahia. Observamos que o 

total de municípios atendidos pelas ações educacionais do Senac 

Bahia no exercício cresceu 128,45% em relação ao ano anterior.

Atendimento em Serviços – Total de usuários 2008/2009 

 

Unidades Operativas / Serviços 
Total de 
usuários 

2008 

Total de 
usuários 

2009 

  Restaurante Escola do Pelourinho - CEH I 48.063 43.132 

  Restaurante Escola Casa do Comércio - CEH II 33.057 43.021  

  Setor de Eventos 94.000 84.600 

  Museu da Gastronomia Baiana 8.387 8.015 

  Galeria de Arte do MGBA 5.000 3.000 

  CCI – Centro de Conhecimento e Informação - CETE 21.576 15.398 

  CDI –Centro de Documentação e Informação CEP Feira de Santana 100 110 

  CDI–Centro de Documentação e Informação CEP   V. da Conquista 316 676 

  CDI – Centro de Documentação e Informação - CEP Salvador 10.988 11.516 

  Salão Escola - CEP Vitória da Conquista 14.227 6.142 

  Salão Escola - CEP Feira de Santana 2.044 1.931 

  Salão Escola - CEP Salvador   13.001 15.607 

Total Geral 250.759 233.148 

 
Fonte: Relatórios SIEP 2008 e SIAA 2009 – Sistema Integrado de Administração Acadêmica. 

Demonstrativo dos Serviços Oferecidos
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Área Estratégica: Turismo, Hospitalidade e Lazer

A atividade turística representa uma importante oportunidade para viabilizar o 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para criar novos postos de trabalho, 

incentivar o empreendedorismo, fortalecer as economias locais e incentivar a 

preservação do patrimônio natural e cultural. Sintonizado com as tendências 

identificadas, o Eixo Tecnológico Hospitalidade e Lazer é considerado 

estratégico pelo Senac Bahia, com vistas ao desenvolvimento de projetos 

especiais, eventos específicos e implementação de novos programas.  Nesse 

sentido, nas ações realizadas em 2009 destacamos a elaboração do Plano 

Desenvolvimento do Turismo do Núcleo Corporativo do Nordeste para o Eixo 

Tecnológico Hospitalidade e Lazer, a partir da articulação entre diretores do 

Departamento Nacional e Departamentos Regionais, resgatando o Plano 

Turismo e Hospitalidade, elaborado em 2003. O Plano foi uma construção 

coletiva em que representantes do Departamento Nacional e dos 

Departamentos Regionais integrantes do Núcleo Coorporativo do Nordeste, sob 

a Coordenação da Diretora Regional do Senac Bahia, traçaram as diretrizes para 

ampliar as ações do segmento Turismo, Hospitalidade e Lazer, respeitando as 

singularidades geográficas e sócio-econômicas de cada Estado.

O Plano traz, entre as suas propostas, o fortalecimento da atuação do Núcleo do 

Nordeste através de um planejamento articulado e sinérgico, com as seguintes 

ações: estratégias de marketing e de comunicação alinhadas, adoção de um 

portfólio de ações educacionais com planos de curso unificados, (já elaborados 

de forma compartilhada pelos DRs do Nordeste), utilização de material didático 

básico comum a todos, elaboração de projeto para implantar e/ou modernizar 

os ambientes pedagógicos dos DRs integrantes do Núcleo  e capacitação de 

instrutores e técnicos da área, já iniciada com o curso de Desenvolvimento de 

Instrutores de Cozinha, realizado, no Grande Hotel Águas de São Pedro, em São 

Paulo. (ver detalhes no capitulo 6 - Educação Corporativa).

3.Fortalecimento do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo
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A meta prevista é aumentar, em cerca de 10% ao ano, a produção no Eixo Tecnológico 

Hospitalidade e Lazer em cada DR integrante do Núcleo entre 2010 e 2014, prazo de 

vigência do mesmo. Nessa perspectiva, além de atender ao Plano Nacional de ações 

para Copa do Mundo, os Regionais do Nordeste tem potencial para ampliar o portfólio 

de cursos em outros segmentos da cadeia produtiva do turismo, abrangendo ainda 

ações de capacitação direcionadas a outras áreas, que apresentam interface com a 

atividade turística. 

O Senac Bahia coordenou a reestruturação do itinerário formativo do Eixo Tecnológico 

Hospitalidade e Lazer - segmento gastronomia e cursos de aperfeiçoamento, para adequá-

lo ao novo Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que tem entre as suas estratégias, a 

adoção de um portfólio unificado para os Regionais integrantes do Núcleo Corporativo do  

Nordeste. Além do itinerário, todos os Planos de Curso foram também revistos e 

atualizados, para atender às novas demandas do mercado hoteleiro. 

Ações desenvolvidas em parceria para desenvolvimento do 

Setor de Turismo em 2009:

Curso de Qualidade no Atendimento ao Turista

Objetivo: Capacitar e elevar a auto-estima dos ambulantes de souvenir do 

Pelourinho/Centro Histórico. 

Principais resultados: A proposta da Salvador Turismo (Saltur) é criar roteiros inéditos 

destacando os 7 Pontos Mágicos de Salvador. O curso deu inicio ao Projeto de 

Capacitação Profissional de pessoas que tem contato direto com os turistas, nesses 

locais.

Festival Bahia Gourmet 2009

Objetivo: Disseminar a Gastronomia e a qualificação no segmento de turismo e 

hospitalidade, tornando Salvador um pólo gastronômico de excelência.

Principais resultados: O Senac montou o Café Literário onde foram vendidos os livros da 

Editora Senac realizando, também, demonstrações de barismo e coquetelaria 

internacional com especialistas do Senac. Os alunos dos cursos Superior em Gastronomia e 

Chefe de Cozinha auxiliaram os grandes chefs da gastronomia mundial, em seus cursos e 

workshops.

Festivais Gastronômicos - Municípios do interior do Estado

Locais: Prado, Costa do Descobrimento, Nova Viçosa, Mucuri, Praia do Forte, Salinas da 

Margarida e Chapada Diamantina

Objetivo: Fomentar o turismo na região através da promoção da gastronomia local. 

Principais resultados: Divulgação efetiva do destino turístico. Capacitação gratuita dos 

participaram dos eventos, os garçons e manipuladores de alimentos. 
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Exposição Nacional do Agronegócio - EXPOCONQUISTA 2009

Objetivo: Divulgação institucional do Senac.    

Principais resultados: O Senac promoveu um Workshop de Gastronomia com a 

Culinária Espanhola durante a exposição, com mais de 100 visitantes em um único 

dia.

Museu da Gastronomia Baiana

O Museu da Gastronomia Baiana reúne, em um mesmo espaço as características de 

uma cultura na qual a culinária típica e a arquitetura colonial revelam as influências 

da integração de elementos de origem indígena, africana e européia na formação 

do povo baiano. O MGBA vem fortalecendo-se como um Museu contemporâneo, 

dialogando com diferentes segmentos da sociedade.  Isso se dá com a realização de 

eventos educacionais e culturais direcionados a estudantes e profissionais da área, 

artistas e historiadores, visitas aos espaços do Museu: exposição de longa duração, 

em destaque a vitrine homenagem, que busca, periodicamente, trazer e valorizar 

diferentes representações da gastronomia baiana, às exposições de artistas locais e 

regionais na Galeria de Artes, ao restaurante e à loja do museu.  As ações tem 

possibilitado um circuito integrado para a promoção e divulgação da gastronomia 

baiana, como representação cultural, histórica e social. 

Principais Eventos Realizados em 2009:

III Seminário de Gastronomia: Doçaria Tradicional Brasileira

Objetivo: O evento, promovido em comemoração ao terceiro aniversário do Museu 

da Gastronomia Baiana, teve como foco a civilização do açúcar e os diferentes 

sistemas alimentares que nascem com a introdução da cana de açúcar no Brasil.

Principais resultados: Fortalecimento da imagem do Museu através de seminários 

que reúnem prática e reflexão, socialização do espaço com novos públicos, 

tornando-o ponto de encontro de estudos culturais e trocas de experiências. Na 

ocasião também foi lançado o livro “Dendê e a Cultura da Bahia”, pela editora 

Senac/São Paulo. O livro é resultado do Seminário sobre Dendê, Gastronomia e 

Cultura da Bahia, realizado em 2008, pelo MGBA.

Bahia Angolana – Gastronomia & Cultura 

Objetivo: Mostrar a relação Bahia x Angola que envolve a formação da nossa cultura 

e gastronomia.

Principais resultados: Realização de Workshop de Gastronomia Angolana, com a 

preparação e degustação de pratos da culinária típica angolana. O evento 

contemplou também um talk show, apresentação folclórica e exposição do acervo 

da Casa de Angola.
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Ações educacionais promovidas pelo Museu da Gastronomia Baiana

Continuidade à visitação dos alunos de diversas faculdades, colégios, instituições e 

estudantes de intercâmbio CIEE/ FAPEX que conheceram as publicações do Senac na 

Loja de livros, as exposições na Galeria de Artes, e tiveram conhecimento do trabalho 

desenvolvido no Restaurante – Escola do Pelourinho, aprofundando o conhecimento 

da cultura, da influência africana e da gastronomia regional. 

Alunos da Escola Fundação Bradesco, participantes do “Projeto Sabores e Saberes à 

Mesa”, participaram de palestras sobre as influências culturais na culinária baiana, para 

atender ao propósito de pesquisar pontos importantes relacionados à alimentação e 

cultura. 

Abordando o tema “A Influência de Angola na dança e culinária”, alunos do SESI Retiro, 

realizaram entrevistas com o corpo docente da unidade Pelourinho, para compor a 

Mostra sobre o tema que foi apresentado na Escola.

Área Estratégica: Comércio, Gestão e Negócios 

O estabelecimento de ensino, a partir do instante que é considerado uma organização 

que mantém contatos com um determinado mercado, estará se comprometendo, 

também, com a aplicação do marketing para atingir os seus objetivos: satisfazer de forma 

rápida e eficiente seu cliente e conseqüentemente obter lucros e sustentabilidade 

(Senac). Nesse mercado, o lucro se traduz no recrutamento de alunos. E para isso, é 

preciso estar aberto a novas táticas de abordagem para atrair e manter alunos.

O papel do marketing na instituição de ensino é o de criar meios, incentivar projetos que 

possam gerar novas matrículas, inclusive dos alunos que já se encontram no ambiente 

educacional, reforçando o conceito de itinerário formativo.

O Senac Bahia, como estratégia mercadológica, optou por atuar  diretamente no 

atendimento de seu mercado-alvo, comprometido com o planejamento de programas e 

serviços adequados e desenvolvimento de projetos financeiramente viáveis para 

informar, motivar e atender ao mercado.
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Ações desenvolvidas em parceria  visando o fortalecimento do Comércio em 

2009. 

Feira do Empreendedor - Salvador

Principais resultados: Realização de 50 oficinas nas áreas de Alimentos e Bebidas, 

Moda, Arte, Beleza e Saúde, com um total de 1.200 participantes. 

Feira do Empreendedor – Municípios do interior do Estado

Principais resultados: Promoção de oficinas e palestras, com o objetivo de despertar 

nos visitantes, idéias sobre oportunidade de negócios em que possam empreender. 

Divulgação institucional.

Oficina do Empreendedor

Principais resultados: Promoção de oficinas e palestras, com um total de 3.185 

participantes.

Programas “In Company”

A atuação do segmento In Company tem se fortalecido com o atendimento a 

instituições públicas e privadas. Foram realizadas, em 2009, diversas ações de 

desenvolvimento empresarial, formatadas como programas “sob medida”, que 

inclui a definição de cargas horárias, locais e horários alinhados às necessidades das 

empresas solicitantes. No total, foram atendidas 19 empresas, com 1.353 

participantes.

Principais Parceiros e Cursos In Company Realizados em 2009:

Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira, ANP- Agencia Nacional de 

Petróleo, COELBA – Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia, IRDEB, 

CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA, IFBA, Bradesco, CPRM, Companhia de 

Pesquisas em Recursos Minerais – CPRM, RIOBEL, Hospital Espanhol, Shopping 

Center Lapa, Hotel Bahia do Sol, Senac SP / Novartis, Sodexho, Restaurante 

Mistura Fina, Hotel Norte, Hotel Vila Galé, 

Viação Sorriso e Comando da Base Aérea.
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Convênios e Parcerias

Através de convênios e parcerias diversas com o poder público, o setor privado, 

Sindicatos e Associações, o Senac Bahia vem desenvolvendo uma série de projetos de 

cooperação técnica alinhados à missão da Instituição, contribuindo para o 

desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas e comunidades. Destacamos os 

convênios internacionais firmados em 2009.

Convênio de cooperação técnica Senac Bahia/DN Senac  x Moçambique

Coordenação: Ministério das Relações Exteriores do Brasil e ABC – Agência Brasileira de 

Cooperação. 

Execução: Senac Bahia. 

Parceria/Apoio: Embaixada do Brasil em Maputo,  Ministério do Turismo em 

Moçambique e Departamento Nacional do Senac.

Missão de Visita Técnica a Moçambique

Local: Maputo / Moçambique. 

Período: abril de 2009. 

Objetivo: Apresentar o projeto de Capacitação Profissional para a cadeia produtiva do 

turismo ao Ministério do Turismo de Moçambique, para análise e apreciação.

Principais resultados: Diversas instituições de Educação Profissional foram visitadas 

para a escolha do local adequado para a realização dos cursos. Foram realizadas 

palestras para empresários do ramo hoteleiro, representantes de Sindicatos, de 

instituições de ensino e instrutores de Turismo e Hospitalidade. O Ministro do Turismo 

no país recebeu os representantes do Senac em um encontro com a presença do 

Embaixador do Brasil, informando a aprovação do projeto apresentado. 

Curso de Formação de Formadores em Meios de Hospedagem (Governança, 

Camareira e Recepcionista de Hotel)

Local: Maputo / Moçambique. 

Período: 29 de junho a 21 de agosto de 2009.

Objetivo: Capacitar instrutores de Educação Profissional em Meios de Hospedagem. 

Público-alvo: Profissionais que já atuam no segmento ou em áreas afins. Pessoas 

interessadas que tenham o perfil para ingressar na atividade.

Número de Pessoas capacitadas: 61.

Principais resultados: Como a turma apresentou heterogeneidade quanto ao perfil, e 

alguns alunos não se adequaram à prática docente, foram também trabalhadas, no 

decorrer do curso, as competências operacionais, desenvolvendo habilidades 

relacionadas à prática profissional, objetivando a atuação dos mesmos nos 

Empreendimentos de Meios de Hospedagem. Dessa forma, houve um aprendizado 

significativo tanto para a área docente quanto para atuação na área operacional, 

contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento do turismo em Moçambique. 
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Curso de Formação de Formadores em Agenciamento de Viagens  

Local: Maputo / Moçambique. 

Período: 29 de junho a 21 de agosto de 2009.

Objetivo: Capacitar instrutores de Educação Profissional na ocupação de Agente de 

Viagem. 

Público-alvo: Profissionais que já atuam no segmento ou em áreas afins. Pessoas 

interessadas que tenham o perfil para ingressar na atividade.

Número de Pessoas capacitadas: 32.

Principais resultados: Como a maioria dos alunos já atua no segmento Turismo, o 

curso, além do desenvolvimento das habilidades e técnicas relacionadas à prática 

docente, focou também as competências e procedimentos da área operacional do 

agenciamento de viagens, estimulando os alunos, inclusive, a valorizar os atrativos 

da região e desenhar novos roteiros. 

Curso de Condutor de Turismo  

Local: Maputo / Moçambique. 

Período: 29 de junho a 21 de agosto de 2009.

Objetivo: Capacitar profissionais para atuarem como Condutores de Turistas.

Público-alvo: Profissionais que já atuam no segmento ou em áreas afins. Pessoas 

interessadas que tenham o perfil para ingressar na atividade.

Número de Pessoas capacitadas: Foram realizadas duas turmas: a primeira turma 

com 34 alunos e a segunda, com 27 alunos.

Principais resultados: Como um grande percentual dos alunos já atua no segmento 

de Guiamento, além do desenvolvimento de conteúdos relacionados à ética e 

gestão profissional, os alunos também participaram de aulas práticas, visitas técnicas 

a pontos turísticos, sendo estimulados a pesquisar sobre a história dos atrativos, 

arquitetura e festividades para que a prestação de serviços turísticos ocorra com 

efetiva qualidade. Considerando a formação adquirida durante o curso, os grupos 

de Condutores de Turistas despertaram para a necessidade de desenvolver um 

trabalho baseado no associativismo para fortalecer os serviços de guiamento, 

utilizando inclusive o curso, como diferencial de qualidade. 

Curso de Qualidade no Atendimento ao Turista

Local: Maputo / Moçambique. 

Período: 29 de junho a 21 de agosto de 2009.

Objetivo: Sensibilizar os participantes sobre a importância do papel de cada um na 

qualidade do atendimento e nos resultados da Instituição.

Público-alvo: Profissionais que atuam no Ministério do Turismo e nos Balcões de 

Informações. 

Número de Pessoas capacitadas: 32.

Principais resultados: Os educandos demonstraram, através das atividades 

propostas e dos depoimentos, que houve uma sensibilização para o fato de que o 

atendimento ao cliente não se resume meramente a um conjunto de tarefas 

executáveis mecanicamente, entendendo que a atitude, postura e imagem do 

profissional e de sua empresa estão intimamente relacionadas ao conceito de 

qualidade no atendimento.
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Missão Técnica a Moçambique

Local: Maputo / Moçambique. 

Período: 15 a 24 de agosto de 2009. 

Objetivo: Executar a supervisão pedagógica e avaliar o Programa Formação de 

Formadores das áreas ocupacionais, Meios de Hospedagem e Agenciamento de Viagens, 

do curso Condutor de Turistas e Qualidade no atendimento. 

Resultado: Os cursos realizados, além de ter atingido os objetivos propostos, despertaram, 

nos educandos, a busca da autonomia e a responsabilidade por sua própria 

aprendizagem na condição de Formadores e de agentes de transformação. Na 

oportunidade, a representante do Senac participou de reunião com o Ministro 

Conselheiro do Brasil em Moçambique para apresentação e esclarecimentos quanto a 

Missão, explanando sobre os conteúdos e impressões quanto a finalização do Programa, 

tendo  este demonstrado grande interesse pelo trabalho desenvolvido, compartilhando, 

com o Embaixador do Brasil em Moçambique, o interesse na continuidade do Programa, 

que tem contribuído para o desenvolvimento do país, evidenciando, a ação efetiva do 

Brasil naquele País.

Curso de Segurança Alimentar: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos  

Local: Maputo / Moçambique. 

Período: 17 a 23 de novembro de 2009. 

Objetivo: Capacitar pessoas na área de Segurança de Alimentos.

Público-alvo: Gerentes de empresas de alimentos e bebidas e manipuladores de alimentos. 

Número de Pessoas capacitadas: 33.

Principais resultados: Foram desenvolvidas as competências operacionais, as habilidades 

relacionadas à prática profissional, objetivando a atuação dos mesmos na área de 

Segurança de Alimentos.

Curso de Segurança Alimentar: Sistema APPCC 

Local: Maputo / Moçambique. 

Período: 24 a 28 de novembro de 2009. 

Objetivo: Capacitar pessoas na área de Segurança de Alimentos.

Público-alvo: Gerentes de empresas de alimentos e bebidas e manipuladores de alimentos. 

Número de Pessoas capacitadas: 33.

Principais resultados: Foram desenvolvidas as competências operacionais, as habilidades 

relacionadas à prática profissional, objetivando a atuação dos mesmos na área de 

segurança de alimentos, adquirindo conhecimentos sobre a sua importância, 

despertando para a necessidade de implantar os Manuais de Boas Práticas e de APPCC. 22



Missão Técnica a Moçambique

Local: Maputo / Moçambique. 

Período: 14 a 30 de novembro de 2009. 

Objetivo: Avaliar e validar o Programa de Capacitação Profissional desenvolvido em 

2009.

Resultado: Reuniões no Ministério do Turismo de Moçambique com o Embaixador 

do Brasil em Moçambique e o Diretor do INATUR, para  avaliação do Programa 

desenvolvido em 2009. Na oportunidade, foi ratificada a importância do trabalho 

de capacitação profissional realizado pelo Senac para o desenvolvimento do 

turismo em Moçambique e a previsão de continuidade do trabalho de cooperação 

técnica em 2010. Como estratégia para avaliação da efetividade do Programa, será 

realizada uma pesquisa sobre o destino profissional dos egressos, através da 

aplicação de questionário elaborado pelo Senac e que será aplicado pelo Ministério 

do Turismo de Moçambique. Também foram realizadas visitas às províncias de Gaza 

e Inhambane para validar as capacitações realizadas. Em Gaza, a representante do 

Senac visitou um Hotel cinco estrelas cuja proprietária participou de todos os cursos 

ministrados pelo Senac e implantou os conhecimentos adquiridos, tornando-se 

referencia na região. Em Inhambane,  foi realizada uma reunião com nove egressos 

dos cursos do Senac na Universidade Eduardo Mondlane, constatando que, oito 

estão cursando o nível superior em Turismo, e uma já é docente da Universidade.

Acordo de Cooperação Técnica Senac Bahia x Haiti

Coordenação: Ministério das Relações Exteriores e ABC – Agência Brasileira de 

Cooperação. 

Execução: Senac Bahia .

Parceria/Apoio: Senac Nacional e Governo do Haiti.

1ª Missão de Visita Técnica ao Haiti

Local: Haiti. 

Período: 15 a 22 de março de 2009.  

Objetivo: Considerando a posição geográfica do Haiti e o potencial turístico da 

região do Caribe, propor, através de uma intervenção de Educação Profissional, 

programas de capacitação para acesso da população ao mercado de trabalho e 

geração de trabalho e renda.

Público-alvo: Moradores do Haiti, sobretudo da capital Porto Príncipe.

Principais resultados: A proposta inicial seria a construção de um Restaurante-

escola, financiado pelo governo suíço, porém, de acordo com a avaliação do Senac, 

será mais efetiva a implantação de um Centro de Educação Profissional, que 

trabalharia as áreas de turismo, hospitalidade, imagem pessoal, gestão, saúde e 

artes, com capacidade para atender  cerca de 10 mil alunos por ano. O trabalho 

também seria direcionada para a melhoria das condições e da qualidade do 

trabalho das merendeiras das escolas do país e das empregadas domésticas, além 

de cursos mais gerais, direcionados às mulheres. O Ministério de Turismo, da 

Educação, das Ações Sociais e da Mulher e o Instituto Nacional de Formação 

Profissional foram visitados, devido à importância de conhecer ações nesses ramos, 

tão significativos para o dimensionamento das demandas nas áreas em questão. 
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2ª Missão de Visita Técnica ao Haiti
Local: Haiti. 
Período: 26 de abril a 03 de maio de 2009. 
Objetivo: Dar prosseguimento às negociações com os órgãos do Governo Haitiano e a 
Cooperação Suíça, intermediados pelo Governo Brasileiro, através da Agência 
Brasileira de Cooperação – ABC e a Embaixada Brasileira no Haiti, referente ao tipo de 
Escola de Educação Profissional a ser desenvolvida pelo Senac em Porto Príncipe/Haiti.         
Principais resultados: Após as negociações, foi aceita a proposta de construção de um 
Centro de Educação Profissional, em Porto Príncipe, em local que viabilize um trabalho 
conjunto com o Senai. Propõe-se que o Senac seja responsável pela definição da 
infraestrutura necessária, como salas de aula e ambientes pedagógicos, elaboração 
dos planos de curso, definição do perfil dos profissionais e capacitação de docentes. O 
Projeto foi encaminhado à ABC e encontra-se em fase de negociação com o Governo 
Haitiano.

Missão Técnica das Delegações Haitiana e Suíça Intermediada pela Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC)
Local: Salvador/ Bahia. 
Período: junho de 2009. 
Objetivo: conhecer as ações e o funcionamento do Senac, para discutir e avaliar o 
Projeto de desenvolvimento do Centro de Formação Profissional Brasil-Haiti no setor de 
comércio e serviços.
Principais resultados: O Projeto de Desenvolvimento Profissional foi finalizado pelo 
Senac e está em fase de aprovação pelo Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais, 
Agência Brasileira de Cooperação, governo do Haiti e governo da Suíça. O projeto já foi 
aprovado, porém o governo Haitiano propôs a mudança da localização do CEP para 
uma cidade fora de Porto Príncipe, onde existe, segundo eles um centro de 
gastronomia, administrado pelo Ministério do Turismo local.

Tipo de Organizações 
Número de 

Organizações 
Número de 

Projetos/Programas 
Matrícula 

Total 

  Instituição Federal 7 11 62 

  Instituição Estadual 3 11 173 

  Instituição Municipal 73 956 17.396 

  Empresa Privada com fins lucrativos 1 24 373 

  Empresa Privada sem fins lucrativos 100 1.263 21.614 

  Organização não Governamental 11 75 1.439 

Total Geral 195 2.340 41.057 

 
Fonte: Relatórios SIAA 2009 – Sistema Integrado de Administração Acadêmica. 
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Kátia Lucena, gerente do CETE; 

Crystiane Matos, supervisora pedagógica; 

Liana Brandão, superintendente de educação profissional 

e representantes do SENAI. 

Cursos na área de 

Segurança Alimentar,

 Maputo/Moçambique.

Maputo/Moçambique

Porto Príncipe/Haiti



Luciene Bezerra, instrutora do Senac/CE, 

Antonio J.M. de Souza e Silva, embaixador do 

Brasil em Moçambique   e Angélica  Leahy, 

assessora especial Senac/BA.  

Angélica  Leahy, assessora especial 

Senac BA, Fernando Sumbana Júnior,

 ministro do turismo de Moçambique e 

 Luciene Bezerra, instrutora do Senac/CE.





As ações sociais no Senac compõem a oferta de programas de educação 

profissional realizados nos bairros periféricos da capital e em diversos municípios 

do estado, de forma gratuita ou com um custo acessível, visando atender à 

demanda social e de  mercado, por meio do desenvolvimento de vários programas 

ou projetos de inclusão social, geração de renda ou colocação no mercado de 

trabalho. 

Dentre as ações sociais desenvolvidas em 2009, destacamos a implantação do 

Programa Senac de Gratuidade destinado a pessoas de menor renda, que, ao tempo 

em que representou um grande desafio para a Instituição, foi, também, uma 

oportunidade de reafirmar as práticas de responsabilidade social, desenvolvidas, ao 

longo dos anos, pelo Senac por meio de projetos direcionados a públicos vulneráveis 

econômica e socialmente e que, apesar de não estarem vinculadas ao compromisso 

da gratuidade firmado com o governo federal, são realizadas, de forma gratuita ou 

subsidiada, em parceria com instituições públicas, privadas e comunitárias, criando e 

implantando medidas que alterem a realidade da exclusão social e profissional da 

nossa sociedade, não só do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, do ponto de 

vista social, político, tecnológico e cultural. 

4. Ações Sociais
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4.1. Programa Senac 

de Gratuidade - PSG

Em julho de 2008 foi firmado acordo entre a Confederação Nacional do Comércio e o 

Governo Federal, instituindo o Programa Senac de Gratuidade - PSG , com o objetivo 

de ofertar vagas gratuitas em cursos e ações educacionais a pessoas cuja renda 

familiar mensal per capita não ultrapasse 1,5 salário mínimo federal, matriculados ou 

egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados. Os 

termos do Protocolo de Compromisso de Gratuidade foram incorporados aos 

regimentos internos da Instituição, por meio do Decreto presidencial nº 6.633, de 5 de 

novembro de 2008.

Implantado no Senac Bahia em janeiro de 2009, o Programa Senac de Gratuidade 

ofertou um total de 4.239 vagas, com 2.468 concluintes e 1.542 alunos matriculados 

em cursos ainda em processo, com previsão de conclusão em 2010. A carga horária 

totalizou 1.278.649 aluno/hora. Dada a caracterização do público-alvo do programa e 

o compromisso institucional em responder, com qualidade e efetividade, às 

necessidades das pessoas e do mercado de trabalho, a composição do portfólio de 

programações priorizou, na oferta das vagas, os tipos de cursos: Aprendizagem, 

Capacitação, Habilitação Técnica/Qualificação Profissional Técnica, com 

predominância de programações dos Eixos Tecnológicos Gestão e Comércio, 

Hospitalidade e Lazer e Ambiente, Saúde e Segurança, visando à qualificação efetiva 

dos estudantes matriculados nos cursos e sua inserção no sistema produtivo. Os 

cursos foram realizados na capital e em municípios do interior do estado.
29



Programa Senac de Gratuidade - Cursos Oferecidos  
 

Programações 
Matrícula 
Prevista 

 Auxiliar de Serviços Adm. p/ o Comércio – Jovem Aprendiz 1075 

Auxiliar de Serviços Administrativos para Supermercado 210 

Atendente de Lanchonete 33 

Commis de Restaurante 54 

Técnico em Enfermagem/ Módulo Auxiliar de  Enfermagem 26 

Técnico em Guia de Turismo/ Módulo Guia Regional 22 

Auxiliar Administrativo 310 

Recepcionista 40 

Recepcionista em Meios de Hospedagem 25 

Cuidador de Idoso 210 

Cuidador Infantil 175 

Depilador (a) 56 

Garçom Básico 85 

Garçom 275 

Manicure e Pedicure 372 

Vendedor 215 

Operador de Computador 90 

Camareira em Meios de Hospedagem 250 

Operador de Telemarketing 256 

Porteiro e Vigia 230 

Serviços de Jardinagem 50 

Bartender 110 

Cozinheiro 20 

Auxiliar de Cozinha 20 

Costureiro 30 

Total 4239 

 
Fonte: Relatórios SIAA – PSG 2009. 
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Unidades Móveis 

O SenacMóvel é um moderno equipamento que reproduz um ambiente pedagógico 

específico, contemplando a infra-estrutura necessária para facilitar o processo ensino e 

aprendizagem. Os cursos do SenacMóvel são realizados em parceria com as Prefeituras, 

que dão o apoio logístico, realizam o transporte e colaboram na instalação e manutenção 

da carreta no município, possibilitando a realização de cursos, oficinas e palestras voltadas 

para a educação profissional e a geração de trabalho e renda. 

O Senac Bahia conta, atualmente, com cinco carretas do Programa SenacMóvel, 

sendo quatro da área de Turismo e Hospitalidade e uma de Gestão e Informática. 

Carreta de Turismo e Hotelaria 

Abrangência: Municípios de Porto Seguro (atendendo as localidades de Trancoso e Arraial 

D'ajuda), Itacaré, Bom Jesus da Lapa, Euclides da Cunha. 

Total de pessoas beneficiadas: 994.

Resultados: Capacitação e aperfeiçoamento das comunidades locais nas áreas de Turismo 

e Hospitalidade e inserção no mercado de trabalho. Melhoria na qualidade dos serviços de 

alimentação oferecidos aos turistas e população local.

Carreta de Informática e Gestão

Abrangência: Municípios de Catú e Porto Seguro (atendendo à localidade de Arraial 

D'ajuda).

Total de pessoas beneficiadas: 488.

Resultados: Capacitação e aperfeiçoamento das comunidades locais na área de Gestão e 

Informática e inclusão digital. 

Ação voltada para a Juventude  

Além do Programa Jovem Aprendiz, o Senac desenvolve outras ações voltadas para jovens, 

visando a sua inserção no mercado de trabalho, através da educação profissional.

Projeto Fundação Cidade Mãe

Objetivo: Capacitar jovens em situação de risco social, residentes nos bairros periféricos, 

através da oferta de cursos de capacitação.

Total de pessoas beneficiadas: 480.

Principais Resultados: Qualificação profissional de jovens assistidos pelo projeto Cidade 

Mãe, instituição mantida pela Prefeitura Municipal de Salvador, visando a inserção no 

mundo do trabalho. O Senac atua em parceria com a Prefeitura desde 1999.

Qualificar para inclusão social

Objetivo: Qualificar jovens participantes do projeto de escola de educação percussiva 

integral, para possibilitar a inserção dos mesmos no mercado de trabalho.

Público-alvo: Jovens do Projeto EEPI (Escola de Educação Percussiva Integral).

Principais resultados: Formação de jovens para inclusão no mercado de trabalho.
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Juventude Cidadã

 Objetivo: Desenvolver ações de educação profissional para jovens. 

Público-alvo: Jovens entre 18 a 20 anos.

Local: Escola Estadual Marquês de Maricá.

Principais Resultados: Inserção de jovens no mercado de trabalho.

Qualificação para inserção ao mundo do trabalho

Objetivo: Inserir jovens no mercado de trabalho, através da qualificação profissional.

Público-alvo: Jovens participantes do programa Projovem.

Principais Resultados: Formação de jovens para inclusão no mercado de trabalho.

Motivados para Vencer e A Arte da Convivência

Objetivo: Proporcionar aos jovens ferramentas motivacionais e comportamentais 

que venham favorecer as relações no ambiente de trabalho, bem como elevar a 

auto-estima dos mesmos.

Público-alvo: Jovens de 14 a 24 anos.

Principais resultados: Jovens motivados e melhor preparados para as relações do 

mundo do trabalho.

Ação voltada exclusivamente para Mulheres  
O Senac vem desenvolvendo programas de educação profissional para mulheres 

em situação de vulnerabilidade social ou pertencentes a outros segmentos 

excluídos, visando a sua inserção no mercado de trabalho formal ou informal, 

beneficiando, desta forma, não só as mulheres, mas também, às suas famílias.

Associação Brasileira para o Desenvolvimento Comunitário Human Network

Objetivo: Qualificar e inserir no mercado de trabalho formal e informal.

Total de pessoas beneficiadas: 598.

Principais Resultados: Qualificação de profissionais para inserção no mercado de 

trabalho.

A Saúde da Mulher

Objetivo: Oportunizar vivências e esclarecimentos sobre a busca da qualidade de 

Vida da gestante.

Público-alvo: Adolescentes e mulheres gestantes assistidas pela Casa da Esperança.

Principais Resultados: Fornecer esclarecimentos bem como desenvolvimento de 

habilidades artesanais para geração de renda.

Grêmio espírita Valentina Miranda – Projeto Mulher na Ciranda

Objetivo: Qualificar e inserir no mercado de trabalho.

Principais Resultados: Qualificação de profissionais para inserção no mercado de 

trabalho formal e informal.
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Projeto Betel
Objetivo: Capacitar mulheres, mães de alunos que freqüentam a Escola Betel.
Público-alvo: Mulheres desempregadas.
Principais Resultados: Capacitação profissional para possibilitar mulheres carentes 
ingressarem no mercado de trabalho.

Programa de Capacitação da Associação Promocional da Mulher - Nossa Senhora de 
Guadalupe
Objetivo: Possibilitar, através dos cursos de qualificação, a inserção de mulheres no mundo 
do trabalho.
Público-alvo: Mulheres desempregadas.
Principais Resultados: Melhoria na qualidade de vida e aumento da renda familiar, através 
da inserção destas no mercado de trabalho formal e informal.

Clube da Mulher Renascer
Objetivo: Reinserir produtiva e socialmente mulheres desempregadas, através de 
qualificações para o desenvolvimento de trabalhos autônomos.
Público-alvo: Mulheres desempregadas de localidades do Município de Vera Cruz, que 
sobrevivem da maré (marisqueiras e pescadoras).
Principais Resultados: Inserção no mercado de trabalho, através de atividades autônomas.
Geração de renda para o público alvo.

Associação do Núcleo da Mulher
Objetivo: Profissionalizar para inserção de mulheres no mercado de trabalho.
Público-alvo: Mulheres de baixa renda.
Principais Resultados: Inserção no mundo do trabalho.

Projeto Pastoral da Mulher de Juazeiro
Público-alvo: Mulheres em situação de risco em prostituição.
Principais Resultados: Inserção e/ou reinserção no mundo do trabalho.

Projeto Mães em Ação
Objetivo: Capacitar e requalificar mulheres para inserção no mundo do trabalho.
Principais Resultados: Inserção e/ou reinserção no mundo do trabalho. Geração de renda, 
ampliar o número de artesãs para produção de peças para comercialização nas feiras e 
exposições do município.

Costureiras do Vale Verde
Objetivo: Capacitar, na área de imagem pessoal, mulheres residentes na área do projeto de 
produtores rurais do Vale Verde.
Principais Resultados: Geração de renda para mulheres.

Projeto  Associação dos Artesãos do Distrito do Raso em Nova Soure
Objetivo: Capacitar e aperfeiçoar artesãos  e comunidade em geral do Distrito do Raso em 
Nova Soure para aumento da renda familiar.
Principais Resultados: Colocação no mercado de profissionais capacitados no segmento de 
beleza, aperfeiçoamento de artesãos para produção de peças e escoamento da produção.
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Ação voltada para Idosos  
Apesar do aumento da expectativa de vida, ser idoso significa, na maioria das vezes 

estar excluído de vários lugares sociais, em especial do mercado de trabalho. Nesse 

sentido, o Senac Bahia desenvolve algumas ações especificas voltadas para esse 

segmento da população que vem buscando novas formas de inserção no mundo 

produtivo. Registra-se, também em 2009, mais de  5.000 matrículas de pessoas 

acima de 45 anos nos diversos cursos e programas da Institução. 

Amadurecendo com Qualidade de Vida

Objetivo: Oportunizar aos idosos esclarecimentos sobre doenças da Melhor Idade.

Principais Resultados: Prestar informações sobre o Mal de Alzheimer.

Informática para Maturidade

Objetivo: Oportunizar as pessoas maiores de 45 anos o aprendizado sobre as 

operações básicas do microcomputador, possibilitando o desenvolvimento de 

textos, planilhas e a execução de pesquisas na Internet.

Resultados: Elevação da auto-estima com a inclusão digital. Possibilidade de 

reinserção no mercado de trabalho e ampliação da rede de relacionamentos.

Programa de Inclusão Digital  
Inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias da informação, a fim de 

que as pessoas possam usufruir desse suporte para melhorar as suas condições de 

vida e ampliar suas chances de ingressar no mercado de trabalho formal ou informal. 

Em 2009, o Senac Bahia desenvolveu as seguintes ações, com vistas à inclusão 

digital:

Projeto de Inclusão Digital

Objetivo: Possibilitar à comunidade o acesso aos conhecimentos de informática e à 

inclusão digital.

Resultados: Inserção das pessoas no mercado de trabalho e conhecimentos de 

informática.

Projeto Nova Terra

Objetivo: Proporcionar a inclusão digital de jovens e adultos do Município de Vera 

Cruz.

Público-alvo: Jovens pertencentes ao Projeto Nova Terra e à comunidade local.

Resultados: Capacitação para inserção no trabalho, através da inclusão digital de 

jovens.

Programa de Inclusão Digital na Zona Rural de Valença 

Objetivo: Desenvolvimento de ações que favoreçam a inclusão digital de jovens e 

adultos residentes na zona rural.

Resultados: Preparar a comunidade para o mundo do trabalho através da inclusão 

digital.
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Festival de Cinema de Canudos

Objetivo: Capacitar professores para o uso de aplicativos de Informática, visando auxiliá-los 

nas suas atividades docentes, possibilitando a inclusão digital dos alunos das escolas da 

rede pública municipal.

Principais Resultados: Formação básica dos professores visando a capacitação como 

multiplicadores. O curso foi desenvolvido durante a realização do Festival de Cinema de 

Canudos, como parte da programação do mesmo.

Projeto de inclusão digital de jovens e adultos de Vila Tiradentes 

Objetivo: Promover a inclusão digital de jovens e adultos do bairro de São Caetano.

Público-alvo: Jovens e adultos. 

Resultados: Preparar a comunidade para o mundo do trabalho através da inclusão digital.

Inclusão Digital Telecentro Maiombe - Casa de Culto Afro Terreiro Mokambo

Objetivo: Inclusão digital dos jovens em situação de risco social.

Local: Telecentro Maiombe - Casa de Culto Afro Terreiro Mokambo.

Resultados: Capacitação e inclusão digital de jovens.

Ação voltada para a População Carcerária 

O Senac Bahia, por meio de contrato firmado com o Ministério da Justiça e a Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, desenvolveu uma série de programações 

para a população carcerária, composta pelos internos dos presídios em Salvador e demais 

municípios do Estado que abrigam estes equipamentos, visando a sua reinserção social.

Programa de Educação Profissional para o Complexo Penitenciário da Bahia.

Objetivo: Contribuir com as políticas sociais do Governo do Estado da Bahia em seu 

programa de enfrentamento da criminalidade e promover a ressocialização dos detentos, 

proporcionando à população carcerária a realização de educação profissional e social 

dentro das unidades prisionais.

Público-alvo: Internos das Unidades prisionais do Estado da Bahia.

Total de pessoas beneficiadas: 165.

Local: Conjunto Penal de Feira de Santana, Presídios das Cidades de Simões Filho, Paulo 

Afonso, Complexo Penal de Juazeiro, Complexo Penal Lemos de Brito – Presídio Feminino.

Principais Resultados: Possibilitar a inserção dos egressos do sistema penal no mercado de 

trabalho formal e informal, a geração de renda ou abertura de pequenos negócios após o 

cumprimento da pena.
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Programa Soldado Cidadão 

O Programa Soldado Cidadão capacita jovens incorporados às Forças Armadas 
para ingresso no mercado de trabalho. O Projeto foi criado pelo governo Federal 
em 2002 para oferecer cursos de capacitação profissional aos jovens que estejam 
prestando serviço militar, proporcionando melhores condições para ingresso no 
mercado de trabalho após a dispensa militar.

Marinheiro Cidadão
Objetivo: Capacitar jovens incorporados à Marinha, visando facilitar a sua inclusão 
no mercado de trabalho.
Público-alvo: Recrutas da Base Naval.
Total de pessoas beneficiadas: 50. 
Entidades parceiras: Marinha do Brasil.
Cursos realizados: Garçom.
Local: Base Naval de Aratu.
Principais Resultados: Capacitação profissional para ingressar no mercado de 
trabalho após o serviço militar obrigatório.

Ação voltada para a Requalificação do Trabalhador

Em 2009, foram oferecidos vários cursos gratuitos que propiciaram o aumento da 
empregabilidade dos participantes, tendo como público-alvo trabalhadores 
autônomos ou cadastrados em sistemas de  emprego, além de estimular o 
encaminhamento de egressos ao mercado de trabalho por meio do Banco de 
Oportunidades do Senac.

Capacitação Profissional
Objetivo: Capacitar pessoas para o mercado de trabalho.
Público-alvo: Cidadãos desempregados ou candidatos ao primeiro emprego 
residentes no município de Camaçari, com renda familiar de até 01 salário mínimo 
e meio. 
Total de pessoas beneficiadas: 287.
Principais Resultados: Qualificar pessoas para serem encaminhados ao Posto de 
Atendimento ao Trabalhador e Banco de Oportunidades do Senac, com o 
objetivo de preencher as vagas existentes no mercado de trabalho da região.

Aperfeiçoamento para Camareiras
Objetivo: Oportunizar atualização dos profissionais do segmento hoteleiro.
Principais Resultados: Atualização dos participantes.

Requalificação Profissional
Objetivo: Requalificar profissionais, para melhorar o atendimento nos diversos 
segmentos do mercado. 
Público-alvo: Pessoas desempregadas, residentes e ou trabalhando no município 
de Camaçari.
Total de pessoas beneficiadas: 151.
Entidades parceiras: Prefeitura Municipal de Camaçari.
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Festival da comunidade
Objetivo: Capacitar os colaboradores dos empreendimentos turísticos, visando aumentar 
o faturamento durante a realização do festival e ampliar a inserção de profissionais no 
mercado de trabalho.
Cursos realizados: Técnicas de vendas em alimentos e bebidas e Atendimento ao público
Principais Resultados: Aperfeiçoar os participantes para a realização do festival 
favorecendo a inserção no mercado de trabalho.

Capacitação dos Produtores Rurais
Objetivo: Oportunizar atualização dos produtores rurais que foram cadastrados para 
comercializar no Arraiá do Comércio.
Público-alvo: Produtores Rurais.
Principais Resultados: Atualização dos participantes.

Qualificação profissional para inserção no trabalho
Objetivo: Capacitar jovens e adultos para inserção no mercado de autônomo.
Principais Resultados: Preparar para a inserção no mercado de trabalho através de 
atividade autônoma.

Ação voltada para Geração de Renda (Empreendedorismo) 

O Senac desenvolveu, em 2009, diversas ações voltadas para pessoas que não tem 
acesso ao mercado formal, com o objetivo de fomentar a geração de renda, o trabalho 
autônomo ou a criação de pequenos empreendimentos produtivos. A Instituição tem 
atuado, principalmente, nos setores de confecções, artesanato e alimentos, com os 
seguintes destaques:

Atendimento a pacientes Renais Crônicos
Objetivo: Oportunizar, a pacientes em tratamento de hemodiálise, o desenvolvimento 
de habilidades artesanais.
Principais Resultados: Desenvolvimento de Habilidades artesanais e novas 
oportunidades para o trabalho autônomo e a geração de renda com as peças 
confeccionadas.

Qualificação e re-qualificação para os beneficiários do programa bolsa- família do 
centro de referência de assistência social (CRAS)
Objetivo: Capacitar beneficiários do programa Bolsa Família, com vistas à geração de 
renda.
Principais Resultados: Estímulo ao empreendedorismo. Inserção deste público no 
mercado informal através do trabalho autônomo.

Programa de capacitação para inclusão no trabalho e melhoria da qualidade de 
vida
Objetivo: Promover capacitação profissional para geração de emprego e renda às 
famílias das crianças portadoras de paralisia cerebral.
Principais Resultados: Resgatar a auto-estima e promover a geração de renda através da 
capacitação profissional, otimizando o tempo das mães que acompanham o tratamento 
dos filhos no NACPC.
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Programa de capacitação para inclusão no trabalho e geração de renda

Objetivo: Promover capacitação profissional para inserção no mundo do trabalho 

através da geração de emprego e renda.

Público-alvo: Jovens e adultos.

Principais Resultados: Promover capacitação profissional para inserção geração de 

emprego e renda.

ELOHIM – Comunidade Católica Missionária

Objetivo: Promover atendimento a comunidade carente com incentivo para 

geração de emprego e renda.

Principais Resultados: Inserção da comunidade no mundo do trabalho.

Associação Centro Educacional de Ação Integrada

Objetivo: Promover atendimento a comunidade de baixa renda com incentivo 

para geração de emprego e renda.

Público-alvo: Jovens e mulheres carentes da comunidade.

Principais Resultados: Inserção da comunidade no mundo do trabalho.

Centro Evangélico de Recuperação Social de Paulo Afonso

Objetivo: Promover atendimento à comunidade carente com incentivo para 

geração de emprego e renda.

Local: Espaço Social Sete de Setembro em Paulo Afonso.

Resultados: Inserção da comunidade no mundo do trabalho.

Cursos de Gestão

Objetivo: Prestar serviços de ação social à comunidade.

Público-alvo: Alunos do Colégio Luis Viana.

Principais Resultados: Aprimoramento profissional e elevação de auto-estima.

Senac & Casa do Benin – Oportunizando cursos gratuitos à comunidade do 

Centro Histórico

Objetivo: Prestar serviços à comunidade do Centro Histórico, Pelourinho e bairros 

circunvizinhos, na perspectiva de geração de renda, inclusão no mercado de 

trabalho formal e informal, melhoria da qualidade dos produtos comercializados e 

da qualificação profissional.

Principais Resultados: Geração de renda com a produção de iguarias, melhoria da 

qualidade dos produtos comercializados e elevação da auto-estima.

Capacitação para o Mercado de Trabalho. 

Objetivo: Melhorar o currículo dos alunos do ensino médio que necessitam 

Ingressar no mercado de trabalho.

Principais Resultados: Melhoria da auto-estima, melhor formação ética e 

profissional dos alunos e a contratação de alguns pelo mercado de trabalho.
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Programa Alimentos Seguros - PAS

O Programa de Alimentos Seguros tem promovido ações gratuitas com o objetivo de 

capacitar nos procedimentos de boas práticas na manipulação e conservação dos 

alimentos, bem como sensibilizar o consumidor sobre a qualidade do alimento que 

compra e os cuidados de higiene na manipulação de alimentos.

Curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

Objetivo: Capacitar merendeiras da rede oficial de ensino nos procedimentos de boas 

práticas na manipulação e conservação dos alimentos.

Público-alvo: Pessoas responsáveis pela preparação de alimentos nas cantinas escolares.

Principais Resultados: Merendeiras preparadas e conscientes para oferecer aos alunos da 

rede escolar do município, um alimento com qualidade e livre de contaminação, 

obedecendo aos procedimentos básicos de boas práticas exigidos pela ANVISA. 

Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos 

Objetivo: Desenvolver competências básicas para aplicação em atividades manipulação 

e preparação de alimentos e atividades afins.

Principais Resultados: Conhecimento dos procedimentos adequados de higiene na 

manipulação de alimentos.

Palestras de Boas Práticas para uma Alimentação Saudável e Qualidade de Vida

Objetivo: Apoiar algumas entidades filantrópicas de Salvador, com a doação de 

alimentos não perecíveis, arrecadados nos ato da matrícula para a palestra.

Principais Resultados: Doação 277 kg de alimentos para 06 entidades carentes do 

município de Salvador.

Ações Sócio-comunitárias

Feira de Saúde

Objetivo: Proporcionar aos alunos do curso Técnico em Enfermagem prática dos 

conhecimentos adquiridos durante o curso e realização de um trabalho social.

Principais Resultados: Atividade prática dos procedimentos e informações aos atendidos 

sobre a prevenção da pressão alta e diabetes.

Feira da Saúde Nova Esperança 

Objetivo: Prestar serviços de ação social à comunidade.

Público-alvo: Comunidade da periferia de Salvador.

Resultados obtidos: Integração dos estudantes do Curso Técnico em Enfermagem em 

ações sociais.

Dia Integrar

Objetivo: Prestar serviços de ação social à comunidade.

Público-alvo: Pais, Professores, funcionários e alunos.

Principais Resultados: Oportunizar novos conhecimentos e habilidades artesanais; 

Integração entre escola e a sociedade.
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Dia Integrar – Parceira SENAC e Yamana Gold (Mineração Fazenda 

Brasileiro)

Objetivo: Prestar serviços de ação social à comunidade.

Principais Resultados: Oportunizar novos conhecimentos e habilidades artesanais 

objetivando geração de renda.

Praça da Cidadania

Objetivo: Prestar serviços de corte de cabelo à comunidade do bairro do Tomba e 

adjacência.

Principais Resultados: Oportunizar serviço de corte de cabelo gratuito à 

comunidade do bairro e adjacências.

Semana do Trabalhador

Objetivo: Prestar serviços de corte de cabelo à comunidade do bairro do Tomba e 

adjacência.

Principais Resultados: Oferecer serviço de corte de cabelo gratuitamente a 

comunidade de vários bairros de Feira de Santana.

Ação voltada para o Meio Ambiente 

A Favor do Meio Ambiente

Objetivo: Desenvolver o espírito de valorização do meio ambiente, a partir de 

atividade interdisciplinar, que possibilite a conscientização da responsabilidade 

social por meio de ação voltada para a comunidade.

Público-alvo: Comunidade em geral.

Principais Resultados: Arrecadação de 500 kg de materiais recicláveis para doação 

a instituição; Disseminação articulada das principais formas de reduzir, reutilizar e 

transformar materiais descartáveis.

Meio Ambiente e Qualidade de Vida

Objetivo: Conscientização quanto ao risco de degradação das Praias, que 

recebem um grande número de turistas nos finais de semana e atenção à 

preservação das tartarugas marinhas.

Principais Resultados: Conscientização da responsabilidade com o Meio Ambiente.

Palestra Meio Ambiente e Qualidade de Vida

Objetivo: Conscientizar sobre a importância do ambiente humano e do ambiente 

natural para qualidade de vida.

Principais Resultados: Foram ministradas um total de 23 palestras de 

Conscientização da responsabilidade com o Meio Ambiente.
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Ação Beneficente de Arrecadação de Roupas, Mantimentos e 

Medicamentos.

Arraial Solidário

Objetivo: Promover a socialização das turmas do projeto Jovem Aprendiz, através de 

atividade interdisciplinar que possibilite a conscientização da responsabilidade social 

por meio de uma ação solidária.

Principais Resultados: Atendimento ao Lar Maria Luiza, que acolhe idosos carentes. 

Desenvolvimento do espírito solidário e voluntário numa perspectiva humanística nos 

alunos do Projeto Jovem Aprendiz.

Quantidade de roupas e mantimentos (kg. Ou número de itens): Foram arrecadados 

800 kg de alimentos não perecíveis.

Produzindo Solidariedade

Objetivo: Desenvolver o espírito solidário, a partir de uma ação articulada e 

contextualizada com a aprendizagem dos conteúdos da disciplina Vendas de 

Produtos e Serviços.

Entidades parceiras: Nacci- Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil.

Atividades realizadas: Atendimento as necessidade de uma instituição carente; 

Desenvolvimento do ser solidário; Desenvolvimento de atividade teórico-prática de 

forma contextualizada. 

Principais Resultados: O grupo criou produtos, que foram vendidos, utilizando como 

moeda de troca donativos, como: roupas, brinquedos, fraldas descartáveis e alimentos 

não perecíveis. Os donativos arrecadados foram doados a Nacci – Núcleo de Apoio ao 

Combate do Câncer Infantil.
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A gestão do marketing e comunicação tem desempenhado o importante papel de 
agente de mudança cultural no atendimento às necessidades do cliente, 
desenvolvimento de novos produtos e reposicionamento de mercado dos 
produtos e serviços existentes. Dentre as ações de fortalecimento da imagem 
institucional merecem destaque, o lançamento do Programa Senac de Gratuidade 
como grande diferencial de atuação do Senac, o novo formato da programação de 
cursos, a adequação e unificação de todo material de folheteria e a implantação do 
Banco de Oportunidades, foram algumas das campanhas de comunicação que 
visaram o fortalecimento da imagem e da marca da Instituição em 2009.

O desenvolvimento de um sistema informatizado para o Serviço de Informação 
Senac - SIS, além de aperfeiçoar o atendimento ao cliente, proporcionou relatórios 
mais completos para o monitoramento de mercado. Os resultados deste 
monitoramento de mercado também foram balizados pelos relatórios do Banco de 
Oportunidades, possibilitando detectar melhor as demandas do mercado, 
viabilizando a criação de novos programas e mudanças necessárias para satisfazer 
os mais diversos clientes do Senac Bahia. Como estratégia mercadológica, a 
Instituição optou por atuar diretamente no atendimento de seu público-alvo, 
comprometido com o planejamento de programas e serviços adequados e 
desenvolvimento de projetos financeiramente viáveis para informar, motivar e 
atender ao mercado.

A comunicação interna teve um papel preponderante em 2009. Os canais 
utilizados, a exemplo da intranet, murais e emails, foram eficazes e atrativos para 
que realmente se cumprisse a missão de integrar o quadro funcional da 
organização, ocasionando conseqüentemente, uma melhoria gradativa do 
relacionamento dos funcionários com os clientes, com os parceiros de trabalho e 
os fornecedores. 

Banco de Oportunidades

O Banco de Oportunidades é o espaço de intermediação do egresso dos cursos do 
Senac com o mercado de trabalho. Implantado em 2009, o Banco encaminha os 
profissionais capacitados pela Instituição para participarem de processos de 
seleção nas empresas. A participação é gratuita, tanto para o empresário que quer 
cadastrar sua empresa, quanto para o egresso que já finalizou sua capacitação. 
Para dar agilidade ao atendimento, foram implantadas ferramentas de informática 
que, através de um sistema de rede, integrou as Unidades Educacionais, o Serviço 
de Informação Senac – SIS e o Banco de Oportunidades, disponibilizando um perfil 
detalhado de empresas e candidatos.  A receptividade e adesão de empresários e 
egressos tem sido bastante significativa e atualmente, o Banco de Oportunidades é 
um dos serviços de maior destaque do Senac Bahia, apresentando os seguintes 
números em 2009:

5.Gestão de
Marketing e Comunicação
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Banco de Oportunidades 
 

  BANCO DE OPORTUNIDADES 

 Período de existência do Banco  10 meses. O Banco existe desde   
fevereiro de 2009. 

 Público-alvo  Egressos dos cursos do Senac, empresas             
e empregadores Pessoa Física. 

 Número de pessoas cadastradas  1.553 egressos 

 Número de empresas cadastradas  216 empresas 

 Número de pessoas encaminhadas para             
entrevistas e testes) por meio do Banco de  
Empregos 

      
  

 1.607 encaminhamentos para 1.359                        
vagas. 
 

 Número de pessoas contratadas em 2009 por             
meio do Banco de Empregos 

 
 

363 colocados. 
 

Fonte: SIBOP 2009 - Sistema Banco de Oportunidades 

Ações de Comunicação Institucional e Relacionamento com o cliente

O Serviço de Informação 

Senac – SIS é um canal 

permanente de 

comunicação, através do 

telemarketing receptivo 

que proporciona aos 

clientes informações 

sobre os produtos e 

serviços do Senac. Em 

2009, o SIS atendeu um 

total de 84.758 

chamadas. 

Quantitativos de Anúncios em jornal 
 

Veículo 2008 2009 
Jornal A Tarde 49 40 
Revista Muito (Grupo A Tarde) - 4 
Outros - 7 

Total 49 51 

Fonte: Relatório Gerência de Relações Institucionais 2009 

Quantitativos de inserções em mídia  
espontânea 
 

Veículo 2008 2009 
Jornal A Tarde 79 101 
Jornal Correio da Bahia 33 42 
Tribuna da Bahia 44 25 
Outros 21 4 
Sites 127 61 
Total 304 233 

Fonte: Relatório Gerência de Relações  
Institucionais 2009 

Como o Cliente tem Conhecimento da  
Programação do Senac 
 

Fonte: Relatório Gerência de Relações Institucionais 2008 /2009 

Forma de Conhecimento 2008 2009 

Amigos 3.477 9.565 
Consulta 102 243 441 
Divulgação na Empresa - 25 
Ex-aluno 2.648 3.134 
Feira do Empreendedor - 84 
Funcionários Senac - 49 
Internet (site SENAC) 8.124 12.036 
Internet (site IBahia/outros) - 455 
Já conhece o Senac 24.110 18.849 
Jornal 6.395 567 
Jornal A Tarde - 5.189 
Mailling List SENAC (divulgação por 
e-mail SENAC) 

- 133 

Mural das Unidades SENAC - 220 
Não Informado - 619 
Outros - 95 
Panfleto 7.234 10.342 
Parceiros do SENAC 
(UFBa,HSR,SENAI,Área1/FTE) 

- 352 

Rádio 240 212 
Rádio Metrópole - 422 
Revista 27 27 
Secretaria de Cursos SENAC - 60 
Telemarketing Ativo SIS - 569 
TV 3.104 238 
TV Bahia - 2.205 
Mídia bus 01 - 

Total 
55.60
3 65.888 

SIS
(71) 3186-4000 44



Prêmios, Eventos, Reconhecimento

Prêmios
XIX Premio MG Turismo 2009 – Categoria: Apoio ao Turismo da Bahia

Instituição promotora: Jornal MG Turismo

Motivo da premiação: O Senac recebeu o prêmio pelo seu trabalho de divulgação da 

gastronomia baiana no exterior, dentre as empresas que se destacaram em seus 

setores de atividades.

Local da premiação: Dayrell Hotel, em Belo Horizonte - MG.

Data: 09 de março de 2009.

Promoção e Participação em Eventos 

Eventos Nacionais

Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica: 

Educação, Desenvolvimento e Inclusão

Local: Centro de Convenção Ulisses Guimarães Brasília / Distrito Federal.

Objetivo: Discutir a Educação Profissional e Tecnológica e levantar propostas que 

integrem a plataforma mundial de educação. Criada no Fórum Mundial de 

Educação de 2007, a plataforma dita princípios como a universalização do direito à 

educação pública, a garantia do acesso e a desmercantilização do ensino.

Promoção: Governo federal, através do MEC, tendo também apoio de CEF, Vale do 

Rio Doce, Petrobrás, Governo do Distrito Federal, Institutos Federais.

Seminário do Plano Nacional de Educação - PNE 

Local: Auditório Nereu Ramos – Câmara dos Deputados – Brasília / DF.

Objetivo: Apresentação das cartas dos Encontros Regionais e entrega das 

proposições para o novo Plano Nacional de Educação ao Coordenador da Comissão 

Organizadora da CONAE 2010.

Promoção: Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados com o apoio 

da CNC.

I Encontro Nacional de Coordenadores Pedagógicos da Rede EaD Senac

Local: – Salvador/Bahia.

Objetivo: Discutir o desempenho da Rede nos seus cinco anos de existência. Na 

oportunidade foi realizada uma Mesa Redonda aberta ao público interessado em 

educação a distância, com o tema: “A irreversibilidade dos ambientes virtuais 

multimídias como espaço de aprendizagem”.  

Principais resultados: Alinhamento da Rede e maior percepção das ações a serem 

empreendidas para a sua melhoria. Na oportunidade foi feita uma cuidadosa 

avaliação do desempenho dos vários cursos, assim como o processo de avaliação dos 

alunos.

Parceiros: Departamento Nacional e Núcleo Senac Bahia. 
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Eventos Regionais

Conferência Estadual de Educação Básica - COEED

Objetivo: Discutir as diretrizes e estratégias de ação para o novo Plano Nacional de 

Educação e preparação para a Conferência Nacional de Educação – CONAE 2010.

Principais resultados: O Senac Bahia integrou a Comissão organizadora da Conferência, 

que é uma etapa preparatória para a Conferência Nacional, e foi convidado a ministrar 

palestra, sobre o tema  "Educação Profissional, Demanda e Inclusão Social".  Dois 

representantes do Senac Bahia foram eleitos como delegados do segmento gestores 

privados para participar da CONAE 2010 em Brasília. 

Encontro Região Nordeste II: Mais Dez - O Legislativo e a sociedade construindo 

juntos o novo Plano Nacional de Educação - PNE

Local: Instituto Anísio Teixeira – Salvador/Bahia.

Objetivo: Discutir a proposta do novo Plano Nacional de Educação. 

Público-Alvo: Parlamentares, educadores, sindicalistas, alunos e gestores públicos e 

privados de instituições que integram o sistema nacional de educação.

Principais resultados: Participação de representante do Senac como painelista no encontro 

da Região Nordeste II, representando a Confederação Nacional do Comércio.

Fórum Trabalho, Educação e Desenvolvimento: Desafios e Perspectivas da Educação 

Profissional

Local: Hotel Portobello – Salvador/Bahia.

Objetivo: Discutir a Educação Profissional e Tecnológica como Inclusão Social e 

preparação para o Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica.

Promoção: MEC / Secretaria de Educação. 

Público-Alvo: Gestores da Educação pública e privada, docentes e discentes.

Principais resultados: Participação de representante do Senac Bahia no evento. 

Fórum Baiano de Aprendizagem

Local: Casa do Comércio – Salvador/Bahia.

Objetivo: Promover debate sobre o tema, mobilizar empregadores para o cumprimento da 

lei e monitorial o avanço das contratações em todo o país. Através do Programa de 

Aprendizagem, o Governo Federal pretende atingir uma meta de 800 mil jovens inseridos 

no mercado de trabalho.

Público-Alvo: Representantes de empregadores, entidades formadoras, instituições 

governamentais e civis responsáveis pela proteção e promoção de direitos à educação.

Principais resultados: Fortalecimento do relacionamento institucional com esferas 

estaduais e federais já que o ministro do Trabalho e Emprego e o governador da Bahia 

participaram do evento.
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Lançamento do Programa de Qualificação Profissional para o setor Turístico 

Salvador e entorno.

Promoção: Secretaria de Turismo da Bahia

Público-Alvo: Entidades e associações de classe do trade turístico.   

Principais resultados: Fortalecimento do relacionamento institucional com esferas 

estaduais e federais já que o evento contou com a presença do secretário de Turismo 

do Estado, da presidente da Bahiatursa, da deputada federal Lídice da Mata, além de 

representantes de entidades e associações de classe como Abrasel, ABIH e 

sindicatos.   

IX Bienal do Livro Bahia 2009

Local: Centro de Convenções da Bahia.

Objetivo: Participar da Bienal do Livro, evento literário mais importante do estado. 

Principais resultados: O resultado gerado é significativo, fortalecendo o 

relacionamento do Senac Bahia com seu público-alvo, ao participar de um evento de 

extrema importância da região nordeste, possibilitando a divulgação dos cursos e 

serviços locais.   

Evento: 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento - 

O Brasil no contexto da Gestão do Conhecimento para Inovação

Local: Centro de Convenções do Hotel Othon – Ondina Salvador /Bahia.

Objetivo: Discutir as dimensões, pessoas, processos e tecnologia em Gestão do 

Conhecimento. 

Público-Alvo: empresários e empreendedores, gestores dos setores privado e 

público, formuladores de políticas e diretrizes organizacionais nos âmbitos privado e 

público, consultores empresariais, acadêmicos (professores, pesquisadores e 

estudantes), representantes do Terceiro Setor, público interessado em práticas de 

Gestão do Conhecimento. 

Evento: II Encontro da Rede de CDC do Estado da Bahia / Secretaria Estadual de 

Ciência Tecnologia e Inovação - SECTI

Local: Colônia de Férias do SESC/ Piatã Salvador /Bahia.

Objetivo: Avaliar o Programa da SECTI e articular com os integrantes da Rede dos 

Centros Digitais de Cidadania – CDC no estado da Bahia, para troca de experiência 

das ações realizadas pelos sujeitos atuantes no processo de inclusão sociodigital 

visando redimensionar as ações, levantar novas possibilidades de ação, e incluir 

outros parceiros, a exemplo do Senac.

Principais resultados: Divulgação Institucional do Senac no âmbito de diversos 

municípios do Estado da Bahia.

Parceiros: SECTI, SENAC, SEBRAE, SENAR, SENAI, Instituto Mauá, entre outros.
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Participação em Conselhos, Fóruns e Comitês

A participação do Senac Bahia em instâncias representativas da sociedade, além de 

aumentar a visibilidade e a divulgação institucional, tem possibilitado a formação de 

alianças estratégicas, com impactos positivos no seu reconhecimento e valorização por 

parte da sociedade. Registramos as mais significativas para os resultados alcançados em 

2009:

Participação de representante da Direção Regional do Senac Bahia como Conselheira na 

instâncias abaixo:

?Fórum Estadual de Turismo;

?Conselho de Turismo do Pólo do Descobrimento;

?Conselho de Turismo do Pólo Litoral Sul;

?Conselho de Turismo do Pólo da Chapada Diamantina;

?Conselho de Turismo do Pólo Salvador e Entorno;

?Conselho de Turismo Caminhos do Jiquiriçá;

?Conselho de Turismo Caminhos do Oeste;

?Conselho de Turismo Caminhos do Sertão;

?Conselho de Turismo Lagos do São Francisco;

?Câmaras de Turismo de todos os Pólos Turísticos do Estado da Bahia;

?Representação do Senac em todos os Comitês Gestores de todas as zonas 

?     turísticas do Estado da Bahia;

?? Participação de representante do Senac como Conselheira Titular, no Conselho 

Superior do Instituto Federal de Educação Tecnológica – CONSUP/ IEFET;

?Participação de representantes do Senac no Fórum Municipal de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente – Ministério 

Público do Trabalho em Salvador e Feira de Santana;

?Participação de representante do Senac no Grupo  Gestor da SALTUR – Salvador 

Turismo, Órgão de Turismo da Prefeitura de Salvador.
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Programa de Educação Corporativa

A Educação Corporativa é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento 

organizacional e um poderoso instrumento para a criação de equipes capazes de 

promover o desenvolvimento organizacional através de políticas estruturadas, 

voltadas para a consolidação de conhecimentos operacionais e gerenciais.

As ações desenvolvidas através do Programa de Educação Corporativa vêm 

incentivando o crescimento contínuo dos servidores, tanto no nível pessoal como 

profissional, promovendo ações que visam desenvolver as competências técnicas, 

operativas, estratégicas e de educação formal. 

Principais ações de educação corporativa

Dando continuidade ao Programa de Educação Corporativa, realizou-se o 

Programa Posto de Extensão “A Escola vai onde o trabalhador está”, através da 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA - com a participação de 24 

servidores. A turma foi formada por profissionais das diversas áreas de atuação. O 

Programa foi coordenado pela Gerência de Recursos Humanos em parceria com 

o Centro de Educação e Tecnologia – CETE, em convênio com a Secretaria de 

Educação e atuação direta do colégio Marco Antonio Veronese. Teve como 

objetivo realizar escolarização referente ao Ensino Médio dos servidores, 

possibilitando condições para o desenvolvimento de competências necessárias 

para o exercício de suas funções profissionais, de sua cidadania e para maior 

participação no Desenvolvimento Social. Este Programa foi Iniciado em 14 de 

janeiro de 2008 e concluído em outubro de 2009. 

6.Gestão de Pessoas
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O IX Fórum de Educação Profissional, com o tema “Pessoas: Diferencial na Educação 

para o Trabalho” contemplou as competências voltadas diretamente para as funções da 

área técnico-pedagógica, contribuindo de forma criativa e inovadora para o 

aprendizado do corpo docente, no que se refere à formação e a prática em sala de aula. 

Participaram dessa atividade, Gerentes dos Centros de Educação Profissional, 

Supervisoras Pedagógicas e Instrutores das diversas áreas, totalizando 145  

participantes. 

O “Workshop: Equipes Vencedoras: Qual o meu papel?” teve como objetivo, alinhar os 

conteúdos com as vivências práticas associadas à realidade dos participantes. 

Participaram desta atividade, 28 servidores entre Motoristas, Assistente Administrativo e 

serventes da Coordenação dos Serviços Administrativos. 

No mês de setembro entrou em vigor o Programa de Educação Corporativa - Bolsas de 

Estudos para os cursos de Graduação e Pós- graduação. Este Programa tem como 

objetivo desenvolver as competências relacionadas à Educação Formal dos servidores, 

tendo como premissa, o estímulo ao autodesenvolvimento, estimulando o crescimento 

pessoal e profissional dos servidores. Foram contemplados com a Bolsa Estudos, 15 

servidores matriculados nos cursos relacionados às competências da função que 

exercem. 

Como acontece todos os anos, o Departamento Nacional do Senac e os 

Departamentos Regionais Bahia e Sergipe, realizaram o “VII Workshop de 

Mercado: Estratégias de Vendas” com 28 participantes entre Gerentes, Assistentes 

de Gerência, Coordenadores e Supervisores das diversas áreas com o objetivo de 

orientar os participantes para a utilização e concepção das estratégias de Vendas, 

relacionando com os conteúdos dos Workshop anteriores, notadamente os de 

Técnicas de Segmentação de Mercado, Monitoramento da Concorrência e 

Formação de Preços.

A 3ª turma do Curso de Formação de Formadores, com 21 participantes, teve 

como objetivo, a preparação didático-pedagógica dos docentes que já atuam ou 

que atuarão no Senac Bahia, desenvolvendo as competências intelectuais, 

organizacionais, metodológicas, comunicativas/interativas, sociais e 

comportamentais necessárias ao trabalho docente. O curso foi iniciado em agosto 

de 2008 e teve seguimento em 2009 com as disciplinas Teoria e Prática 

Pedagógica, Estações de Vivência e Informática para Docentes, que estabeleceu a 

interação necessária entre os conhecimentos, habilidades e valores aprendidos e 

desenvolvidos no Programa e a prática docente em cursos de Educação 

Profissional. 
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Dando continuidade ao Programa de Atendimento ao Cliente, realizou-se o 

Workshop: “Sinergia na Equipe para Excelência no Atendimento” com o objetivo 

de desenvolver as competências do atendimento ao cliente e melhorar a 

qualidade do atendimento Interno e externo. Participaram dessa atividade 46 

servidores, entre Assistentes de Secretaria de Cursos, Atendentes de Serviços, 

Auxiliares de Operações, Auxiliares Administrativo, Recepcionistas, Auxiliares de 

Biblioteca, Assistente de Tesouraria, Porteiros, Ascensoristas, Auxiliares de 

Disciplina e demais servidores que possuem essa competência nas suas 

atribuições/responsabilidades de suas funções.

Durante o ano de 2009, visando implantar novas ações e estabelecer novas 

trocas/intercâmbio de experiências e conhecimentos, foram realizadas 19 

(dezenove) Visitas Técnicas a diversos Departamentos Regionais do Senac, 

contemplando Superintendente, Gerentes, Assistentes de Gerência, 

Coordenadores, Supervisores Pedagógicos, Bibliotecários e Instrutores.

Além das ações descritas, outras ações foram realizadas em 2009, visando 

desenvolver as Competências específicas dos cargos/funções dos servidores das 

diversas áreas de Educação Profissional. Buscando estimular o aperfeiçoamento 

pessoal e profissional da equipe, são também concedidas bolsas integrais aos 

funcionários, em cursos da programação regular do Senac, com um total de 47 

participantes.

 O Programa de Desenvolvimento para Instrutores de Cozinha, uma iniciativa do 

Núcleo de Recursos Humanos do Nordeste, coordenado pela Gerência de 

Recursos Humanos do Senac Bahia em parceria com o Centro Universitário Águas 

de São Pedro, em São Paulo. O Programa teve como objetivo desenvolver as 

competências dos profissionais docentes da área de Cozinha, atualizando 

conhecimentos através do intercambio cultural e troca de experiência, 

disseminação, e multiplicação do conhecimento. 

Participaram desse Programa, 02 

Instrutores de Cozinha do Regional

da Bahia, integrados aos Instrutores 

de Cozinha dos DR'S do AC, AP, CE, 

ES, MA, MS, PB, PE, RN, SE, RS, SC, 

com um total de 18 participantes. 
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Ações de Educação Corporativa (Servidores do Quadro Fixo, Prazo Determinado 
 e Prestadores de Serviços). 
 

Ações do Programa de Educação Corporativa Carga Horária 
Nº de 

Servidores 
Capacitados 

 Programa de Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio 
1.640 

 
24 

 Programa de Formação de Formadores 389 21 

 IX Fórum de Educação Profissional 16 216 

 Workshop: Sinergia na Equipe para Excelência no Atendimento 16h p/turma 46 

 VII Workshop de Mercado: Estratégias de Vendas 32 28 

 Programa de Desenvolvimento para Instrutores de Cozinha 360 02 

 Equipes Vencedoras 08 17 

 
Total 

2.477 354 

 
Fonte: Relatório Gerência de Recursos Humanos - 2009 
(*) Alguns servidores participaram de mais de uma atividade do Programa de Educação Corporativa 

Ação: 9ª Edição da campanha de vacinação.

Período de execução: 26 a 28 de agosto de 2009.

Objetivo: Realizar a prevenção de doenças através de vacinação.

Público-Alvo: Servidores do SENAC, SESC, FECEB e CESEC.   

Número de empregados beneficiados: 235.

Principais resultados: Foram administradas um total de 680 doses das vacinas contra 

Hepatite B, Antitetânica, Dupla-viral (Sarampo e Rubéola), contra Febre Amarela e 

Gripe.
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A Tecnologia da Informação tem se constituído em uma ferramenta de utilização 

em larga escala na mensuração dos resultados da gestão dos processos 

administrativos, financeiros e da educação profissional. Por meio da 

implementação dos sistemas corporativos, vem mantendo atualizado e 

competitivo o padrão tecnológico da Instituição, dando o suporte adequado ao 

processo de tomada de decisões. A aquisição de novos equipamentos (notebook) 

garantiu a acessibilidade ao sistema acadêmico e ao correio eletrônico da 

instituição durante as atividades externas e viagens a serviço dos servidores do 

Senac Bahia.

Processos Informatizados

Todas as Unidades do Senac Bahia estão interligadas em rede e, cerca de 90% dos 

usuários têm acesso aos serviços disponibilizados tais como: Intranet, Internet, 

sistema acadêmico, sistemas administrativos e os pacotes de aplicativos Microsoft. 

Destacamos os ganhos de produtividade e confiabilidade obtidos através da 

informatização das rotinas operacionais dos sistemas corporativos e acadêmicos, 

bem como pela aquisição de novos e modernos equipamentos de informática.

Atualização Tecnológica dos Recursos de Suporte

Seguindo a diretriz de proporcionar aos sistemas, serviços e produtos uma maior 

agilidade, flexibilidade e confiabilidade, os sistemas acadêmico e financeiro foram 

alinhados, garantindo o melhor desempenho das atividades. Nesse sentido, foram 

realizadas as seguintes ações em 2009:

7. Gestão 
da Tecnologia

 da Informação
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Para atender aos objetivos e prioridades organizacionais, a gestão financeira teve como 
foco principal, a criação e o desenvolvimento de estratégias e ações de redução das 
despesas e elevação da receita de serviços, tendo em vista a implantação do Programa 
Senac de Gratuidade, que destinou 20% da receita líquida da Arrecadação Compulsória 
da entidade para a oferta de cursos gratuitos. Como resultado, obtivemos o equilíbrio 
entre receitas e despesas no Exercício de 2009. 

Um dos fatores que contribuiu para a redução das despesas foi a implantação do 
sistema de compras através do pregão eletrônico com registro de preços para um ano e 
as compras dos insumos para os restaurantes através de registro de preços para quatro 
meses, reduzindo a quantidade de licitações e coletas de preços e tornando mais ágeis 
os processos de compras, de um modo geral.

O Senac Bahia elabora, anualmente, o seu Planejamento Orçamentário e, no mês de 
julho do exercício corrente, faz a Reformulação Orçamentária, adequando suas receitas 
e despesas ao desenvolvimento das atividades. 

Os recursos orçamentários 
foram assim distribuídos:

Orçamento Proposto no Exercício de 2009 
 

Distribuição Valor R$ Percentual % 

Administração Geral 9.511.000,00 25,08 
Administração Financeira 2.277.000,00 6,00 
Formação de Recursos Humanos 517.000,00 1,36 
Comunicação Social 260.000,00 0,68 
Atenção Básica 600.000,00 1,57 
Proteção Benefício ao Trabalhador 430.000,00 1,13 
Empregabilidade - Produção 24.361.000,00 64,18 

Total 37.956.000,00 100,00 

Fonte: Orçamento 2009 

Orçamento Proposto no Exercício de 2009 
 

Distribuição Valor R$ Percentual % 

Administração Geral 9.511.000,00 25,08 
Administração Financeira 2.277.000,00 6,00 
Formação de Recursos Humanos 517.000,00 1,36 
Comunicação Social 260.000,00 0,68 
Atenção Básica 600.000,00 1,57 
Proteção Benefício ao Trabalhador 430.000,00 1,13 
Empregabilidade - Produção 24.361.000,00 64,18 

Total 37.956.000,00 100,00 
Fonte: Orçamento 2009 

Orçamento Executado no Exercício de 2009 
 

Distribuição Valor R$ Percentual % 

Administração Geral 11.427.585,59 28,51 
Administração Financeira 2.342.894,53 5,84 
Formação de Recursos Humanos 470.881,35 1,17 
Comunicação Social 322.222,82 0,80 
Atenção Básica 619.076,01 1,55 
Proteção Benefício ao Trabalhador 421.291,84 1,05 
Empregabilidade - Produção 24.492.311,17 61,08 

Total 40.096.263,31 100,00 

Fonte: Orçamento 2009 

8. Gestão Financeira
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Durante o exercício, foram realizadas intervenções nas instalações físicas das 

unidades operativas, nas carretas do SenacMóvel e nos setores administrativos da 

entidade para expansão, modernização e adequação da infra-estrutura física ao 

cumprimento da sua missão, incluindo obras de manutenção preventiva e 

corretiva, recuperação e reparos gerais, melhorando significativamente a 

qualidade das atividades pedagógicas, administrativas e o atendimento ao cliente 

dos restaurante-escola do Senac.

Em relação à ampliação do número de Unidades do Senac Bahia, já estão em fase 

de execução as obras de construção do Centro de Educação Profissional de Porto 

Seguro, com previsão de conclusão e inauguração em 2010. Também se 

encontram em fase de implantação o elevador para promoção de acessibilidade 

de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, no Centro de Educação 

Profissional do Aquidabã, assim como o projeto para requalificação de atividades 

no edifício existente e instalações de novos ambiente em unidade anexa.

Obras de construção do 
Centro de Educação 
Profissional de Porto Seguro

Marina Almeida, 
diretora regional, 

acompanha a 
evolução da obra.

9. Gestão 

Patrimonial
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Dando continuidade ao Programa Senac de Gratuidade – PSG, para o exercício 

de 2010 está  prevista a oferta de 3.845 vagas gratuitas, para estudantes e 

trabalhadores que atendam aos requisitos exigidos, totalizando 1.211.386 

horas/aula. Cerca de mil e trezentas vagas do Programa serão abertas para 

adolescentes e jovens na faixa etária dos 14 aos 24 anos no Programa Jovem 

Aprendiz. 

A oferta de cursos de nível técnico deve ser ampliada em 2010, com a aprovação, 

pelo Conselho Estadual de Educação, dos projetos dos cursos: Técnico em 

Massoterapia em Salvador e Vitoria da Conquista, Técnico em Hospedagem em 

Salvador. Registramos também a oferta, em 2009, do curso Técnico em Guia de 

Turismo em Ilhéus, Lençóis, Salvador e Porto Seguro, e a previsão de novos Cursos 

Técnicos no novo Centro de Porto Seguro.

Considerando que Salvador é uma das capitais brasileiras escolhidas como sede 

dos jogos da Copa do Mundo 2014, e que, para atender à demanda de 

qualificação de pessoas, serão solicitadas ações no Eixo hospitalidade e lazer, 

segurança, Idiomas e áreas afins, além de conscientização e sensibilização da 

comunidade, foi constituída uma Comissão Técnica do Senac Bahia para 

estabelecer um Plano de Ação para Copa, visando o desenvolvimento de ações de 

educação profissional para a Copa de 2014. As ações farão parte do processo de 

implantação do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Núcleo do Nordeste 

para o Eixo Tecnológico Hospitalidade e Lazer, que tem, como um dos seus 

objetivos, o aumento de 10% das matriculas no referido Eixo.

10. Estratégias
 e Projetos 

em andamento
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Após o processo licitatório, foram iniciadas as obras da Unidade do Senac em Porto 

Seguro, com previsão de conclusão e inauguração em 2010. O projeto está sendo 

operacionalizado através da parceria técnica e financeira do Senac Bahia com o Senac 

Nacional. 

Também foi feita a licitação para a realização de adaptações na Unidade do Senac 

Aquidabã, que vai possibilitar acessibilidade a pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, inclusive com a instalação de elevador para cadeirantes. O 

projeto será operacionalizado em 2010.

Continuam sendo alinhadas novas parcerias com Instituições de Ensino Superior – IES, 

para novas pós-graduação presenciais e, com a Rede EAD Senac, está previsto o 

lançamento de dois novos cursos de pós-graduação a distância:  Especialização em 

Gestão de Varejo e  Governança de TI, ambos com um forte foco no Comércio.

Em parceria com o Ministério do Turismo e a Fundação Roberto Marinho, 38 

servidores do Senac estão participando do curso de Inglês a distância, do Projeto Olá 

Turista.

Destacamos também, a continuidade das parcerias com instituições públicas, privadas 

e comunitárias, na capital e no interior do Estado, que contribuem para o 

fortalecimento do setor de comércio de bens, serviços e turismo, democratizando o 

acesso ao conhecimento por meio da ampliação das oportunidades de acesso à 

educação profissional. 

Também está em fase de negociação a implantação do “Projeto Vira a Vida”, dirigido 

a jovens e adolescentes vítimas de exploração sexual que, além de possibilitar a 

formação profissional e inserção no mercado de trabalho, também vai oferecer 

acompanhamento psicossocial aos participantes do projeto e suas famílias. O 

programa é uma iniciativa do governo federal que conta com o apoio das 

instituições do Sistema S em nível Nacional e Regional.

Dentre os projetos em andamento com previsão de início em 2010, foi assinado 

contrato com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo para 

desenvolver o Programa de Qualificação Profissional do Pólo Turístico Salvador e 

Entorno, com o objetivo de capacitar trabalhadores para o desenvolvimento do 

turismo sustentável e maior nível de eficiência na prestação de serviços turísticos. As 

ações previstas serão financiadas com recursos do PRODETUR NE II.
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Com base nas Diretrizes e Estratégias estabelecidas no Plano de Ação para 2009 

pode-se observar, através da análise das metas físicas e financeiras que os 

resultados demonstrados neste relatório apontam o cumprimento ou a superação 

de algumas metas e avanços significativos em outras, com perspectivas de 

consolidação, nos próximos exercícios.

Através do Programa Senac de Gratuidade, o Senac Bahia destinou recursos da 

ordem de R$ 6.813.220,68, que equivale a uma carga horária de 934.598 horas na 

oferta de vagas gratuitas para estudantes e trabalhadores de baixa renda, visando 

a qualificação efetiva dos 4.010 alunos matriculados nos diversos cursos 

desenvolvidos.

Em 2009, o total de matrículas em programas de educação profissional e em ações 

extensivas foi de 85.424, as quais corresponderam a 102,18% do total previsto. 

Considerando a flexibilidade do planejamento, as metas de algumas áreas 

profissionais, apesar de terem crescido em relação ao exercício anterior, não 

alcançaram o número de matrículas previstas no PAAR, sendo remanejadas, 

visando atender programações com maior demanda em outras áreas profissionais. 

As ações sociais desenvolvidas pelo Senac Bahia vão muito além dos 20% previstos 

no Programa Senac de Gratuidade. Os projetos  foram voltadas para a 

comunidade em geral, com pessoas que não teriam acesso a programas de 

capacitação e aperfeiçoamento profissional direcionados aos diversos públicos: 

jovens, mulheres, idosos, entre outros. As ações em benefício da comunidade 

(arrecadação e doação de roupas e alimentos) e do meio ambiente, demonstram 

que a instituição, muito além das obrigações legais, tem assumido a 

responsabilidade social, contribuindo para a inserção e reinserção social através da 

educação para o trabalho. 

11. Considerações 

Finais
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O SenacMóvel  desenvolveu os cursos em parceria com as Prefeituras de Porto Seguro, 

Catú, Bom Jesus da Lapa, Euclides da Cunha e Itacaré, que, como contrapartida, deram 

apoio logístico de segurança, realizam o transporte e colaboram na instalação e 

manutenção do equipamento no município. 

O Senac Bahia conta, atualmente, com cinco carretas-escola, sendo quatro da área de 

Turismo e Hospitalidade e uma de Gestão e Informática. 

As ações de educação inclusiva beneficiaram diversas comunidades de baixa renda e 

públicos específicos em situação de vulnerabilidade social, a exemplo de internos do 

sistema prisional do Estado da Bahia, por meio de convênio com a Secretaria de Justiça, 

Cidadania e Direitos Humanos. 

Pessoas desempregadas, jovens de bairros periféricos, mulheres, idosos, e outros, 

também participaram de ações desenvolvidas pelo Senac, com o objetivo de gerar 

trabalho e renda, propiciando a sua reinserção na sociedade por meio da educação e do 

trabalho.

Implantamos, em 2009, o serviço de encaminhamento e a colocação de egressos no 

mercado de trabalho que funciona por intermédio do Banco de Oportunidades, através 

do qual cadastramos egressos e  empresas, que podem acessar o serviço via telefone, 

visita ou e-mail. O Banco realizou 1.607 encaminhamentos.

Por mais um ano, avalia-se como positiva a execução do Programa de Modernização da 

Rede Física que, aliado à execução de serviços de manutenção, permitiu ganhos 

significativos nas áreas acadêmica e administrativa. Destaca-se também a área de 

Tecnologia da Informação, que, através da implantação do novo Sistema Acadêmico, do 

acompanhamento e manutenção de equipamentos, dentre outros, consolida o processo 

de Informática Corporativa e interligação de todas as Unidades do Senac Bahia em rede. 

A oferta dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu vem sendo ampliada, destacando-se, 

na modalidade a distância, os cursos de Especialização oferecidos via Rede EAD Senac e, 

na modalidade presencial, a manutenção de cursos já consagrados de pós-graduação 

em Contabilidade Gerencial e Administração Hoteleira, em convênio com a Universidade 

Federal da Bahia e o lançamento do curso de Especialização em Hemoterapia, em 

parceria com o Centro Universitário Senac São Paulo.
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Quadros Estatísticos

Previstas

70.252
Realizadas

65.651

Previstas
13.348

Realizadas

29.944

Matrículas 2008 Participantes 2008

Comparativo da Produção 2008/2009 
 

 
Previstas 

2008 
Realizadas 

2008 
% 

Realização 
Previstas 

2009 
Realizadas 

2009 
% 

Realização 

Matrículas * 70.252 65.651 93,45 74.759 56.426 75,48% 

Participantes 
** 

13.348 29.944 224,33 8.841 28.998 327,99% 

Total 
Produção 

83.600 95.595 114,35 83.600 85.424 1002,18 

 

 

Previstas

74.759

Realizadas

56.426

Previstas

8.841

Realizadas

28.998

Matrículas 2009 Participantes 2009

12.Resultados

do Exercício
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Ambiente de Aprendizado 
 

Ambiente de Aprendizagem  
Nº de Atendimentos / 

Municípios 

 
Rede Física 

 
77 

EAD  223 
Unidades Móveis – Outros
Ambientes 

 
38 

Carretas do Senac Móvel  5 

Total  343 

 
Número de Alunos Matriculados, Concluintes, Desistentes, Reprovados e Evadidos 
 

Matricula 
Total 

Prevista 

Matricula 
Total 

Realizada 
Desistentes 

Matrícula 
Efetiva 

Evasão Reprovação 
Conclusão/ 
Aprovação 

74.759 56.426 2.361 54.065 3.880 2.319 47.866 

74.759 56.426 2.361 54.065 3.880 2.319 47.866 

 
Grau de Aproveitamento Conclusão/Aprovação x Matricula efetiva 
 

Matrícula 
Efetiva 

Evasão Reprovação 
Conclusão/ 
Aprovação 

% 

54.065 3.880 2.319 47.866 87,53 

54.065 3.880 2.319 47.866 87,53 

 
Grau de Aproveitamento Evasão x Matricula Efetiva 
 

Matrícula 
Efetiva 

Evasão % 

54.065 3.880 7,17 

54.065 3.880 7,17 

 
Distribuição da Produção por Níveis de Ensino e por Ações Extensivas 
 

Matrículas Níveis Participantes/Ações Extensivas 

              

64



Distribuição da Produção por Unidade Operativa 
 

Unidades Operativas 
Produção  
Prevista  

Produção 
Realizada 

% 
Realização 

Centro de Educação Profissional Salvador – CEP/SSA  16.500 16.297 98,77 

Centro de Educação Profissional Vitória da Conquista -
CEP/VC  

16.500 17.236 104,46 

Centro de Educação Profissional Feira de Santana – 
CEP/FS  

9.350 9.833 105,17 

Centro de Educação Profissional Camaçari – CEP/CA  7.370 7.605 103,19 

Centro de Unidade Móvel - CEUM  17.930 16.960 94,59 

Centro de Educação e Tecnologia - CETE  9.680 9.153 94,56 

Centro de Educação Hoteleira Pelourinho- CEH/PEL 2.420 2.575 106,40 

Centro de Educação Hoteleira Casa do Comércio – 
CEH/CAC   

3.850 3.978 103,32 

Centro de Educação Profissional Sé – CEP/SÉ  0 1.787 - 

Total 83.600 85.424 102,18 

 

 

CEH-PEL

 106,04%

CETE

 94,56%

CEUM

94,59%

CEF/CA

103,19%

CEP/FS

105,17%

CEP/VC

104,46%

CEP/SSA

 98,77%

CEP/SÉ

0,00%

CEH-CAC

103,32%

65



Distribuição da Produção por Eixo Tecnológico 
 

Eixo Tecnológico 
Total 

Previsto 
Total 

Realizado 
% de 

Realização 

% em 
Relação ao 
Total da 
Produção 

     

Ambiente, Saúde e Segurança 9.327 7.771 83,31 9,10 
Apoio Educacional 301 405 134,55 0,47 

Gestão e Negócio 12.194 16.471 135,07 19,28 

Hospitalidade e Lazer 26.561 15.945 60,03 18,67 
Informação e Comunicação 4.411 4.069 92,24 4,76 

Infra-estrutura 800 359 44,87 0,42 

Produção Cultural e Design 14.873 10.512 70,68 12,31 
Sem Segmento 6.292 894 14,21 1,05 

Ações Extensivas 8.841 28.998 327,99 33,95 

Total 83.600 85.424 102,18 100,00 

 
 
Distribuição da Produção em Educação Profissional e Ações Extensivas 
 

Tipo de Curso / Ação 
Total 

Previsto 
Total 

Realizado 

Previsão/ 
Execução 

% 

    
Aprendizagem 988 472 0,55 

Capacitação 9.884 7.938 9,29 

Aperfeiçoamento 25.643 16.947 19,84 

Programas Sociocultural 3.227 1.613 1,89 

Programas Socioprofissionais 24.682 16.879 19,76 

Programa Instrumental 9.924 12.338 14,44 

Qualificação Técnica 55 121 0,14 

Habilitação Técnica de Nível Médio 101 32 0,04 

Pós-Graduação/ Especialização 185 51 0,06 

Extensão 70 35 0,04 

Ações Extensivas 8.841 28.998 33,95 

Total 83.600 85.424 100,00 
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Distribuição da Produção por Nível de Escolaridade 
 

Nível de Escolaridade Alunos % 

   
Sem escolaridade 39 0,07 
Ensino Fundamental Incompleto 4394 7,78 

Ensino Fundamental Completo 4592 8,14 

Ensino Médio Incompleto 7771 13,77 
Ensino Médio Completo 33441 59,27 

Ensino Superior Incompleto 2973 5,27 

Ensino Superior Completo 3019 5,35 
Especialização 135 0,24 

Mestrado 37 0,07 

Doutorado 25 0,04 

Total 56426 100 

 

 

Ensino Médio 

Completo 59,27%

 
Especialização

0,24%

Ensino Fundamental 

Completo  8,14%

Mestrado

0,07%

Ensino Médio 

Incompleto 13,77%

Doutorado

 

0,04%

Pós-graduação

0,00%

Ensino Fundamental 

Incompleto 7,78%

Ensino Superior 

Completo 5,35%

Sem Escolaridade

0,07%

 

Ensino Superior 

Incompleto 5,27%
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Matrículas em Educação Profissional por Turma e Carga Horária 
 

Unidades Operativas 
Número de 

Turmas 
Carga 

Horária 
Matrícula 

    

Centro de Educação Profissional Salvador  455 48.132 9.012 

Centro de Educação Profissional Vitória da 
Conquista  

781 69.148 12.716 

Centro de Educação Profissional Feira de
Santana  

380 25.226 6.246 

Centro de Educação Profissional Camaçari  169 5.802 4.666 

Centro de Unidade Móvel  746 53.454 12.294 

Centro de Educação e Tecnologia  474 21.119 6.658 

Centro de Educação Hoteleira Pelourinho  117 12.480 1.823 

Centro de Educação Hoteleira Casa do Comércio  166 25.608 2.900 

Centro de Educação Profissional Sé  3 48 111 

Total Geral 3.291 261.017 56.426 

 

 
Matrícula
56.426

 

Turmas
3.291

Carga Horária
261.017
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Maiores

Feminino 
44.506

Maiores 
 Masculino

 9.345

Menores 
 Masculino 

897

Menores

 Feminino 

1.639

Matrículas em Educação Profissional por Gênero Segundo a Condição de Idade 
 

Masculino Feminino 
Unidades Operativas 

Menor Maior 
Total 

Masculino 
Menor Maior 

Total 
Feminino 

Total 
Geral 

        
Centro de Educação 
Profissional Salvador  

152 1.534 1.686 208 7.118 7.326 9.012 

Centro de Educação 
Profissional Vitória
da Conquista 

278 937 1.215 776 10.725 11.501 12.716 

Centro de Educação 
Profissional Feira de 
Santana  

18 436 454 83 5.709 5.792 6.246 

Centro de Educação 
Profissional 
Camaçari  

15 448 463 49 4.154 4.203 4.666 

Centro de Unidade 
Móvel  

366 1.579 1.945 469 9.880 10.349 12.294 

Centro de Educação 
e Tecnologia  

28 2.504 2.532 36 4.090 4.126 6.658 

Centro de Educação 
Hoteleira Pelourinho  

0 681 681 0 1.142 1.142 1.823 

Centro de Educação 
Hoteleira Casa do
Comércio  

9 1.211 1.220 18 1.662 1.680 2.900 

Centro de Educação 
Profissional Sé  

31 15 46 39 26 65 111 

Total Geral 897 9.345 10.242 1.639 44.506 46.184 56.426 
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Matrículas em Educação Profissional por Faixa Etária 
 

Unidades 
Operativas 

13 
anos 

14 a 
17 

anos 

18 a 
 24 
anos 

25 a  
29 

anos 

30 a 
34 

anos 

35 a 
39 

anos 

40 a 
44 

anos 

45 a 
49 

anos 

50 a 
54 

anos 

55 a 
59 

anos 

60 a 
99 

anos 

 
TOTAL 

 
             
CEP/SSA 0 360 2.442 1.876 1.400 1.062 781 529 304 165 93 9.012 
CEP/VC 4 1.050 3.194 2.325 1.692 1.389 1.006 728 578 351 399 12.716 
CEP/FS 8 93 1.165 1.090 1.071 880 791 433 352 174 189 6.246 
CEP/CA 0 64 2.097 1.018 619 354 247 178 61 16 12 4.666 
CEUM 1 834 3.133 1.976 1.594 1.323 1.049 792 621 466 505 12.294 
CETE 0 64 1.823 1.616 1.104 712 555 428 190 97 69 6.658 
CEH/PEL 0 0 426 383 323 215 197 131 95 35 18 1.823 
CEH/CAC 0 27 1.322 489 365 222 167 150 69 60 29 2.900 
CEP/SÉ 0 70 41 0 0 0 0 0 0 0 0 111 

Total 
Geral 

13 2.562 15.643 10.773 8.168 6.157 4.793 3.369 2.270 1.364 1.314 56.426 

 

 

14 a 17 anos

2.562

45 a 49 anos

 

3.369

 

50 a 54 anos

 

2.270

 

35 a 39 anos

 

 6.157
13 anos

13

40 a 44 anos

4.793

18 a 24 anos

15.643

30 a 34 anos

 

8.168

 

55 a 59 anos

1.364

25 a 29 anos

 

10.773

60 a 99 anos

 1.314
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Presidente do Conselho Regional

Carlos Fernando Amaral

Vice-Presidente do Conselho Regional

Edson Duarte Mascarenhas

Conselheiros Efetivos:

Edson Duarte Mascarenhas

Wu Shih Jung

Carlos de Souza Andrade

Wolfgang Weckerle 

Gontran Guimarães Netto

Avani Perez Duran

José Heliodoro Viana

Milton Edgard Veloso da Silva

José Carlos Boulhosa Baqueiro

Manoel José Cerqueira

João Arthur Prudencio Rêgo

José Marinaldo Mota

Representante do Ministério do Trabalho e Emprego

Edson Alves Braga

Representante do Ministério da Educação

Aurina Oliveira Santana

Conselho  Regional



Presidente do Conselho Regional

Carlos Fernando Amaral 

Vice-Presidente do Conselho Regional

Edson Duarte Mascarenhas

Diretora Regional

Marina Vianna Alves de Almeida

Assessora Especial

Angélica Maria Renaldy Cruz Leahy

Superintendente de Administração e Finanças

Luís Carlos Abreu Sampaio de Souza

Superintendente  de Educação Profissional 

Liana Santiago Brandão

Administração  Regional



CENTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Av. Tancredo Neves, 1.109, Ed. Casa do Comércio, 5º andar, 

Pituba - Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021 / 

e-mail: cete@ba.senac.br

CENTRO DE EDUCAÇÃO HOTELEIRA CASA DO COMÉRCIO

Av. Tancredo Neves, 1.109, Ed. Casa do Comércio, 11º andar

Pituba - Salvador - Bahia - CEP: 41.820-021 

e-mail: cfhcasadocomercio@ba.senac.br

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AQUIDABÃ

Rua J.J.Seabra, 403, Baixa dos Sapateiros - Salvador-Bahia 

CEP: 40.025-140  e-mail: cfpaquidaba@ba.senac.br

CENTRO DE UNIDADE MÓVEL

Rua Miguel Calmon, nº 39 Ed. Nelson de Faria - 7º andar Comércio  

Salvador-Bahia CEP: 40.015-010  

e-mail: ceum@ba.senac.br

CENTRO DE EDUCAÇÃO HOTELEIRA PELOURINHO

Praça José de Alencar, 13 / 19, Largo do Pelourinho

Salvador-Bahia - CEP: 40.025-140  

e-mail: cfhpelourinho@ba.senac.br

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PÇA.DA SÉ

Rua da Misericórdia, nº 7 - Centro - Salvador-Ba CEP: 40.020-200

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

 FEIRA DE SANTANA

Rua Domingos Barbosa de Araújo, 48 - Kalilândia CEP: 44.025-050  

Tel.: (75) 3221-9088 Fax: 3221-6651 - Feira de Santana - Bahia                 

 e-mail: senacfs@ba.senac.br

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CAMAÇARI

SENAC - Casa do Trabalho - Rua do Migrante s/nº

Camaçari - Bahia  CEP: 42.800-000  Tel.: (71) 3622-1555

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

VITÓRIA DA CONQUISTA

Rua 10 de Novembro, 720 - Recreio - Vitória da Conquista-Bahia

CEP: 45.100-000  Tel.: (77) 3424-3883 - Fax: 3424-3882  

e-mail: senacvc@ba.senac.br

Unidades Operativas
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