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Carlos Fernando Amaral
Presidente do Sistema Fecomércio-BA

Mensagem Do Presidente
Para um ano que não começou com as melhores perspectivas para o comércio em todo o País, podemos afirmar que chegamos ao seu final com um saldo positivo.
Primeiro, pelo bom desempenho do comércio de serviços na Bahia: 9,2% de crescimento em 2013, superando
a média nacional que foi de 8,4%, segundo o IBGE. Este
mesmo setor foi responsável pela constituição de 48%
das novas empresas abertas no Estado neste exercício.

rece, em ampla estrutura, serviços de educação, esporte,
saúde e lazer.

Em segundo, a geração de empregos no comércio, de
forma geral, também corroborou para um resultado satisfatório. O setor de serviços ocupou a dianteira com
19.696 postos gerados, enquanto que o comércio de bens
figurou na terceira posição com 12.689 empregos formais, ficando atrás apenas dos setores de serviços e construção civil, conforme os dados do Caged/MTE.

Em Salvador, também ampliamos a nossa presença com
mais unidades físicas. Inauguramos o Senac Rua Chile
– Centro de Educação Profissional Nelson Daiha, um
centro integralmente voltado para programas sociais, que
ainda contribuiu para revitalizar uma importante área do
centro antigo da capital. Encerramos o ano com a obra
da Escola Sesc Nazaré Zilda Arns finalizada e com sua
estrutura pronta para operar no primeiro semestre de
2014, recebendo alunos da educação infantil. O leque
de novas unidades continuará a ser aberto nos próximos
anos, com o andamento dos projetos já iniciados em Alagoinhas, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Feira de Santana e Teixeira de Freitas.

Como os índices apontam, o comércio de bens, serviços
e turismo tem papel relevante na economia baiana, gerando desenvolvimento, emprego e renda, mesmo em fases de incertezas de cunho político ou econômico. Dentro deste cenário, uma entidade tão diversificada como
o Sistema Fecomércio-BA – formada pela Fecomércio,
Sesc, Senac e sindicatos filiados ─ ramifica sua atuação
no Estado em diferentes esferas: representa e defende
os interesses dos milhares de empresários do comércio
baiano; forma e qualifica profissionais para o mercado
de trabalho via Senac; promove inúmeras ações em benefício dos comerciários e suas famílias, através do Sesc, e
contribui para a inclusão social por meio dos programas
do Sesc e Senac dirigidos à população de baixa renda.

Seja nas estruturas físicas, nas bem equipadas unidades
móveis ─ Senac Móvel, BiblioSesc e OdontoSesc ─ ou
em escolas e espaços cedidos por parceiros, o trabalho
dos braços sociais Sesc e Senac alcança as principais regiões e cidades desse nosso imenso Estado. Neste exercício, alguns projetos envidados merecem destaque pelo
seu êxito e amplitude: o Pronatec (Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), programa do
Governo Federal, do qual o Senac é principal ofertante; o Mesa Brasil Sesc, um programa que ajuda a dirimir
a fome e evitar o desperdício; o PSG (Programa Senac
de Gratuidade), outra iniciativa que visa a inclusão social
através da educação; e o OdontoSesc, que realiza atendimento odontológico gratuito em cidades do interior.

Todo esse trabalho, que já ultrapassa 60 anos e traz benefícios para toda a sociedade, é mantido graças à contribuição dos empresários baianos e de muita dedicação
de conselheiros, diretores, funcionários e parceiros. Este
relatório é um resumo de tudo o que foi feito em 2013.
São iniciativas que fazem parte de um esforço contínuo,
pautado em metas de crescimento ano a ano, principalmente na gestão do Sesc e do Senac.

No âmbito da gestão interna da Federação, este relatório
documenta algumas ações pioneiras na área sindical, na
administração e comunicação, que são resultado do início da implementação do Planejamento Estratégico que
começou a ser delineado em 2010. Este plano visa a modernização da Fecomércio-BA e também a autossustentação, que é uma tendência entre as entidades sindicais
brasileiras. O fortalecimento dos 29 sindicatos filiados à
Fecomércio-BA é um dos nossos objetivos mais estratégicos, pois com sindicatos competitivos e autossustentáveis, teremos também uma Federação cada vez mais
forte e apta a representar o comércio de bens, serviços
e turismo e a enfrentar novos desafios a favor do crescimento do setor.

Podemos destacar entre as realizações mais significativas,
as inaugurações de novas unidades Sesc e Senac, frutos
da nossa missão de expandir e interiorizar cada vez mais
o Sistema Fecomércio-BA. O Grande Hotel Sesc Itaparica abriu as portas em outubro de 2013, trazendo junto
com ele geração de emprego para a população da cidade
e de seu entorno e a promessa de uma nova fase para o
turismo da Ilha de Itaparica. Sem falar, é claro, da nova
opção de lazer para os comerciários da Bahia e de todo
o Brasil. Na região Oeste, inauguramos o Sesc Barreiras,
primeira unidade física localizada nessa região, que ofe-

MISSÃO
Representar e defender eticamente os interesses do comércio de bens,
serviços e turismo, através de ações que traduzam a busca da
continuidade das atividades visando ao desenvolvimento e bem-estar
da sociedade.

VISÃO
Ser uma Federação do comércio de excelência nos segmentos que
representa e na sociedade.

VALORES
Pessoas:
Valorizamos e encorajamos pessoas comprometidas e com espírito
empreendedor.
Resultados:
Fundamental para o nosso crescimento e continuidade da organização.
Clientes:
A razão de ser da nossa organização.
Transparência:
Em todas as nossas relações buscamos o exercício da confiança e ética.
Inovação:
Incentivamos e valorizamos as iniciativas e ações proativas e inovadoras
que gerem resultados.

MACRO POLÍTICAS
Associativismo:
Buscar o fortalecimento do associativismo de forma contínua visando ao
fortalecimento do movimento sindical.
Clientes:
Garantir excelência no atendimento aos clientes.
Financeiro:
Dispor de recursos que assegurem autossustentação.
Gestão:
Adotar um modelo de gestão flexível e inovador que permita atingir a
excelência
Jurídica:
Assegurar procedimentos jurídicos que possibilitem operar dentro dos
bons preceitos legais.
Marketing:
Consolidar com excelência a marca e a imagem do Sistema Fecomércio.
Operações:
Garantir procedimentos que assegurem a eficiência e eficácia das operações.
Parcerias:
Buscar parcerias que possam realizar de forma efetiva e eficaz atividades
fora do nosso foco principal.
Recursos Humanos:
Adotar práticas de gestão de pessoas visando ao crescimento e desenvolvendo pessoal e profissional.
Serviço:
Buscar melhoria contínua do novo portfólio de serviços.
Tecnologia:
Enfatizar a busca contínua de inovações tecnológicas que agreguem valor
às nossas atividades.

ONDE ESTAMOS?

Irecê

Ribeira do Pombal

Jacobina

Alagoinhas
Santo Amaro

Ilhéus

SINDICATOS PATRONAIS
Salvador: Secovi, Sincodiv, Sincofarba, Sindal, Sindalimentos, Sindamac, Sindarmazenador,
Sindbeleza, Sindcacs, Sindcom, Sindeletro, Sindfeira, Sindilojas, Sindtav, Sirceb
Ilhéus: Sicomercio-Ilhéus, Sindfeirantes - Alagoinhas: Sicomercio-Alagoinhas - Jequié: Sicomércio-Jequié
Feira de Santana: Sicomfs - Ribeira do Pombal: Sicomvrpr - Irecê: Sincom - Camaçari: Sincomcam
Vitória da Conquista: Sincomerciovc - Santo Antônio de Jesus: Sincomsaj - Santo Amaro: Sindcom
Porto Seguro: Sindidescobrimento - Jacobina: Sindpat - Paulo Afonso: Sinpa
Unidades Móveis Sesc - OdontoSesc e BiblioSesc
Unidades Móveis Senac

ESTRUTURA/
ORGANOGRAMA

Planejamento Estratégico
Ao longo de 2013, a Fecomércio-BA deu continuidade às atividades previstas no seu Planejamento Estratégico, que almeja a modernização administrativa e a autossustentação, pautadas na satisfação de seus clientes
e público interno. Incentivar o desenvolvimento de pessoal, fortalecer tecnologias de informação e comunicação, implementar a cultura de resultado e ampliar a representação sindical são alguns dos objetivos desse
planejamento, já traduzidos em ações efetivas descritas neste relatório.

SEGS - Sistema de Excelência em Gestão Sindical
Lançado em 2008 pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o Segs
(Sistema de Excelência em Gestão Sindical) é um programa que incentiva o desenvolvimento da excelência
na gestão das federações e sindicatos filiados ao Sicomércio (Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio).
Além de contribuir para a maturidade das federações e sindicatos, sobre aspectos como associativismo e
serviços oferecidos aos empresários do comércio, o programa capacita líderes e executivos sindicais para
melhor atuarem em prol dos interesses das empresas que representam.
Em 2013, a CNC implantou o ciclo de capacitação via internet com apoio direto dos assessores da sua Gerência de Programas Externos e do multiplicador Segs da federação correspondente. A novidade obteve
uma excelente aceitação entre os participantes.
Abaixo os sindicatos que concluíram o ciclo do Segs em 2013:
• Sindicato do Comércio Varejista de Irecê e Região
• Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Jacobina e Região
• Sindicato do Comércio Patronal de Camaçari e Região
• Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Ribeira do Pombal
• Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio de Jesus
• Sindicato Patronal do Comércio de Paulo Afonso e Região
• Sindicato do Comércio Varejista de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália e Belmonte
• Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus
• Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis da cidade do Salvador
• Sindicato do Comércio de Feira de Santana
• Sindicato do Comércio Varejista e dos Ambulantes e Feirantes de Ilhéus
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Certificação Digital
O certificado digital é um documento eletrônico que comprova a identidade de uma empresa ou pessoa física, permitindo que ela atue com segurança pela internet em processos de compra e venda, além de facilitar
transações eletrônicas diversas.
Em 2013, a Fecomércio-BA ficou em 1º lugar na emissão de certificados digitais no ranking da CNC. Na
comparação com o ano imediatamente anterior, a Federação baiana saltou da 3ª para a 1ª posição entre as
federações filiadas à CNC, que são autoridades de registro para emissão de certificados digitais.
Desde o ano de 2011, a direção da Fecomércio-BA tem investido na interiorização da certificação digital.
Além de Salvador, há pontos de atendimento nas cidades de Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus,
Itabuna, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal e Teixeira de Freitas.
RANKING 2012 (ACUMULADO)

RANKING 2013 (ACUMULADO)

Posição

Federação

% de Participação nas
emissões CNC

Posição

Federação

% de Participação nas
emissões CNC

1

FECOMÉRCIO PE

15,67%

1

FECOMÉRCIO BA

16,53%

2

FECOMÉRCIO CE

14,48%

2

FECOMÉRCIO CE

11,36%

3

FECOMÉRCIO BA

11,69%

3

FECOMÉRCIO PE

10,88%

4

FECOMÉRCIO AL

11,19%

4

FECOMÉRCIO AL

10,87%

5

FECOMÉRCIO SC

7,74%

5

FECOMÉRCIO MA

6,63%

6

FECOMÉRCIO SE

6,39%

6

FECOMÉRCIO MG

6,61%

7

FECOMÉRCIO PB

5,36%

7

FECOMÉRCIO SC

6,36%

8

FECOMÉRCIO RS

4,61%

8

FECOMÉRCIO SE

5,21%

9

FECOMÉRCIO AM

4,05%

9

FECOMÉRCIO RN

5,06%

10

FECOMÉRCIO RN

3,95%

10

FECOMÉRCIO PB

4,40%

11

FECOMÉRCIO PA

3,79%

11

FECOMÉRCIO RS

3,97%

12

FECOMÉRCIO RJ

2,98%

12

FECOMÉRCIO PA

2,62%

13

FECOMÉRCIO MS

2,56%

13

FECOMÉRCIO RJ

2,27%

14

FECOMÉRCIO DF

2,34%

14

FECOMÉRCIO AM

2,11%

15

FECOMÉRCIO MA

1,64%

15

FECOMÉRCIO MS

1,53%

16

FECOMÉRCIO PR

0,57%

16

FECOMÉRCIO DF

1,44%

17

FECOMÉRCIO MG

0,54%

17

FECOMÉRCIO PR

0,58%

18

FECOMÉRCIO AP

0,47%

18

FECOMÉRCIO AP

0,20%

Validações - Certificação Digital
2013
2012
2011
0

16

1.000

RELATÓRIO ANUAL 2013

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Grupo de Trabalho Sindical
A criação do GT (Grupo de Trabalho) Sindical figura como uma das realizações mais significativas do
exercício, no que tange aos serviços de apoio às entidades sindicais filiadas à Fecomércio-BA. O GT tem
o objetivo de estreitar o relacionamento entre todos
os elos que compõem o Sistema – Federação, Sesc,
Senac e Sindicatos -, reunindo seus representantes
em encontros mensais.
O passo inicial foi definir um planejamento estratégico com linhas de ação prioritárias para o grupo,
tendo como meta a ampliação do portfólio de produtos e serviços e a melhora da gestão dos centros
sindicais. Este plano foi delineado após a realização
do workshop Autodiagnóstico Empresarial, em
maio de 2013.
Os primeiros frutos desse trabalho já começaram a
ser colhidos: o início do programa de visitas técnicas
às sedes sindicais, a criação do curso Gestão Sindical
em parceria com o Senac, e a aquisição do software
de contribuição sindical.

GT Sindical em visita técnica ao Sindicato do Comércio Varejista de Alagoinhas

Visitas Técnicas
Uma comitiva formada por integrantes do GT iniciou o programa de visitas técnicas aos sindicatos
filiados em todo o Estado. Essas visitas têm o objetivo de construir o primeiro diagnóstico estrutural e
administrativo da base sindical da Fecomércio-BA, a
partir da identificação das melhores práticas de gestão, principais carências e oportunidades de melhoria. A ação também fomentou o intercâmbio entre
os sindicatos, fortalecendo o relacionamento entre
eles e colocando-os em linha direta com representantes do Sesc e do Senac.

Quadro de visitas técnicas realizadas em 2013:
Setembro:

DATA

Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado da Bahia

02/09/2013

Sindicato do Comércio Patronal de Camaçari e Região

05/09/2013

Sindicato dos Lojistas do Comércio

17/09/2013

Sindicato do Comércio de Feira de Santana

23/09/2013

Sindicato do Comércio Varejista de Santo Amaro

23/09/2013

Outubro:

DATA

Sindicato Comércio Varejista de Alagoinhas e Região

08/10/2013

Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Ribeira do Pombal

17/10/2013

Sindicato Patronal do Comércio de Paulo Afonso e Região

18/10/2013

Sindicato do Comércio de Vitória da Conquista

22/10/2013

Novembro:

DATA

Sindicato dos Vendedores Ambulantes e dos Feirantes da Cidade do Salvador

20/11/2013

Sindicato do Comércio Varejista de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália e Belmonte

21/11/2013

TOTAL

11 SINDICATOS
FECOMÉRCIO | SESC | SENAC
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Reunião do GT Sindical na Casa do Comércio.

Curso de Gestão Sindical

Projeto Gersin - 2013

Treinamento pioneiro desenvolvido pelo Senac
Bahia para atender ao GT Sindical, o curso une momentos presencias e módulos EAD (educação a distância) para abordar temas como História do Sindicalismo, Liderança e Negociação Coletiva. Em 2013,
ano de implantação do curso, foram iniciadas duas
turmas envolvendo participantes de 12 sindicatos,
além de executivos da Federação.

A Fecomércio-BA adquiriu o software Gersin 8.1,
com a finalidade de auxiliar no controle da arrecadação contributiva dos centros sindicais. Vinte sindicatos assinaram o termo de aquisição do software.
Desse montante, 11 já estão operando o Gersin.

Abaixo, a lista de sindicatos participantes do curso:
• Sindicato do Comércio Varejista de Alagoinhas e Região
• Sindicato do Comércio Varejista de Irecê e Região
• Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Jacobina e Região
• Sindicato do Comércio Patronal de Camaçari e Região
• Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Ribeira do Pombal
• Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio
de Jesus
• Sindicato do Comércio Varejista de Porto Seguro,
Santa Cruz de Cabrália e Belmonte
• Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus
• Sindicato do Comércio Varejista e dos Ambulantes
e Feirantes de Ilhéus
• Sindicato do Comércio Varejista de Santo Amaro
• Sindicato do Comércio de Feira de Santana
• Sindicato do Comércio de Vitória da Conquista

Qualicorp
Por meio da parceria com a Qualicorp, os sindicatos
filiados podem oferecer planos de saúde coletivos
por adesão, com condições e preços especiais. Até o
ano de 2013, a Fecomércio-BA computou 16 sindicatos aderidos ao projeto Qualicorp.
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Sindicatos aderidos ao Gersin:
• Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus
• Sindicato do Comércio Varejista de Porto Seguro
• Sindicato do Comércio Varejista de Santo Amaro
• Sindicato do Comércio Varejista de Alagoinhas e
Região
• Sindicato do Comércio Armazenador do Estado
da Bahia
• Sindicato do Comércio Varejista de Material Elétrico da Cidade do Salvador
• Sindicato do Comércio Varejista de Irecê e Região
• Sindicato Patronal do Comércio de Paulo Afonso
e Região
• Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios Salvador
• Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Jacobina e Região
• Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de
Construção da Cidade de Salvador Sindicato do Comércio de Feira de Santana
• Sindicato do Comércio Patronal de Camaçari e Região
• Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e
Medicamentos de Salvador
• Sindicato do Comércio Atacadista de Salvador
• Sindicatos dos Vendedores Ambulantes e dos Feirantes de Salvador
• Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Ribeira do Pombal
• Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos
• Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio de Jesus
• Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros e
Institutos de Beleza

Primeiros sindicatos
Sindicatos:

do

Programa Site

dos

- Sindicato do Com. Patronal de Camaçari e Região
(sincomcam.sicomercio.org.br)
- Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus (sicomercio-ilheus.sicomercio.org.br)
- Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Jacobina e Região (sindijacobina.sicomercio.org.br)

Marketing Associativo

Boa Vista Serviços

Depois da mudança das marcas do Sesc, Senac, CNC
e Fecomércio, em 2013 foi a vez de os sindicatos
ganharem nova identidade, alinhando-se visualmente
ao Sistema Comércio. Com isso, o Sistema ganhou
coesão e uniformidade, ampliando sua visibilidade e
mostrando a força da representação do setor no País.
Foi o começo do programa Marketing Associativo,
que contempla a nova marca ─ que utiliza a mesma
asa de Mercúrio estilizada das marcas da CNC e Fecomércio ─ e um pacote de ferramentas: papelaria
(cartão de visita, papel timbrado, envelope, entre outros materiais gráficos) e website padronizado. Os
sindicatos que aderiram ao programa tiveram todo o
suporte técnico oferecido pela gerência de Marketing
da Federação. Os custos referentes à produção das
peças ficam a cargo de cada sindicato, enquanto que a
criação é de responsabilidade da Federação.

Um dos novos produtos lançados em 2013, em parceria com a CNC, foi o serviço de informações de
crédito da empresa Boa Vista Serviços. O Sindescobrimento foi o primeiro sindicato a aderir à nova
parceria. Ao contratar a Boa Vista, o sindicato passa
a oferecer às suas empresas filiadas serviços de proteção ao crédito, tanto sobre transações comerciais
de consumidores, quanto de empresas.

Sindicatos
ciativo em

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

que aderiram ao

2013:

Marketing Asso-

Parceria com o Grupo A Tarde
Maior grupo de comunicação do Norte-Nordeste,
o Grupo A Tarde firmou parceria comercial com
a Federação para ofertar benefícios ao Sistema Fecomércio-BA. Por meio do convênio, os sindicatos,
a Fecomércio-BA, o Sesc e o Senac têm direito a
descontos especiais em anúncios nos veículos de comunicação do grupo, bem como 50% de desconto
na assinatura do Jornal A Tarde.

Sincomcam - Camaçari
Sindpat - Jacobina
Sicomércio - Ilhéus
Sinpa - Paulo Afonso e Região
Sindfeirantes - Ilhéus
Sicomercio – Alagoinhas e Região
Sindilojas - Salvador
Sindescobrimento - Porto Seguro e Região
Secovi - Salvador
Sicomfs - Feira de Santana
Sincofarba - Bahia
Sindarmazenador – Bahia
Sicomvrpr - Ribeira do Pombal e Região

Sites - Inicialmente, três sindicatos aderiram ao programa Sites dos Sindicatos e participaram do treinamento promovido pela Ascom da CNC. Está programada nova turma para 2014.

O diretor-geral do Grupo A Tarde, André Blumberg, e o presidente Carlos
Amaral firmaram a parceria na Casa do Comércio
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Reuniões de Diretoria
Ao longo do ano, as reuniões mensais da Federação
proporcionam o contato de seus diretores e presidentes de sindicatos com autoridades e representantes do poder público. É a oportunidade de discutir
temas atuais que impactam, direta e indiretamente,
no comércio. Destacaram-se, no exercício, as presenças do prefeito de Salvador, ACM Neto, que fez
um balanço dos primeiros meses de sua administração; da presidente do TRT Bahia, Vânia Chaves, e
da presidente da Amatra5, Andrea Presas, que discorreram sobre os 70 anos da CLT; do vereador
Edivaldo Brito, que debateu o projeto de reforma
tributária do município, entre outros.

A presidente do TRT, Vânia Chaves, foi uma das convidadas das reuniões de
diretoria

Prefeito ACM Neto atendeu à imprensa na Federação

Curso PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial

Funcionários integrantes da primeira turma do PDG

Durante cinco meses, 15 colaboradores da Federação tiveram a oportunidade de desenvolver novas competências e adquirir conhecimentos em gestão através do PDG (Programa de Desenvolvimento Gerencial) ─
um curso de educação executiva criado pela Organiza Consultoria especialmente para a Fecomércio-BA. A
entrega dos certificados de conclusão para a primeira turma ocorreu em 27 de agosto de 2013.
Ministrado pelo consultor Paulo Lopes, diretor da Organiza, o treinamento uniu teoria e exercícios práticos
em sala de aula para abordar temáticas do mundo empresarial como Negociação, Produtividade Gerencial,
Motivação & Desempenho e Administração do Tempo.
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Reunião Regional da CNCC (Comissão de
Negociação Coletiva do Comércio)
Nos dias 18 e 19 de abril de 2013, a Fecomércio-BA
sediou a 2ª Reunião Regional da CNCC (Comissão de Negociação Coletiva do Comércio), evento
promovido pela CNC. Participaram desse encontro
todos os sindicatos, integrados ao Sicomércio, com
sede no Nordeste, abrangendo as entidades filiadas
às federações estaduais e nacionais.
O objetivo da CNCC é o de ampliar o canal de interação entre os integrantes do Sistema Confederativo
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aprimorando a expertise na área de negociação coletiva e
de representação sindical. A programação contou
com palestras, abordando temas no âmbito da negociação coletiva, debates e informações úteis para
os negociadores sindicais.

O presidente Carlos Amaral recebeu a chefe da Divisão Sindical da CNC,
Patrícia Duque, durante o evento

V Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema Comércio
Pela primeira vez, o Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema Comércio ocorreu fora das dependências da CNC. A Fecomércio-BA foi a grande anfitriã da quinta edição do evento, que reuniu profissionais
de comunicação das federações, Sesc e Senac de todo o Brasil, entre 22 e 24 de julho de 2013, na Casa do
Comércio. O encontro teve o objetivo de discutir as principais ações de comunicação nas entidades que
compõem o Sicomércio, além de alinhar estratégias.

Participação em Eventos Nacionais
De 15 a 17 de maio de 2013, uma delegação da Fecomércio-BA participou do 29° Encontro Nacional
de Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Curitiba (PR). Tendo como tema
a Sustentabilidade Empresarial, o evento reuniu mais
de 1,2 mil líderes sindicais. Nove sindicatos filiados
integraram a comitiva.
Já no período de 1º a 3 de julho, representantes de
19 sindicatos estiveram em Recife-PE para participar
do Congresso Regional do Sicomércio / Região Nordeste, promovido pela CNC. Durante os três dias o
grupo participou de uma intensa programação de

Assessores de Comunicação do Sistema Comércio estiveram reunidos na Bahia

palestras, debates e atividades, que propiciaram o
intercâmbio de ideias e a troca de experiências para
o fortalecimento da liderança no setor sindical. As
dinâmicas de grupo, cujos temas foram Aspirações,
Manchetes no Ambiente Empresarial e Desafios,
surgiram como ponto alto dos trabalhos. Já no debate sobre Carga Tributária, o grupo apontou como
itens prioritários a redução do número de impostos
e das alíquotas e a ampliação da base para os beneficiados pelo Simples. Já no tocante às Relações de
Trabalho, a equipe de sindicatos baianos indicou a
reforma da CLT e a padronização das convenções
coletivas como necessidades mais urgentes.
FECOMÉRCIO | SESC | SENAC
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Análise Crítica do Projeto de Reforma
Tributária
Para contribuir com a reforma tributária de Salvador proposta pela prefeitura, a Fecomércio-BA produziu um estudo técnico com sugestões
de alterações ao Projeto de Lei nº 160/2013 que
tramitou na Câmara Municipal de Salvador. O
documento, que visa a defesa da classe empresarial representada pela Federação, foi entregue a
todos os vereadores presentes à Câmara, no dia
30 de abril de 2013.

O gerente jurídico Nelson Daiha entrega a análise do Projeto de Reforma Tributária ao vereador Edvaldo Brito

Prêmio Comerciante do Ano
Anualmente, a Fecomércio-BA elege um empresário baiano que tenha se destacado na atividade comercial
para receber o título de Comerciante do Ano e a medalha Visconde de Cairú. Em 2013, o eleito foi o empresário lojista Eliezer Schnitman, da rede Larshopping, que recebeu o prêmio em solenidade realizada em
16 de julho (Dia do Comerciante), na Casa do Comércio.
O Dia do Comerciante é uma homenagem ao baiano Visconde de Cairú, que nasceu no dia 16 de julho de
1756, em Salvador. Economista e político atuante, ele foi o responsável pela abertura dos portos brasileiros
para o comércio nos idos do Brasil Colônia.

Cerimônia de entrega do Prêmio Comerciante do Ano 2013
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Publicações Sistema Fecomércio-BA
O ano de 2013 foi divisor de águas para a comunicação externa e interna do Sistema Fecomércio-BA.
Neste exercício, foram lançadas duas publicações
impressas – o Boletim Sistema Fecomércio-BA e a
Revista Sistema Fecomércio-BA – e uma newsletter
semanal – o Boletim on-line Sistema Fecomércio-BA.
Com periodicidade trimestral, a Revista Sistema Fecomércio-BA tem o papel de informar ao público as
notícias que envolvem a Federação, o Sesc e o Senac,
contemplando ainda temas atuais e estratégicos para
o comércio de bens, serviços e turismo.
Lançado mensalmente, na reunião de diretoria, o
Boletim Sistema Fecomércio-BA sintetiza as principais realizações do Sistema a cada mês. Já o Boletim on-line divulga, semanalmente, três notícias de
interesse da categoria e é enviado para milhares de
internautas.

FECOMÉRCIO | SESC | SENAC
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Implantação da Assessoria de
Relações Institucionais
Em outubro de 2013, foi criada a Assessoria de Relações Institucionais da Federação, departamento
que tem a função de exercer influência direta na legislação nos âmbitos federal, estadual e municipal,
com o objetivo de ajustar as leis aos legítimos interesses do comércio baiano. O novo setor trabalha
em parceria com a CNC, que mantém a Renalegis
(Rede Nacional de Assessorias Legislativas), um
fórum que discute os principais projetos de lei em
tramitação que envolvem o setor terciário, unindo
representantes de todos os estados.

Representações
Com objetivo de cumprir sua função institucional de
representar o comércio e assegurar melhores condições ao empresário baiano da categoria do comércio
de bens, serviços e turismo, a Fecomércio-BA se faz
presente em órgãos junto aos poderes executivo e
legislativo, bem como organizações nacionais e internacionais.
A finalidade deste trabalho é transformar a Federação em protagonista na elaboração de políticas
públicas que auxiliem no desenvolvimento sustentável do Estado da Bahia, em prol da consolidação
do comércio como importante atividade econômica. Assim, a atuação politica da Federação garante a
sustentabilidade do sistema sindical.
Hoje, a Fecomércio-BA se faz presente em mais de
51 órgãos, sempre atuando na defesa do empresário
baiano. Neste sentido, pode-se destacar, em especial, a atuação em favor da justa e correta aplicação
das normas tributárias ao comércio baiano, contando com representantes junto aos Conselho de
Fazenda Estadual e Conselho de Contribuintes do
Município de Salvador. De igual modo, a Federação
é atenta à busca de melhores condições de emprego, participando ativamente do Comitê Gestor da
Agenda Bahia para o Trabalho Decente e do Fundo
de Promoção do Trabalho Decente, como representante titular dos empregadores baianos junto a esse
Fundo. Ambas as representações ligadas ao trabalho são vinculados à Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Já para garantir a
correta verificação do registro público estadual das
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empresas comerciais, possui assento como Vogal da
Junta Comercial do Estado da Bahia.
A Federação também tem forte atuação junto à
Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração do
Estado da Bahia, como integrante das Câmaras Temáticas de Desenvolvimento Industrial e do Comércio e da Câmara Temática de Investimento e
Financiamento.
A sustentabilidade ambiental é outro foco do trabalho de Representação. A Federação é membro
do Conselho Estadual do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e também participa do Grupo Técnico de Trabalho do
Meio Ambiente, da CNC.

Câmara Empresarial de Turismo
da Fecomércio-BA
Criada em 2011 para maximizar a representatividade
da Federação no turismo, a Câmara Empresarial de
Turismo (CET) reúne representantes de 33 entidades ligadas ao trade turístico na Bahia. Em 2013, sob
a coordenação do empresário Giuseppe Belmonte,
a Câmara promoveu diversos encontros com representantes do poder público, possibilitando o diálogo
permanente de seus associados com diversas esferas
governamentais.
Ao longo do ano, a Câmara recebeu, entre os convidados de suas reuniões, o secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme
Bellintani; a secretária de Ordem Pública de Salvador, Rosemma Maluf; a diretora geral de Vigilância
da Saúde da Secretaria de Saúde de Salvador, Tônia
Falcão; o superintendente da Sucom, Sílvio Pinheiro; a presidente da Limpurb, Kátia Alves; o subsecretário da Secretaria Municipal da Fazenda, George
Tormin, entre outros.

A presidente da Limpurb, Kátia Alves, e o coordenador da CET, Giuseppe Belmonte
FECOMÉRCIO | SESC | SENAC
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Celia Batista
Diretora Regional do Sesc Bahia

Mensagem Da Diretora
Este relatório comprova, de maneira indiscutível, a certeza de que o Sesc Bahia, em mais um ano de profícuo
trabalho, contribuiu para a promoção da inclusão social,
beneficiando o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, bem como a sociedade de um modo geral.
Os resultados alcançados podem ser avaliados de diversas maneiras, refletindo os frutos da ação educativa, propositiva e transformadora que a entidade exerce junto à
clientela alvo e à comunidade.
Neste relatório, a performance do Sesc é avaliada através
de dados quantitativos e análises qualitativas que evidenciam, objetivamente, um panorama da aplicação dos recursos, o perfil da clientela, o desempenho das matrículas, o número de atendimentos por programa e atividade,
a estrutura física e de recursos humanos, além das ações
de maior destaque.
Estas informações confirmam o desempenho do Regional, a importância de suas ações e os avanços obtidos.
A política de expansão e interiorização avançou em 2013,
mediante investimento próprio e através de alianças e
parcerias com o Poder Executivo Municipal e o setor privado que de forma espontânea tem colaborado com doação de terrenos para a construção de unidades do Sesc,
a exemplo de Teixeira de Freitas e Irecê, o que confirma
o grau de confiança de todos os segmentos da sociedade,
com o modelo de gestão da instituição.

A inauguração do Grande Hotel Sesc Itaparica e a Unidade Sesc Barreiras, respectivamente em outubro e dezembro do exercício passado, nos trouxeram mais desafios e
o uso de toda a capacidade da equipe para atingir nossos
objetivos, ampliar a nossa atuação com a excelência que
identifica o trabalho do Sesc.
As ações realizadas nas 18 unidades executivas, distribuídas na capital e no interior e nas quatro unidades móveis
(2 OdontoSesc e 2 BiblioSesc), foram responsáveis pelo
registro de 33.079.717 atendimentos nas atividades finalísticas do Sesc para um total de 201.802 matriculados,
sendo 45,28% Comerciários e 54,72% Dependentes.
Para 2014 planejamos mais realizações e projetos. O desafio continua todos os dias, mas temos a certeza que,
com o empenho de todos os nossos servidores e o apoio
do Conselho Regional, as conquistas serão cada vez
maiores.

MISSÃO
Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do setor de Comércio de Bens,
Serviços e Turismo, prioritariamente de baixa renda, através de serviços
subsidiados e de excelência.

VISÃO
Ser referência no Estado da Bahia pela excelência dos serviços sociais
desenvolvidos.

COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL
Princípios
Ação Educativa como Diferencial
A diretriz básica do Sesc é a de realizar, através de sua programação, um trabalho eminentemente educativo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, reduzindo os níveis de pobreza e de exclusão social.
O Sesc prioriza em sua atuação a educação inclusiva, promovendo, através
da transmissão de valores sociais essenciais, o desenvolvimento integral do
indivíduo para o exercício pleno da cidadania em qualquer fase da vida da
pessoa.
É, pois, a ação educativa que distingue e singulariza o trabalho do Sesc, ampliando a ação institucional para além dos limites da prestação de serviços.
Objetivos Estratégicos
Considerando sua Missão, o Sesc, para alcançá-la, tem os seguintes objetivos:
1. Privilegiar o atendimento a clientela preferencial e assim “fortalecer, através
da ação educativa, propositiva e transformadora, a capacidade dos indivíduos para buscarem, eles mesmos, a melhoria de suas condições de vida”;
2. Expandir e interiorizar – Através da implantação de novas unidades no interior do Estado e plena ocupação dos espaços das unidades Sesc. “Oferecer
serviços que possam contribuir para o bem-estar da clientela e melhoria de
sua qualidade de vida”;
3. Desenvolver, qualificar e valorizar os Recursos Humanos.

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO,
METAS E AÇÕES

Conforme definido no documento Diretrizes Gerais de Ação, a programação do Regional Bahia teve
foco no atendimento das necessidades e expectativas do público-alvo. A política de atendimento à
clientela preferencial pode ser constatada pelo total
de 54.281 comerciários e dependentes inscritos nas
diversas atividades dos Programas: Educação, Cultura, Saúde, Lazer e Assistência. Estes programas
representam 67,98% da totalidade inscrita, além das
ações educativas e recreativas na comunidade, com
livre acesso a outras categorias, não ocasionando nenhum prejuízo a clientela preferencial da entidade.

Critérios Para Terceirização de Serviços
A terceirização de serviços justifica-se quando permite aos gestores maior atenção e empenho em
relação aos objetivos principais da instituição, não
devendo, portanto, ocorrer terceirização de atividades que constituem a natureza e essência do Sesc, as
chamadas atividades-fim.
Visando concentrar esforços e o foco na área-fim, o
Regional optou pela terceirização apenas nos postos
de vigilância na capital e interior.

Crescimento Equilibrado

Ênfase nos Processos de Gestão

legítima e estratégica a determinação do Sesc
Nacional e de todos os Departamentos Regionais de ampliar os serviços à clientela e
aumentar sua abrangência e efetividade social, limitando, entretanto, tal crescimento ao controle orçamentário a partir de recursos financeiros disponíveis.

Considerando que a moderna ciência da administração, um dos pilares dos surpreendentes avanços e
transformações na sociedade contemporânea, aperfeiçoa-se a cada dia, faz-se necessário acompanhar
esses avanços, mediante constante atualização e
aperfeiçoamento dos métodos, processos e tecnologias de gestão.

É

Em 2013, foram registrados avanços relativos à execução do Plano Diretor de Investimentos, a exemplo das inaugurações das unidades Grande Hotel
Sesc Itaparica e Sesc Barreiras, além da aquisição de
terreno no município de Ilhéus, onde será instalado
um Centro de Atividades, e a conclusão das obras
da Escola Sesc Nazaré Zilda Arns, na capital.

Foco na Clientela Preferencial
As Diretrizes Gerais de Ação definem como clientela do Sesc o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Essa definição
não exclui a possibilidade de atendimento eventual
de outras categorias, desde que este procedimento
não implique em prejuízo do público-alvo.

A principal característica do trabalho do Sesc deve
ser a qualidade dos serviços prestados a clientela.
Para tanto, torna-se imprescindível a constante atualização e aperfeiçoamento dos métodos, processos
e tecnologias de gestão que possibilitem o acompanhamento das mudanças e avanços do mundo contemporâneo.

Valorizar o Planejamento
A centralidade dada ao planejamento e sua qualidade é fator fundamental em uma gestão profissional. Valorizar o planejamento é fazê-lo verdadeiro,
adequado a uma realidade analisada e compreendiFECOMÉRCIO | SESC | SENAC
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da, instrumento de concretização de intenções e escolhas, de caminhos e soluções, tornando-o assim a
principal ferramenta orientadora do cotidiano.

de ascensão funcional, em razão dos méritos dos
servidores, e uma política adequada de benefícios
complementares.

Com a implantação em 2013 das novas unidades nos
municípios de Barreiras e Itaparica, além das unidades
previstas no Plano Diretor de Investimentos, a equipe do Planejamento teve foco apenas nesse trabalho,
pois a Atividade “Programação e Avaliação” vai além
da coordenação de planos e programas, abarcando
também o acompanhamento e avaliação da execução
desses planos.

Em 2013, o Sesc Bahia manteve a política de benefícios aos funcionários, mediante a participação financeira entre 40% e 50% do valor dos cursos de
graduação e pós-graduação, dando oportunidade a
esses servidores de alcançar novo patamar no nível
de escolaridade e especialização em determinada área.

Priorizar o Desenvolvimento
Profissional
O Sesc é uma entidade de prestação de serviços, portanto tem nos recursos humanos o seu capital mais
importante. Para tanto, torna-se necessário pessoal
qualificado para o alcance dos resultados pretendidos.
Priorizando o desenvolvimento técnico das diversas
equipes, o Sesc Bahia promoveu, no exercício em
análise, ações de capacitação, beneficiando 674 servidores de todas as áreas, nos eventos promovidos
pelo Regional e em parceria com o Departamento
Nacional.

Valorizar os Recursos Humanos
Um programa intenso de desenvolvimento técnico
não pode deixar de ser associado a uma política de
valorização dos Recursos Humanos. Valorizar significa, antes de tudo, salários adequados, compatíveis
com a qualificação dos profissionais e com o mercado. Também é importante projetar perspectivas
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Intensificar as Ações de Afirmação e
Divulgação Institucional
O Sesc precisa ser ainda mais conhecido e valorizado em setores importantes da sociedade. Para que
a ampliação do reconhecimento social ocorra, é indispensável a fidelidade à missão original e a busca
permanente para tornar os serviços ainda melhores
e mais efetivos.
Para fornecer informações em tempo real, o website oficial é atualizado diariamente, atraindo a atenção da clientela para a programação e projetos das
unidades. Foram mantidos os pontos de exibição em
áreas estratégicas, de grande circulação da clientela,
para a divulgação de eventos e programação na capital e interior, além de dicas, orientações importantes
e de interesse geral. Complementando esse trabalho,
é feito um intercâmbio permanente com as empresas
contribuintes, através da remessa mensal da programação social. As unidades Sesc também contam com
todo o suporte técnico para elaboração de layouts de
materiais diversos, como cartazes, folders, banners,
dentre outros.

Enfatizar os Programas Cultura
e Lazer
A ênfase nos programas Cultura e Lazer apoia-se no
entendimento da sua importância no desenvolvimento pessoal e social da clientela. Além do que, cultura
e lazer fazem parte da pauta básica de reivindicações
dos trabalhadores na atualidade.
Todavia, cuidados se fazem necessários no sentido
de evitar que o Sesc se torne apenas uma correia de
transmissão dos interesses da indústria do lazer e cultura de massa. Não cabe ao Sesc ser um repetidor de
expressões do lazer e da cultura. O programa Lazer
concentrou o segundo maior volume de atendimentos do Regional, sendo superado apenas pelo programa Assistência, no qual são registradas as ações do
Mesa Brasil Sesc.

Ação Modelar nos Programas
Educação, Saúde e Assistência
A principal contribuição dos programas Educação,
Saúde e Assistência é o exercício de um dos mais importantes papéis do Sesc em relação ao aperfeiçoamento social: a função propositiva. Pode-se afirmar
que a ação programática propositiva tem sido o diferencial do Sesc em relação ao Estado e outras organizações: tanto no pioneirismo no atendimento a
necessidades ainda não plenamente percebidas, quanto na inovação no atendimento com garantia de qualidade e competência.
Assim, nos programas Educação, Saúde e Assistência, o objetivo deve ser o da excelência, ou seja, criar,

aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de
trabalho que possam ser adotados e replicados por
outras organizações e pelo próprio Estado. Ser modelo para a sociedade é uma forma viável de contribuir para transformá-la.

Intensificar as Ações de Turismo Social
O Sesc, coerente com sua missão social, deve responder à aspiração da clientela de ampliar seus horizontes de nacionalidade, ou seja, conhecer o Brasil
que ela não conhece, conhecer novos lugares, populações e viver experiências em um novo espaço
geográfico-cultural, no qual se sinta livre dos condicionamentos do seu cotidiano laboral.
Do total de 3.284 participantes da modalidade Turismo Emissivo, 74,48% de inscritos são constituídos de comerciários e dependentes. Enquanto
que na modalidade Hospedagem, a participação da
clientela alvo do Sesc foi de 92%.

Responsabilidade Ambiental
Com o compromisso de desenvolver ações que favoreçam o bem-estar da clientela, a entidade não
poderia se eximir da responsabilidade com a preservação do meio ambiente. Assim, foram desenvolvidas ações nas diversas atividades finalísticas, objetivando transmitir conhecimentos básicos sobre
este tema. Nos projetos arquitetônicos, em fase de
elaboração, existe a orientação para o maior aproveitamento da luz natural, reaproveitamento das águas
pluviais, dentre outras ações que contribuam para a
sustentabilidade ambiental.
FECOMÉRCIO | SESC | SENAC
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PROGRAMA
EDUCAÇÃO

O

programa Educação é composto pelas seguintes atividades: Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar e Cursos de Valorização
Social.

O Sesc Bahia trabalhou em 2013 todas as atividades deste Programa, exceto Ensino Médio. As ações foram
norteadas por uma proposta pedagógica sociointeracionista e construtivista, com destaque para as de caráter
inclusivo, como os cursos de Valorização Social, realizados em parceria com associações de bairros, igrejas,
centros sociais, entre outros.Estes cursos foram desenvolvidos em mais de 40 comunidades dos bairros da
periferia de Salvador.
Todas as atividades do programa Educação foram beneficiadas pelo PCG (Programa de Comprometimento e
Gratuidade). O registro no exercício foi de 1.975.651 atendimentos nas atividades que compõem este programa, o que representa 104,98% de realização da meta prevista e evolução de 27,08% em relação ao resultado
do ano anterior. A conclusão da Escola Sesc na capital também evidencia o foco do Regional no programa
Educação.

Atividade Educação Infantil
A Educação Infantil é voltada para o desenvolvimento integral das crianças de 3 a 5 anos. O Sesc
desenvolve a sua função educativa tendo como referencial a teoria construtivista. Para o construtivismo,
as conquistas afetivas, cognitivas e sociais formam
o suporte necessário para uma mediação pedagógica, capaz de atender às reais necessidades dessas
crianças, preparando-as para o ingresso no Ensino
Fundamental.
Além de participarem de atividades pedagógicas e

lúdicas que favorecem a aprendizagem, as crianças
recebem atendimento odontológico e reforço nutricional na própria unidade de ensino.
A Educação Infantil realizou 181.341 atendimentos,
atingindo 98,55% da meta prevista, e crescimento
de 6,56% em relação aos anos anteriores. Do total
de 1.017 inscritos nas sete escolas Sesc, 63,13% são
dependentes de comerciários. Além das atividades
pedagógicas, foram realizados projetos temáticos
envolvendo cultura indígena, preservação do meio
ambiente, reciclagem, coleta seletiva, literatura infantil, entre outros mais.
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Atividade Educação Fundamental
Esta atividade, também calcada nas práticas construtivistas e interacionistas, atende às crianças de 6
a 10 anos, do 1º ao 5º ano. Para essa faixa etária, o
objetivo pedagógico é proporcionar o domínio dos
instrumentos básicos da cultura das letras.
Assim como na Educação Infantil, o Sesc oferece às
crianças atendimento odontológico e reforço nutricional na própria unidade de ensino.
Em 2013, 1.269 crianças foram atendidas nas sete
unidades ─ uma na capital e seis no interior. Desse montante, 59,89% são dependentes de comerciários. Foram registrados 999.344 atendimentos,
suplantando a meta em 20,11% e, comparado ao
resultado do ano anterior, houve um expressivo
crescimento de 43,11%.
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Dentre as ações realizadas, cabe destaque aos seguintes projetos:
Acantonamento – as crianças vivenciam experiências enriquecedoras junto à equipe pedagógica durante um fim de semana no Sesc Piatã;
Folclore – Colcha de Retalho da Cultura Brasileira
- o foco do trabalho é a diversidade cultural como
uma realidade dos povos e dos indivíduos e elemento de fortalecimento da democracia;
Recital de poesia - projeto cujo objetivo foi expandir o uso da linguagem em suas variadas possibilidades
oral e escrita, tornando os alunos capazes de expressar
seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Semana da Cultura Indígena – o Sesc convidou
índios para conversar, cantar e dançar com os alunos, tornando a aprendizagem sobre os costumes da
comunidade indígena mais prazerosa.

Atividade Educação de Jovens e Adultos
A Bahia ainda possui uma grande parcela da população afetada pelo analfabetismo. Contribuindo com a erradicação dessa mazela social, o Sesc oferece as séries iniciais do Ensino Fundamental a jovens e adultos, acima
de 15 anos, que não tiveram acesso ao estudo no período regulamentar. Em 2013, foram computadas 195
inscrições com maior concentração no Sesc Ler Paulo Afonso, além de 79.096 atendimentos, o que significa
o alcance de 98,87% da meta do exercício e 13,73% de crescimento ante o ano anterior.
O projeto pedagógico é também pautado no construtivismo, trabalhando temas diversos, como cidadania
e autoestima. Cabe destaque ao projeto Educação no Trânsito, que deu continuidade às ações da ‘década
mundial de ação pela segurança no trânsito’, proclamada pela ONU (Organização das Nações Unidas).
Como parte das ações, o Sesc Ler Paulo Afonso organizou uma passeata com os alunos, equipe pedagógica
e a comunidade escolar, com o intuito de sensibilizar a sociedade para o risco de acidentes no trânsito.
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Atividade Educação Complementar
A ampliação de conhecimentos e do universo sociocultural do cidadão, em consonância com seus
interesses acadêmicos, culturais e científicos, é o
objetivo da Educação Complementar do Sesc. A atividade faz uso de modalidades de complementação
curricular, acompanhamento pedagógico, aperfeiçoamento profissional e estudos ambientais, através de
cursos, palestras e exposições.
O Sesc Bahia realizou 343.657 atendimentos em
2013, suplantando em 14,94% a meta estabelecida
para o exercício. O crescimento percentual foi de
22,74% se comparado ao resultado do ano anterior.
Foram registradas 466 inscrições nas diversas ações
desta atividade, nas quais mais de 70% dos participantes foram comerciários e dependentes.
Dentre as ações realizadas no Sesc Ler Paulo Afonso, vale citar a comemoração pelos 100 anos de Mazzaropi ─ ator e cineasta que sempre deu enfoque
ao sertão ─ com uma típica festa junina. Ao longo do ano, os alunos participaram de atividades de
integração entre pais e filhos, entre outros projetos
temáticos e em função de efemérides, como Dia do
Trabalhador, Dia do Meio Ambiente, Dia da Criança e Aniversário do Sesc.
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Atividade Cursos de Valorização Social
Esta atividade é desenvolvida no Centro de Formação Artesanal e no Sesc Rua Chile, ambos em Salvador, e
nas unidades de Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista e Paulo Afonso.
Foram registradas 8.573 inscrições que geraram 372.213 atendimentos em cursos de Apresentação Pessoal,
Culinária, Trabalhos Manuais e Corte e Costura.O objetivo é promover a melhoria da renda familiar e inclusão social dos participantes por meio dos cursos. Dentre as ações realizadas em 2013, cabe destacar:
Cursos sistemáticos de apresentação pessoal, corte e costura, culinária e trabalhos manuais, oferecidos
nas unidades da capital, interior e também nas comunidades por meio de parcerias. Nesses casos, o Sesc
assume o custeio com a coordenação e instrutores e, em contrapartida, as comunidades cedem o espaço
físico para as aulas. A atividade Cursos de Valorização Social é apoiada pelo PCG (Programa de Comprometimento e Gratuidade).
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PROGRAMA
SAÚDE

O

Programa Saúde é sustentado por quatro pilares fundamentais: Nutrição, Assistência Odontológica,
Educação em Saúde e Assistência Médica. Sensibilizar a comunidade para a importância da prevenção
e da adoção de hábitos saudáveis é a prioridade do Sesc Bahia nesse campo.

Em 2013, o programa Saúde obteve 7,79% de evolução em relação ao exercício anterior, tendo alcançado
106,64% da meta física projetada. Essas ações contribuíram sensivelmente para a proteção da saúde e melhoria
da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e seus dependentes. As atividades de Saúde colocam em
prática a Diretriz nº 02 das Diretrizes do Quinquênio 2011/2015 – Foco na Clientela Preferencial.

Atividade Nutrição
O fornecimento de refeições de qualidade, a preços subsidiados, e as ações em prol do estado nutricional
da clientela compõem o eixo Nutrição. Em 2013, foram computados 2.529.113 atendimentos nutricionais
em todo o Estado, num acréscimo de 9,03% comparado ao exercício anterior, tendo suplantado a meta
em 7,42%.
Na capital, o Sesc Bahia possui dois restaurantes e duas unidades de hospedagem, que juntos produzem mais
de 3.000 refeições por dia. Além de um cardápio diversificado e alinhado aos hábitos alimentares do seu
público, os restaurantes têm preços acessíveis e produtos de qualidade atestada.
Nas escolas do Sesc, o cardápio é enriquecido de acordo com as necessidades de complementação nutricional das crianças. Os avanços nos aspectos qualitativos, a exemplo de cardápios diversificados e de adoção do
sistema de autoatendimento, além da excelente apresentação dos pratos, repercutiram de forma positiva em
termos quantitativos.
A base para uma alimentação equilibrada é saber o que comer e quanto comer. A proposta do Sesc é a de
fornecer alimentos saudáveis, seguros e variados, objetivando a promoção, proteção e recuperação do estado
nutricional. Os cardápios são produzidos de acordo com as recomendações do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) e valorizam as variedades de cores, texturas e sabores. Nessa perspectiva o objetivo
é alcançado, pois os comensais buscam cada vez mais uma alimentação que lhes agregue sabor, satisfação e
qualidade de vida.
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Atividade Assistência Odontológica
Foram oferecidos serviços nas seguintes especialidades: dentística, endodontia, periodontia, ortodontia,
prótese, radiografia, fluoretação e clínica preventiva,
além de campanhas educativas.
O total de 9.393 pacientes inscritos para tratamento gerou 85.342 atendimentos distribuídos entre as
unidades de Salvador, Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus, bem
como nas duas unidades móveis OdontoSesc. Além
do atendimento nas unidades, o Regional mantém,
por meio de convênios, consultórios nos municípios
de Camaçari, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, Simões Filho, Ribeira do Pombal, Candeias e Dias
D’Ávila.
Dentre as ações realizadas de Assistência Odontológica em 2013, cabe destacar:
Atendimento Odontológico – os serviços contemplam as necessidades básicas odontológicas nas
áreas de dentística, cirurgia, endodontia, periodontia
e prevenção. O procedimento de prótese é o único
somente realizado no Centro Odontomédico Sesc
Nazaré, em Salvador. Todos os pacientes foram
atendidos com hora marcada, nos turnos matutino,
vespertino e noturno.
OdontoSesc – as duas unidades móveis prestaram
atendimento aos municípios de Cardeal da Silva, Ouriçangas, Catu e Santa Bárbara, tendo como
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prioridade a população carente dessas cidades. As
unidades móveis de odontologia são referência em
qualidade de serviços odontológicos e de educação
em saúde nos municípios onde atuam.

Atividade Educação em Saúde
São as ações de caráter educativo que visam à proteção a saúde e a prevenção. Trata-se de um campo
fértil para exercitar a ação educativa que permeia
todas as atividades do Sesc, possibilitando o acesso
a orientações e informações importantes para a preservação da saúde do comerciário.
Muitos projetos foram desenvolvidos nas unidades
da capital e do interior, alguns deles em parceria
com as secretarias municipais das cidades atendidas.
Dentre as ações realizadas em 2013, cabe destacar:
Dia Mundial da Luta Contra a AIDS, Arraiá da Saúde, Jogos Interativos de Saúde, Dia da Responsabilidade Social, Sesc Saúde e Saúde do Trabalhador.
Os conceitos de saúde bucal também são transmitidos pelo OdontoSesc à comunidade atendida.
Pacientes e alunos da rede municipal de ensino das
cidades de Cardeal da Silva, Ouriçangas, Catu e Santa Bárbara foram sensibilizados quanto aos hábitos
de higiene necessários à saúde bucal. Nestes municí-

pios, o OdontoSesc auxiliou na implantação do Projeto Saúde nas Escolas do Governo Federal, no que
tange à orientação de higiene bucal.
Em 2013 foram realizadas ações dessa natureza em
praticamente todas as unidades do Regional. O registro foi de 359.941 atendimentos, suplantando em
6,81% a meta prevista, com 5,42% de evolução se
comparado ao resultado do ano anterior.

Atividade Assistência Médica
O Sesc presta Assistência Médica através de ações
de diagnóstico, acompanhamento e tratamento de
doenças, com atendimento de clínica médica geral e
de emergência.
Em Salvador, três unidades estão envolvidas: Centro
Odontomédico Nazaré, Sesc Aquidabã e Sesc Piatã.
Já no interior, as unidades de Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus e
Barreiras oferecem atendimento através de consulta
de enfermagem. No exercício 2013, foram registrados 21.174 atendimentos.
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PROGRAMA
CULTURA

A

s diversas expressões do universo cultural ─
cinema, teatro, música, literatura, dança, artes plásticas e artesanato ─ têm seu lugar no
programa Cultura do Sesc. Dentre os projetos realizados em parceria com o Sesc Nacional, merecem
destaque o Sonora Brasil e o Palco Giratório. Este
último chegou à sua 16ª edição em 2013, levando
espetáculos culturais para mais de 100 cidades brasileiras. Já o Sonora Brasil representa o resgate das
diversas vertentes da música regional, percorrendo
o país há 15 anos.
No rol de projetos mais expressivos, o Regional ainda promove a Mostra de Artes Aldeia Pelourinho,
em Salvador, no Teatro Sesc Senac Pelourinho. Em
Feira de Santana, essa mostra foi batizada como
“Mostra de Artes Olhos D’Água, e em Paulo Afonso como “Mostra de Artes Mulugun”.

Mostra Sesc de Música - Oficina

Em Salvador, o Teatro Sesc Casa do Comércio é
considerado um dos melhores espaços culturais da
cidade, com uma agenda intensa de espetáculos. São
peças de teatro e shows musicais, além de exposições de artistas baianos no espaço foyer.
O Programa Cultura registrou 1.691.205 atendimentos no exercício. Todas essas ações consolidam a
imagem do Sesc como grande fomentador cultural,
em especial, na capital baiana. O programa Cultura
é praticado por todas as unidades, que desenvolvem
ações de forma sistemática, divididas entre as atividades Biblioteca, Apresentações Artísticas e Desenvolvimento Artístico-Cultural.
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Atividade Biblioteca
É realizada nos centros de atividades da capital e
interior e nas duas unidades móveis BiblioSesc. O
cômputo em 2013 foi de 146.292 atendimentos, o
que representa o alcance de 94,99% da meta projetada para o exercício.
Dentre as ações de Biblioteca em 2013, estão diversas atividades de estímulo à leitura como a Gibiteca
Sesc, Dia do Livro Infantil, Banquete Literário e Biblioteca Sesc Vai à Praça.
BiblioSesc – As duas bibliotecas móveis do Sesc
percorrem bairros periféricos de Salvador, estimulando a leitura entre crianças e adultos. A unidade
disponibiliza gratuitamente o empréstimo de livros
e consulta de jornais e revistas, através de um cadastro simples, gratuito e informatizado. O acervo do
BiblioSesc possui títulos de literatura infanto-juvenil
e adulta, livros didáticos, técnicos, literatura de cordel e periódicos.
Bienal Internacional do Livro da Bahia – O
Sesc participou da 11ª edição baiana do evento por
meio da sua Rede de Bibliotecas, que tem o objetivo de promover o acesso ao livro e estimular a leitura crítica entre os baianos. Nesse sentido, foram
realizadas atividades voltadas a crianças, jovens e
adultos, como contação de histórias, bate-papo com
escritores, oficinas, recitais e peças de teatro. Um
dos destaques foi o bate-papo com o vencedor do
Prêmio Sesc de Literatura 2008, Márcio Leite, que
contou suas vivências como escritor antes e depois
do prêmio. Já os alunos do Curso Livre de Teatro do
Sesc protagonizaram um dos momentos mais emocionantes da Bienal, ao apresentarem a peça ‘Vinicius de Moraes, por toda minha vida’. O BiblioSesc
também esteve presente no pavilhão de expositores.
Feira do Livro - Com o objetivo de incentivar a
leitura e mobilizar diversos segmentos profissionais
ligados ao universo do livro, o Sesc Feira de Santana,
em parceria com a prefeitura local, promoveu oficinas, exposição e venda de livros, recitais, debates,
dinâmicas, bate-papo com escritores, entre outras
ações, voltadas aos alunos da rede pública e particular de ensino e professores e técnicos das áreas de
educação e cultura.
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Atividade Apresentações Artísticas
Distribuir a programação cultural entre a capital e
o interior é a estratégia adotada para atingir a clientela comerciária e a comunidade como um todo. O
Sesc assina uma agenda diversificada ao longo do
ano, contemplando cinema, música, literatura, teatro, dança, artes plásticas e artesanato. Em Salvador,
destacam-se as programações culturais dos teatros
Sesc Senac Pelourinho e Sesc Casa do Comércio.
Concerto Sesc Partituras - o Sesc Partituras é
uma biblioteca digital sem fins lucrativos que visa
preservar e difundir o patrimônio musical brasileiro,
disponibilizando gratuitamente partituras. O concerto tem o propósito de levar para os palcos este
grande acervo online de compositores nacionais.
Uma das atrações foi o grupo Janela Brasileira, que
apresenta uma fusão entre o clássico, o erudito e o
popular com a MPB. Em 2013, o Sesc Partituras comemorou 20 anos de trabalho em prol da música
brasileira do final do século XIX aos dias atuais. O
evento realizado no foyer do Teatro Sesc Casa do
Comércio foi um sucesso de público.
Festival Internacional de Artes Cênicas
(Fiac) - Criado em 2008, o Festival nasceu com o
propósito de reunir e apresentar, anualmente, um
recorte da produção contemporânea do Brasil e do
mundo, proporcionando ao público baiano a oportunidade de contato com diversos olhares, formas
e discursos artísticos. Dois eventos do Fiac tiveram
como sede o Teatro Sesc Senac Pelourinho: o espetáculo Boi e a oficina O Ator Contemporâneo.

Mostra Sesc de Artes - Inserida no programa ‘Aldeias - Mostras de Teatro, Arte e Cultura do Sesc’,
a mostra contemplou variadas linguagens artísticas,
como teatro, circo, dança, intervenção urbana, música e artes visuais. Atrações locais e de outros estados
fizeram parte da vasta programação em Salvador,
Feira de Santana e Paulo Afonso. Alguns dos destaques: o cantor paraibano Chico César, a peça Lenda
das Yabás, As Ganhadeiras de Itapuã, Recital Poesia
e Música com Lirinha (PE), exposição “Trajetória
do Teatro Sesc-Senac Pelourinho”, espetáculo infantil A Cidade dos Livros(BA), a palestra A Arte
de Ser Palhaço.

Mostra Sesc de Música – Com foco na diversidade musical dos artistas baianos e sem caráter competitivo, a Mostra Sesc de Música visa o estímulo à
produção musical local em seus diferentes gêneros,
evidenciando ao público toda a diversidade da música produzida na Bahia.
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Das 260 músicas inscritas na segunda edição, 36 foram selecionadas por uma curadoria composta por três
integrantes de reconhecida atuação no segmento. Tendo como sede o Teatro Sesc Casa do Comercio, a mostra contou com uma programação de shows abertos ao público e workshops temáticos.
Mostra Internacional de Cinema - Nueva Mirada para a Infância e Juventude - Parceria entre
o Sesc Nacional e a Associação Nueva Mirada, o
Festival reúne filmes de longa e curta metragem, nos
gêneros ficção e animação, voltados para crianças e
adolescentes. São filmes que propõem um novo
olhar sobre a vida, pois estão fora dos circuitos comerciais e abarcam a realidade de diversos países. As
sessões foram realizadas nas unidades Sesc e também em escolas públicas. A programação contou
ainda com palestras, debates e apresentações artísticas sobre as temáticas estabelecidas nas exibições,
nas unidades de Jequié, Paulo Afonso e Feira de
Santana.
Palco Giratório - Rede Sesc de Difusão e Intercâmbio das Artes Cênicas - Já consolidado
no cenário cultural brasileiro há 16 edições, o Palco Giratório é responsável por levar apresentações
artísticas e oficinas a todos os estados brasileiros,
contribuindo para uma política de descentralização
e difusão das produções cênicas no país.
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Em suas quatro etapas ao longo do ano, o projeto
levou grandes espetáculos às unidades Sesc. Entre
os grupos que passaram pelo Palco Giratório 2013
estão Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado (SC),
Cia Mungunzá de Teatro (SP), SerTão Teatro Infinito Cia (GO), que se apresentou dentro da programação do Fiac; Mauricio de Oliveira & Siameses
(SP), Trupe de Truões (MG), entre outros.
Sesc Dramaturgia - Leituras em Cena - O projeto estimula a prática da leitura de textos teatrais,
apoia a pesquisa dramatúrgica, provoca a reflexão e
o debate sobre a importância e o papel da dramaturgia no Teatro Contemporâneo. Em sua 4ª edição, recebeu, em sua primeira etapa, a diretora teatral Morena Cattoni, que ministrou a oficina ‘Corpos e voz
na literatura dramatizada de textos infanto-juvenis’.
Na segunda etapa, a oficina ‘Dois Autores Nordestinos e sua Dramaturgia’ foi ministrada pela diretora
Olga Fernández. Foram montadas leituras dramáti-

cas dos textos de Racine Santos(RN) e Marcos Barbosa(CE), com diferentes olhares sobre o universo
do cangaço. Este projeto foi realizado no Teatro
Sesc Senac Pelourinho.
Sonora Brasil – Formação de Ouvintes Musicais - Há mais de 15 anos o Sonora Brasil percorre o
país mostrando as diversas vertentes da música regional. Na edição 2013, o projeto do Sesc Nacional, em
parceria com Sesc Bahia, trouxe como tema ‘Tambores e Batuques’. Quatro grupos fizeram parte desse
circuito: Raízes do Bolão, do Amapá; Raízes do Samba de Tócos, da Bahia; Samba de Cacete de Vacaria,
do Pará; e o Alabê Ôni Tambor de Sopapo, do Rio
Grande do Sul. A característica que une os grupos é
o uso de instrumentos fabricados artesanalmente, de
acordo com as tradições de suas comunidades.
Como nos anos anteriores, os circuitos aconteceram
nas unidades do interior com o formato tradicional.

Vale ressaltar que este ano o Regional Bahia foi representado com o grupo do município de Antônio
Cardoso, ‘Raízes do Samba de Tócos(BA)’. O Sonora Brasil é apresentado no Tetro Sesc Senac Pelourinho, em Salvador, e unidades Sesc no interior.
Viva o Teatro! Viva o Circo! - Um dos objetivos do projeto é estimular crianças e adultos a frequentarem o teatro e o circo, possibilitando, assim,
a formação de nova plateia para estas linguagens
artísticas. Em 2013, o público de Salvador (Teatro
Sesc Senac Pelourinho), Feira de Santana e Vitória
da Conquista teve acesso a uma programação variada e gratuita, constituída de espetáculos premiados
e que valorizam as diversas estéticas cênicas, contemplando espectadores de todas as faixas etárias.
Teatro: Amor, Sargento Getúlio, Cirandas em Lambe-Lambe, Leiturinhas Musicadas: Filho de Peixe,
peixinho é!, Cabaré Show de Calouros, Meia Dúzia
de Pepinos, entre outros.

Atividade Desenvolvimento Artístico e Cultural
Dentre as ações de Desenvolvimento Artístico e Cultural, cabe destacar os cursos e oficinas, realizados em
todos os centros de atividades, a exemplo de Pintura em Tela, Teatro e Circo, Figurino para Teatro e Cinema
e Musicalização. Esta atividade obteve um bom desempenho, tendo alcançado 101,66% da meta projetada.
Palco Giratório: oficinas e palestras – no Sesc Jequié, as ações formativas foram realizadas paralelamente às
apresentações teatrais, voltadas para artistas e público interessado. Grupos: ‘Cirquinho do Revirado’, com a
oficina de perna-de-pau; ‘Cia. Mungunzá de Teatro’, com o Pensamento Giratório e a oficina Corpos Disponíveis, da Companhia Duas Companhias.
Pensamento Giratório - como parte da segunda etapa do Palco Giratório, realizou-se em Paulo Afonso o
quadro Pensamento Giratório sobre Teatro Documentário. O debate teve como convidados os integrantes
da Cia Mugunzá de Teatro e a diretora teatral Dolores Moreira.
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D

esenvolvimento físico-esportivo, recreação e turismo social são as atividades que compõem o programa Lazer do Sesc. Estas ações buscam contemplar as necessidades físicas, recreativas e de descanso
da clientela comerciária, além de promoverem competições esportivas, viagens e atividades lúdicas.

A execução física atingiu 77,67% da meta estabelecida, com destaque para o Turismo Social, que suplantou
em 23,12% a meta estabelecida. Este resultado se deve à crescente oferta de passeios e excursões nas unidades do interior. O Sesc Vitória da Conquista, por exemplo, promoveu viagens em grupo para o Rio de
Janeiro e o Pantanal neste exercício.
Já a atividade Recreação promete ganhar impulso em 2014, visto que o Grande Hotel Sesc Itaparica e o Sesc
Barreiras – duas unidades com amplo potencial recreativo ─ foram inaugurados em outubro e dezembro de
2013, respectivamente.

SescTriathlon

Atividade Desenvolvimento
Físico-Esportivo
O esporte funciona como estímulo ao convívio saudável entre os comerciários que frequentam a instituição. Torneios e campeonatos promovidos nas
diversas unidades do Sesc Bahia se transformam em
eventos marcantes, que contam com ampla adesão
da clientela.
Foram desenvolvidas ações voltadas à iniciação esportiva, entre cursos, competições e treinos sistemáticos nas unidades da capital e do interior. Diversas
modalidades esportivas são incentivadas pelo Sesc, a
exemplo de natação, futebol de salão e society, voleibol, basquete, capoeira, judô, karatê, musculação,
hidroginástica, ginástica, ciclismo indoor e yoga.
O Sesc Aquidabã, em Salvador, é um moderno
complexo esportivo, unindo equipamentos de
ponta, profissionais capacitados e uma ampla oferta de atividades. No interior, as unidades de Feira
de Santana, Vitória da Conquista, Santo Antônio
de Jesus e Jequié também se afirmaram como centros esportivos.
Em 2013, a atividade atingiu 96,92% da meta prevista para o exercício e evolução de 4,78% comparado
ao exercício anterior.

Com viés educativo e de inclusão social, o Sesc trabalha o vôlei, basquete, futsal e capoeira ─ modalidades
integrantes do PCG (Programa Comprometimento e
Gratuidade). São esportes que promovem o desenvolvimento motor, adequado a cada faixa etária, e são
baseados em princípios de honestidade e lealdade,
imprescindíveis na formação do cidadão.
Dentre as ações realizadas nesta atividade, em 2013,
cabe destacar o projeto Giro no Parque, Campeonato
Futsal dos Comerciários, Festivais de Natação, Torneios de Futebol de Campo.
Campeonato Nacional Feminino de Judô
Promovida pelo Regional há 26 anos, esta competição é considerada uma das mais tradicionais do
judô brasileiro, presente no calendário oficial da CBJ
(Confederação Brasileira de Judô). A disputa entre
as judocas envolve seis categorias: SUB13, SUB15,
SUB17, SUB20, Sênior e Master.
Em 2013, aproximadamente 600 atletas de diversos estados brasileiros estiveram presentes, além
da participação da Delegação Olímpica de Cuba.
A abertura oficial aconteceu na Casa do Comércio
e teve como homenageada a professora e escritora
baiana Yvette Amaral.
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Sesc Triathlon
Evento competitivo de grande porte, promovido pelo Sesc Nacional e Sesc Bahia, o Sesc Triathlon chegou
à sua nona edição baiana, tendo como cenário a região do Comércio, em Salvador. As provas de natação,
ciclismo e corrida contaram com a participação de cerca de 400 triatletas, divididos entre as categorias Elite,
Amador Olímpico, Amador, Comerciário, Mountain Bike, Revezamento e PCD (pessoa com deficiência).
O circuito do Sesc Triathlon tem mais cinco etapas nas cidades de Caiobá (PR), Brasília (DF), Belém (PA),
Fortaleza (CE) e Tramandaí (RS). Além da premiação em dinheiro, os primeiros colocados gerais nas categorias Amador e Comerciário ganharam transporte, alimentação e hospedagem para participarem da etapa
na capital cearense.

Sesc Giro no Parque

Sesc Triathlon

Atividade Recreação
O lazer é item fundamental para a qualidade de vida
dos trabalhadores. Portanto, o Sesc Bahia investe
nas atividades recreativas, beneficiando comerciários, dependentes e a comunidade. As unidades da
capital e do interior procuraram atender a todas as
faixas etárias com uma programação que inclui gincanas, reuniões dançantes, sessões de filmes, festas
de confraternização e assistência a eventos de caráter competitivo. A Recreação obteve 75,54% da
meta projetada para o exercício.
Dentre as ações realizadas em 2013, cabe destacar:
Dia do Comerciário – 100
Moraes

Sesc Triathlon
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anos de

Vinícius

de

Uma data celebrada nacionalmente, a festa do Dia
do Comerciário responde por um dos dias de maior
movimento no Sesc Piatã, em Salvador. A comemoração tradicional envolve desde serviços voltados à
promoção da cidadania e educação em saúde, realizados em parceria com órgãos públicos e privados,
até grandes shows com atrações nacionais. Outra

Sesc Giro no Parque

ação em homenagem ao Dia do Comerciário é o concurso Top Model Sesc, que proporciona aos jovens
vencedores a oportunidade de ingressar no mercado da moda. Em 2013, o grande show do Sesc Piatã foi da
dupla sertaneja Marcos e Mancini.
Dia do Trabalho - Qualidade de Vida
Outro importante evento do calendário do Sesc Bahia, a festa do Dia do Trabalho envolve música e atividades de promoção da cidadania e melhoria da qualidade de vida. O Regional também promoveu a Feira de
Serviços, em parceria com órgãos públicos e privados, e sorteio de brindes. A banda Filhos de Jorge foi a
grande atração no palco do Sesc Piatã (Salvador). Nas unidades do interior a data também foi comemorada
com programação especial.

Atividade Turismo Social
Proporcionar o acesso a viagens turísticas, promovendo conhecimento histórico e cultural, é a finalidade do
Turismo Social do Sesc. A área oferece pacotes de viagens e passeios a preços acessíveis e condições de pagamento especiais que atendem a todos os comerciários. O seu grande diferencial é a integração em rede ao
Sistema Sesc, propiciando excursões aos Centros de Hospedagem Sesc de todo o Brasil.
As excursões de 2013 partiram de Salvador, Feira de Santana, Jequié e Vitória da Conquista, contabilizando
3.284 participantes, sendo 75% comerciários e dependentes. Do total de excursões realizadas no exercício, 17%
tiveram como destino outros estados do país, e 73% foram roteiros para o interior da Bahia. Atendendo aos
resultados das pesquisas feitas entre a clientela, foi realizada em junho uma excursão para Portugal, a segunda
internacional e a primeira para a Europa. Quarenta e cinco pessoas participaram da viagem ao país lusitano.
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PROGRAMA
ASSISTÊNCIA

O

programa Assistência no Sesc Bahia é composto pelas atividades Trabalho com Grupos e
Ação Comunitária.

No eixo Ação Comunitária, o Mesa Brasil Sesc ocupa a posição de protagonista entre as ações do Regional.
Trata-se de um programa nacional que tem como foco o combate à fome e ao desperdício de alimentos,
através da formação de uma verdadeira rede de solidariedade, apoiada pelos parceiros do Sesc.
Na Bahia, o Mesa Brasil Sesc está consolidado na capital e em Feira de Santana e, em 2013, foram iniciados
os trabalhos em Vitória da Conquista. O programa efetiva parcerias com grandes empresas, prefeituras e instituições públicas e privadas sensibilizando-as a doar gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza,
os quais são fornecidos às instituições cadastradas no Mesa Brasil.
As principais realizações do Programa Assistência envolvem a formação de grupos de interesse e de núcleos
comunitários, palestras, seminários, cursos, campanhas e feiras. Através dessas atividades foram desenvolvidas ações voltadas à valorização do trabalhador e de sua família e a sua integração na comunidade, mediante
auxílio indireto com caráter educativo e social. O bom desempenho deste Programa está demonstrado nas
análises específicas de cada atividade. Cabe ressaltar que os dados estatísticos do Mesa Brasil Sesc totalizam
20.969.931 atendimentos, que representam 97% do total computado em Assistência.

Atividade Trabalho com Grupos
O trabalho social com idosos, desenvolvido há
mais de 26 anos pelo Sesc Bahia, objetiva promover
o convívio social e a qualidade de vida na melhor
idade. Em Salvador, o sucesso dessa atividade está
materializado no Grupo Fonte de Vida, sediado no
Sesc Rua Chile. Já em Vitória da Conquista, o Grupo
Sempre Viva está ativo há mais de 15 anos. No total,
mais de 1 mil idosos são atendidos anualmente.
Dentre as ações realizadas destacam-se atividades
recreativas, culturais, de educação ambiental, de promoção da autoestima, palestras sobre saúde e qualidade de vida, cursos, entre outros.
Com uma visão de integração e participação social
foram realizadas programações criativas e inovadoras
que possibilitaram o registro de 186.325 atendimentos, tendo alcançado 120,21% da meta projetada.

Encontro Nacional de Arte, Lazer e Cultura para a 3ª Idade (ENALC 2013)
Com o tema ‘Mistérios do Tempo’, o Sesc promoveu o 20º Encontro Nacional de Grupos de Idosos, envolvendo conferências, oficinas e apresentações artísticas, além de atividades esportivas, recreativas e culturais.
Participaram desta edição grupos do Pará, Bahia e Pernambuco. Entre os destaques da programação estiveram a apresentação do coral do Fonte de Vida, a palestra com o psicólogo Djalma Argolo sobre Mistérios
do Tempo, e o show Mistérios e Fantasias dos Carnavais, com o cantor Luís Caldas.
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Encontro Sesc de Corais do Trabalho
Social com Idosos – Região Nordeste
Realizado em parceria com o Departamento Nacional, este grande encontro de corais, em Salvador, marcou as comemorações pelos 50 anos de
Trabalho Social com Idosos do Sesc. Participaram
350 representantes do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além de
técnicos do Departamento Nacional e do Sesc São
Paulo -pioneiro no Trabalho Social com Idosos.
A programação envolveu o Teatro Sesc Casa do Comércio, onde foi realizada a abertura com o coral do
Fonte de Vida, e o Sesc Piatã. Entre os pontos altos
estiveram a apresentação do espetáculo Vinícius de
Moraes: Capitão do Mato, Devoto de Mãe Menininha do Gantois e o show dançante com a cantora
Elba Ramalho.
Encontro Regional de Corais

Atividade Ação Comunitária
Em 2013, o Mesa Brasil Sesc também implementou ações educativas no eixo do desenvolvimento
sustentável, geração de renda, promoção da saúde e
inclusão produtiva. Além do acesso físico ao alimento, consolidado nas doações, as ações educativas se
expressam como ferramenta para o acesso econômico ao alimento e outros bens de consumo. Como
já mencionado acima, o Mesa Brasil respondeu por
20.969.931 atendimentos do eixo Ação Comunitária, que atingiu 102,01% da meta projetada para a
Atividade.
Durante o exercício, consolidou-se a parceira com
o segmento da indústria e grandes empresas do segmento comercial, entre elas Conab, Danone, Wal
Mart, Atacadão, Atacadão Centro Sul, GBarbosa e
Unilever, que são os parceiros com o maior volu-

me de doações. Também vale destacar outros novos
parceiros doadores: Sítio Barreiras, Ceasa de Simões
Filho, Pepsico, Coca-Cola, Nestlé, Supermercados
Rede Mix, Nilssen do Brasil e Lojas da Rede Wal
Mart de Salvador e Lauro de Freitas.
Como já é tradição todo final de ano, foi realizado
o “Encontro Anual de Doadores e Instituições Sociais”, que é um momento de confraternização entre
parceiros doadores de alimentos e serviços, instituições sociais cadastradas e convidados.
Diante da expressiva participação do Mesa Brasil
Sesc nas questões ligadas à segurança alimentar no
Estado, foram mantidas as representações no Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional) de Salvador e de Vitória da Conquista.
Em Feira de Santana, o referido Conselho ainda não
foi institucionalizado.

Programa Mesa Brasil Sesc

Concurso No Mundo da Fantasia
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Tem como foco o investimento em ações socioeducativas para criar uma nova cultura nutricional,
social e de combate ao desperdício. A captação e
distribuição de alimentos para instituições sociais
cadastradas são os meios utilizados para combater a
fome, conjugando esforços em rede, com a participação da sociedade e poder público.

Seminário Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional

O mecanismo funciona assim: empresas consideradas socialmente responsáveis doam gêneros sem
valor comercial, porém próprios para o consumo. A
equipe Mesa Brasil Sesc, por sua vez, faz a coleta,
manuseio e distribuição de acordo com as normas
de legislação sanitária, encaminhando esses donativos às entidades e comunidades cadastradas. Em
2013, a arrecadação alcançou 1.383.908 toneladas de
alimentos, doados por 167 empresas e repassados a
330 instituições cadastradas.
Um importante reconhecimento à contribuição social do programa também marcou 2013: o recebimento do título de sócio benemérito da Liga Álvaro
Bahia Contra a Mortalidade Infantil, na comemoração dos 90 anos dessa instituição. A cerimônia contou com a presença do prefeito de Salvador e do
secretário de Saúde do Estado.

Seminário Internacional
Alimentar e Nutricional

de

Segurança

Parceiros há mais de 10 anos no Mesa Brasil, o Sesc
e o Instituto Walmart se uniram para promover o
Seminário Internacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, que aconteceu no Teatro Sesc Casa do
Comércio, em 16 de outubro, quando se comemora
o Dia Mundial da Alimentação. Com acesso gratuito, o evento discutiu temas ligados à melhoria do
acesso aos alimentos e ao combate ao desperdício,
considerados dois grandes desafios mundiais.
Um dos destaques foi a conferência “Cenário Mundial de Bancos de Alimentos”, com Jeffrey Klein,
presidente do The Global FoodBanking Network,
uma das maiores redes de bancos de alimentos do
mundo, que objetiva evitar o desperdício e distribuir
alimentos para pessoas necessitadas.
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EXPANSÃO E
INTERIORIZAÇÃO

E

m alinhamento à diretriz Crescimento Equilibrado do documento “Diretrizes Sesc do Quinquênio
2011/2015” e também ao Plano Diretor de Investimentos do Sesc Bahia, foram inauguradas em
2013 duas novas unidades. O Grande Hotel Sesc Itaparica, equipamento que impulsionará a revitalização turística da Ilha de Itaparica, abriu as portas no mês de outubro. Já em dezembro, a abertura do Sesc
Barreiras marcou a chegada do Sesc à microrregião oeste da Bahia, considerada de grande potencial econômico. Também foi concluída a construção da Escola Sesc Nazaré Zilda Arns, primeira unidade em Salvador
voltada exclusivamente à área de educação.

Grande Hotel Sesc Itaparica

Estrutura:
- Área total: 38.560m²;
- Área construída: 7.546 m²;
- 81 quartos equipados com banheiro, ar-condicionado, TV LED 32’, minibar, telefone, chave eletrônica,
internet wi-fi. As 81 UHs (unidades de hospedagem)
estão distribuídas em dois prédios (Caramuru e Paraguaçu) e são classificadas como Suíte Executiva (2),
Suíte Garden Master (2), Apartamento Superior Ocean (44), Apartamento Superior Garden (19 - sendo
um adaptado), e Apartamento Standard (14);
- Restaurante Maria Filipa, com serviços de buffet e
a la carte;
- Salão Tropical para realização de atividades gastronômicas, eventos especiais e atividades culturais;
- Centro de Convenções com área total de 1.160,00
m², modulável e equipado com moderna tecnologia
audiovisual. A capacidade máxima, em formato au-

ditório, é de 500 pessoas;
- Espaço Fitness;
- Heliponto;
- Espaço da Criança (Kid’s Club) com jogos e brincadeiras que envolvem atividades lúdicas, educativas, culturais, artísticas e recreativas;
- Piano Bar;
- Quadra Poliesportiva (basquete, futsal);
- Campo de Futebol Society com grama natural;
- Quadra de Tênis;
- Quadra de Vôlei;
- Pista de Cooper (500 metros);
- 1 Piscina Adulto (1,30m a 1,70m) e 1 Piscina Infantil (75cm) com serviço de bar;
- Salão de Beleza;
- Sauna;
- Fraldário;
- Loja de Conveniência.
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Foram investidos recursos da ordem de 20 milhões
de reais para a reforma da estrutura, aquisição de
equipamentos e mobiliário. A solenidade de inauguração do hotel, em 29 de outubro de 2013, contou
com as presenças do presidente da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e
Turismo), Antonio Oliveira Santos, do diretor Geral
do Sesc, Maron Emile Abi-Abib, além de diretores
do Sistema Fecomércio-BA, conselheiros do Sesc
e Senac, presidentes dos sindicatos filiados à Fecomércio, autoridades estaduais e municipais, dentre
outros convidados.
A Ilha de Itaparica foi escolhida pela forte influência que exerce no imaginário do povo baiano, como
local paradisíaco apropriado para períodos de lazer
e férias, enfim, pela sua vocação turística, acessível
a todas as classes sociais. Além de ganhar um novo
equipamento turístico, a comunidade da Ilha se beneficiou com a geração de empregos diretos e indiretos. Foram contratados mais de 120 servidores,
sendo que 95% deles são moradores de Itaparica e
entorno, todos treinados para atuar na hotelaria.
A exemplo do que ocorre nos demais municípios
onde o Sesc está instalado, a contribuição para o
desenvolvimento social e econômico local será uma
consequência natural da presença do Sesc.

Inauguração Grande Hotel Sesc Itaparica
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Inauguração do Centro
SESC Barreiras

de

Atividades

Barreiras é o primeiro município do oeste baiano
a ser beneficiado com uma unidade Sesc. O terreno de 27.617,00m² foi doado pela Prefeitura, com
o apoio das lideranças do comércio local. Com área
construída de 8.000m², o Sesc Barreiras, inaugurado em 15 de dezembro, possui excelente infraestrutura para atender aos trabalhadores do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes e a
comunidade, promovendo serviços e atividades de
qualidade nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência.
A Escola possui dez salas de aula, biblioteca, sala de
inclusão digital, refeitório, brinquedoteca e salas para
o uso administrativo e pedagógico. Além do módulo
de Educação, a unidade é dotada de um teatro com
300 lugares, galeria para exposições, biblioteca, parque aquático, lanchonete, academia, salão de jogos,
quadra poliesportiva, quadra coberta e consultórios
odontológicos.

Inauguração Sesc Barreiras
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

T

odas as ações contidas no Programa de Trabalho de 2013 foram implementadas, com
ênfase para o Programa Educação, no qual as
atividades são beneficiadas integralmente pelo PCG
- Programa de Comprometimento e Gratuidade. Todas as atividades dessa área registraram excelente desempenho e crescimento de 27,08% comparado ao
exercício anterior. O Programa Educação registrou
1.975.651 atendimentos, tendo suplantado em 4,98%
a meta anual.
No cômputo geral, o Sesc Bahia realizou 33.079.717
atendimentos, o que significa o cumprimento de
96,25% da meta prevista, e 3,69% de evolução comparado ao resultado do ano anterior.
O Programa Saúde, por sua vez, concentrou grande
volume de recursos, em função das atividades Nutrição e Assistência Odontológica, que demandam
maior investimento. As atividades que compõem
este Programa registraram 3.058.570 atendimentos,
com destaque para Nutrição e Educação em Saúde,
que obtiveram excelente desempenho.
Já o Programa Cultura respondeu por uma diversificada programação na capital, nos teatros Sesc Casa
do Comércio e Sesc Senac Pelourinho. O Programa
obteve o maior índice de mídia espontânea no Regional, contribuindo para a consolidação da imagem
do Sesc como grande fomentador cultural da Bahia.
Foram registrados 1.691.205 atendimentos no exercício, atingindo 70,44% da meta prevista.
No que tange ao Programa Lazer, este foi responsável pelo registro de 4.587.813 atendimentos, com

destaque para Turismo Social, que suplantou em
23,12% a meta projetada. Para aprimorar os serviços oferecidos pelo Sesc foi realizada pesquisa de
satisfação da clientela, nas unidades de hospedagem,
Sesc Piatã e Grande Hotel Sesc Itaparica, onde os
hóspedes responderam questionários de avaliação
dos serviços.
O Programa Assistência também obteve excelente
resultado, com o registro de 21.766.478 atendimentos, com 8,75% de crescimento em relação ao ano
anterior, tendo suplantado a meta em 2,14%.
Ampliando a sua base de beneficiários, o Sesc Bahia
emitiu 56.392 novas matrículas e revalidou 145.410
matrículas, com 2,68% de evolução comparado ao
ano anterior, e suplantando em 1,92% a meta projetada. No montante final, foram registradas 201.802
matrículas entre comerciários e dependentes e emitidas 9.272 credenciais.
O trabalho do Regional foi medido por meio de
indicadores que contabilizaram um resultado geral positivo, conforme informações descritas neste
relatório.
Para o futuro, o Sesc Bahia assume o compromisso de trabalhar no aprimoramento organizacional
contínuo, desenvolvendo ações e projetos alinhados
com sua missão: contribuir para uma sociedade mais
justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
e seus dependentes.
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Marina Almeida

Diretora Regional do Senac Bahia

Mensagem da Diretora

E

ste relatório apresenta o desempenho do
Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional
da Bahia em 2013. Os resultados das ações desenvolvidas, os principais desafios e oportunidades do
exercício estão aqui registrados.
O PSG (Programa Senac de Gratuidade ) e o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) continuaram a ser os maiores programas sociais desenvolvidos pela instituição. Em
2013, foram matriculados 11.625 e 14.470 alunos,
respectivamente, nos dois programas, na Bahia.
Destacamos a inauguração da sexta unidade Senac na capital, localizada na Rua Chile, coração do
Centro Histórico de Salvador. Batizada de Centro
de Educação Profissional Nelson Daiha, a unidade
possui capacidade para atender até 3 mil alunos por
ano, notadamente em cursos gratuitos dos programas sociais. Além de ampliar a oferta de educação
profissional, o Senac contribuiu também para a revitalização da Rua Chile, região tradicional e de expressivo comércio.

Merecem ainda ser mencionadas as ações voltadas à
inovação, como a adesão à Rede de Educação a Distância do Senac, iniciativa do Departamento Nacional que propõe a implantação de uma rede nacional
com a oferta de cursos que vão desde a formação
inicial e continuada até os cursos de pós-graduação.
Com o aumento significativo no leque de produtos
e serviços e a diversificação do perfil dos clientes, a
instituição se faz presente no Estado, atuando em
setores estratégicos como os de Comércio & Gestão,
Turismo & Hospitalidade e Moda & Beleza. Além
da capital foram atendidos diversos municípios do
Estado, com um total de 106.892 atendimentos divididos entre alunos matriculados nos cursos e participantes em ações extensivas.

MISSÃO
Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo.

VISÃO DO FUTURO
O Senac consolidará, até 2015, a sua posição como referência brasileira
em educação para o trabalho, conciliando ações mercadológicas e de
promoção social.

VALORES COMPARTILHADOS
Reafirmam-se, como valores compartilhados pela Instituição, a ética, a
credibilidade e o conhecimento do negócio.

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS
Conhecimento e capacidade de inovação e de resposta às demandas em
educação profissional.
Os objetivos estratégicos, alinhados à missão, à visão de futuro e aos princípios e valores compartilhados pela Instituição, estão definidos no Plano
Estratégico Nacional 2011-2015. As diretrizes estratégicas são os referenciais para a atuação do Senac, cuja construção é baseada nas diversas
dimensões organizacionais, refletem, em seu conjunto, os valores organizacionais, a missão e a visão de futuro que devem ser alcançados.
A partir dessas grandes linhas de atuação, foram agrupados programas
e subprogramas que englobaram os projetos e as ações nacionais e/ou
regionais. Foram definidas, para o horizonte 2011 – 2015, cinco diretrizes
estratégicas: Promoção Social, Inovação e Gestão do Conhecimento,
Gestão Institucional, Orientação para o Mercado e Imagem Institucional

SÍNTESE DOS RESULTADOS - 2013

Síntese dos Resultados 2013

Totais

Produção Total Prevista

93.000

Produção Total Realizada

106.892

Matrículas em Educação Profissional

68.717

Participantes em Ações Extensivas*

38.175

Programa Senac de Gratuidade
Matrícula Total Realizada

15.674

Pronatec - Matrícula Total Realizada

14.427

Encaminhamentos de egressos ao
mercado de trabalho

4.449

Matrículas realizadas por meio de
convênios e parcerias

34.157

Total de municípios atendidos

194

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

O

Senac Bahia dispõe de amplo e variado portfólio de cursos nos mais diversos segmentos, atendendo às necessidades dos que buscam a instituição com o objetivo de se capacitar, atualizar
ou aperfeiçoar seus conhecimentos em cursos presenciais e a distância. As diversas ações de
educação profissional desenvolvidas em 2013 visaram ao cumprimento da missão institucional de educar
para o trabalho em atividades de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, contribuindo para a formação
de pessoas e organizações.
Para realizar sua missão, desenvolve cursos de capacitação, aperfeiçoamento, técnicos de nível médio e pósgraduação. Também promove ações extensivas, que são programações variadas com o objetivo de disseminar informações e conhecimento, a exemplo de palestras, encontros, seminários, conferências, simpósios,
festivais e outros eventos de caráter sociocultural. As programações atendem a uma clientela com escolaridade variável, de acordo com as exigências de cada programação, beneficiando, assim, a sociedade, os trabalhadores e a classe empresarial.

Promoção Social
As ações sociais no Senac compõem a oferta de programas de educação profissional realizados na capital e
em diversos municípios do Estado, visando atender à demanda social e de mercado, por meio da realização
de vários programas e projetos de inclusão social, geração de renda ou inserção no mercado de trabalho.
Além do PSG (Programa Senac de Gratuidade) e do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego), foram realizadas outras ações sociais destinadas a públicos socialmente vulneráveis, de
forma gratuita ou subsidiada, algumas por meio de parcerias com instituições públicas, privadas ou organizações não governamentais.
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PSG - Programa Senac de Gratuidade
O PSG tem o objetivo de ampliar o acesso da população de baixa renda aos cursos Técnicos de Nível
Médio e de Formação Inicial e Continuada oferecidos pelo Senac. Dessa forma, os estudantes têm
acesso à educação profissional de qualidade, ministrada em ambientes pedagógicos dotados de equipamentos modernos e materiais didáticos de excelência. Em 2013, foram realizadas 15.674 matrículas
no PSG.
Distribuição da matrícula do PSG por unidade operativa em 2013:
UNIDADE
OPERATIVA

TOTAL DE
MATRÍCULAS

SENAC - CEH/CAC

1198

Programa de Aprendizagem
SENAC - CEH/PEL

194

SENAC - CEP/CA

81

SENAC - CEP/CHILE

132

SENAC - CEP/FS

2955

SENAC - CEP/OS

918

SENAC - CEP/SE

4853

SENAC - CEP/VC

2598

SENAC – CEUM

2745

TOTAL

15.674

Fonte: Relatório SIAA 2013
Visando minimizar as deficiências apresentadas por
muitos estudantes do PSG em competências básicas,
foram ofertados, também de forma gratuita, cursos
complementares de leitura e interpretação de texto,
português e matemática básica, além de relações interpessoais no trabalho, inglês aplicado e workshop
de drinques tropicais.
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O Programa de Aprendizagem oferece cursos gratuitos a jovens aprendizes maiores de 14 e menores de 24 anos, contratados e encaminhados pelas
empresas do setor de Comércio de Bens, Serviços e
Turismo, de acordo com a legislação específica.
Visando explorar novos segmentos do mercado, em
2013, o Senac Bahia ampliou o portfólio com a oferta de cursos de Aprendizagem em Serviços Hoteleiros, Postos de Gasolina e Atendente de Farmácia.
Também estendeu o atendimento a mais municípios
do interior, a exemplo de Vitória da Conquista, Camaçari, Feira de Santana, Amargosa, Itaberaba, Lençóis, Irecê, Jacobina, Vera Cruz e Candeias. Na capital, o Senac mantém uma unidade que atende cerca
de 3 mil jovens aprendizes por ano. No total, foram
matriculados 2.398 jovens aprendizes, que concluíram os cursos e foram certificados em 2013. Outros
1.950 estão em processo de formação.
Foram oferecidos cursos e palestras complementares para os jovens: Relações Interpessoais no Trabalho, Atendimento ao Cliente e Informática Básica.
Foi também realizado o Encontro de Jovens Aprendizes, favorecendo, assim, uma formação mais contextualizada para o mundo do trabalho. Um público
de 589 jovens participou do evento, que contou, em
sua programação, com apresentações teatrais, de
música e de poesia.

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec
O Pronatec é um programa do Governo Federal que tem por meta a expansão e a democratização da oferta
de cursos de educação profissional e tecnológica a jovens e adultos, trabalhadores de diferentes perfis, estudantes e pessoas em vulnerabilidade econômica ou social. Por intermédio do programa, diversas pessoas
tiveram a oportunidade de se capacitar e ingressar no mercado de trabalho.
O Senac é um dos principais ofertantes de cursos do Pronatec na Bahia e realizou 14.427 matrículas em 2013
por meio da oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos e de capacitação. Os principais demandantes foram
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), Ministério do Turismo (MTur) e Ministério da Defesa (MD).
As turmas do Pronatec realizaram projetos de culminância de conclusão de curso a exemplo dos cursos de
organizador de eventos e modelista. Foram eventos com propostas criativas, sustentáveis e de reafirmação
da identidade nacional, que envolveram a comunidade, a exemplo de Liberdade Cantada (talk show sobre a
ascensão do negro no mercado de trabalho no século XXI), Brincando e Aprendendo (palestra para os pais
sobre câncer de mama e atividades lúdicas para crianças) e ação na feira de moda Made in Bahia (desfiles de
figurinos criados pelos estudantes, inspirados no centenário do poeta Vinícius de Moraes).
Certificações Pronatec
Diante do ótimo desempenho do Pronatec, os Departamentos Regionais do Senac têm sido convidados a
participar dos eventos de formatura promovidos pelos ministérios demandantes, governos estaduais e municipais. Em Salvador, foram realizadas duas solenidades de entrega de certificados. A primeira contou com
as presenças da ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, do governador Jaques Wagner e da
diretora regional do Senac Bahia, Marina Almeida. A segunda teve as presenças do prefeito ACM Neto, do
então secretário de Turismo do MTur, Fábio Mota, e da superintendente de Educação Profissional do Senac,
Liana Brandão.

Pronatec Empresa
A modalidade Pronatec Empresa respondeu pela realização de cursos in company para os seguintes demandantes: Pestana Bahia Hotel, Acadepol, 18º Batalhão da PM, Guias Monitores da Setur-BA, Associação Comercial e Turística da Praia do Forte - Turisforte e INIT- Ilha de Negócios de Itaparica. O Senac também
promoveu cursos de idioma aplicado ao turismo através do Pronatec Empresa, em Salvador e nos municípios de Mata de São João e Ilha de Vera Cruz, totalizando 371 matrículas.
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Programa Senac Móvel
O SenacMóvel é um moderno equipamento que reproduz um ambiente pedagógico específico, contemplando a infraestrutura necessária para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Os cursos são realizados
em parceria com as prefeituras, responsáveis pelo apoio na logística, instalação e manutenção das carretas do
SenacMóvel nos respectivos municípios.
O Senac Bahia conta, atualmente, com seis carretas do Programa SenacMóvel, sendo cinco da área de
Turismo & Hospitalidade e uma de Gestão & Informática. Todas são dotadas de modernos equipamentos,
que reproduzem um ambiente pedagógico específico e climatizado com vídeo, TV, antena parabólica, equipamento de som, projetor de imagens, computadores, cozinha e bar completos, com toda infraestrutura
necessária para facilitar o processo ensino-aprendizagem.
O SenacMóvel esteve presente nos municípios de Jandaira, Itaparica, Juazeiro e Mata de São João, na
localidade de Imbassaí, sediando diversos cursos de capacitação, aperfeiçoamento, programas socioprofissionais e diversas oficinas para profissionais que atuam no segmento de Alimentos & Bebidas, Gestão
& Informática e comunidade em geral, beneficiando 1.022 pessoas. No município de Itaparica, o foco
principal foi a qualificação dos servidores contratados para atuar no Grande Hotel Sesc Itaparica.
Programa Senac de Acessibilidade
Buscando ampliar o atendimento às pessoas com deficiência, o Senac mantém convênios com instituições
como o Centro de Surdos da Bahia, Abadef (Associação de Deficientes Físicos), Apada (Associação dos
Deficientes Auditivos) e Apae (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais). Em 2013, 99 pessoas com
deficiências foram capacitadas. Os candidatos, que são encaminhados pelas instituições ou procuram o Senac espontaneamente, participam de cursos de capacitação e aperfeiçoamento nas unidades.
O Senac Vitória da Conquista, que já vem desenvolvendo extensa programação voltada para pessoas com
deficiência auditiva, realizou o Seminário de Educação para Surdos. O público foi de 448 pessoas. A unidade
também promoveu evento no Dia do Surdo, em parceria com a UESB, com um total de 100 participantes.
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Programa Senac de Segurança Alimentar
O Programa de Segurança Alimentar promove uma série de palestras e oficinas gratuitas sobre Boas Práticas
para uma Alimentação Saudável e Qualidade de Vida, com o fim de sensibilizar os participantes sobre os
procedimentos de boas práticas na manipulação e conservação dos alimentos. Foram, também, realizados
palestras e workshops para baianas de acarajé, pescadores, marisqueiras e público em geral, tendo como resultado pessoas sensibilizadas sobre os procedimentos de boas práticas de higiene no momento da compra,
manipulação, conservação e venda dos alimentos. As ações contaram com a parceria da Vigilância Sanitária
e do Ministério da Pesca.
Programa Senac de Educação Ambiental
O programa ambiental Senac Mais Verde, implantado no Regional em 2011, consiste na prestação de serviços de consultoria para o Programa Corporativo de Gestão das Políticas, Normas e Procedimentos a serem
seguidos pela organização, de acordo com as exigências da lei que rege a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos - PNRS. Nesse sentido, foram realizadas atividades de conscientização sobre a coleta seletiva, racionamento de água, energia, copos plásticos e papel, o acompanhamento do descarte de resíduos sólidos, além
de coleta de óleo saturado, pilhas e embalagens para reciclagem. O programa tem como alvo a sensibilização
do público interno, entre funcionários e alunos da instituição.
São parceiros do Senac Mais Verde: Crun Reciclagem - Cooperativa de Reciclagem União de Nazaré, COOPCICLA - Cooperativa de Agentes Autônomos de Reciclagem, Responsabilidade Ltda; RECICOOP Cooperativa de Serviços de Reciclagem Meio Ambiente e Promoção da Cidadania, Projeto Porto Radical,
Terracycle e RCW - Coletora de Óleo Saturado.
Além das atividades internas, ocorreram, também, palestras sobre Logística Reversa para a Sustentabilidade,
Meio Ambiente e Qualidade de Vida; exposições de acervo relacionado ao tema meio ambiente e educação
ambiental nas unidades do Senac da capital e do interior, voltadas para alunos da instituição e comunidade
em geral. As ações visaram à sensibilização dos participantes sobre o tema sustentabilidade.
Programa Sintonia Sesc-Senac
O Programa radiofônico Sintonia Sesc-Senac, transmitido em todo o território nacional, é veiculado
por emissoras educativas, comunitárias e comerciais
que recebem os programas gratuitamente. O Centro
de Produção de Rádio e TV do Departamento Nacional, em parceria com o Sesc, é responsável pela
sua produção.
Em 2013, foram feitos vários Roteiros Sintonia
Sesc/Senac no interior da Bahia, para apresentar o
programa e divulgar as ações das instituições Sesc e
Senac no Estado. Atualmente, o Programa Sintonia
possui 409 emissoras cadastradas na Bahia, sendo
330 no interior (277 municípios) e 65 na Região Metropolitana de Salvador (53 bairros).
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Empreendedorismo
Uma das metas é o desenvolvimento de ações
voltadas para aqueles que não têm acesso ao mercado formal, fomentando a geração de renda, o
trabalho autônomo e a criação de pequenos empreendimentos produtivos. Para estimular o empreendedorismo entre os alunos do Senac, o tema
microempreendedor individual foi incluído na disciplina Gestão Profissional, nos cursos das áreas
que demandam ocupações de natureza autônoma,
a exemplo de Imagem Pessoal, Moda, Hospitalidade, Informática e Artes.
Feira do Empreendedor
A instituição mantém parceria com o Sebrae para
participação na Feira do Empreendedor, promovidas pelo Sebrae Bahia. É um grande evento de
incentivo ao empreendedorismo por meio de oficinas dirigidas aos micro e pequenos empresários,
com alta adesão de público a cada edição. A unidade Casa do Comércio realizou 32 workshops de
gastronomia e hotelaria na Feira do Empreendedor
Salvador 2013, totalizando 588 atendimentos. Já a
unidade do Pelourinho, promoveu mais 15 oficinas, totalizando 230 participantes.
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O Senac também se fez presente nas Feiras do
Empreendedor promovidas no interior. Nas cidades de Santana, Ibotirama e Santa Maria da Vitória,
foram 23 turmas de oficinas, com um total de 615
participantes.
Inclusão Digital
Por mais um ano, foram desenvolvidas ações com
vistas à inclusão digital de aposentados e profissionais da ativa, filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Técnicos-Administrativos da Ufba - ASSUFBA,
com a promoção de cursos de informática básica
com internet.
Integração com a Comunidade
O Senac Bahia participa de feiras, eventos e ações
sociais, disponibilizando serviços nos segmentos de
saúde, turismo, hospitalidade e lazer para a comunidade. Também desenvolve ações de integração,
como arrecadação e doação de roupas, alimentos e
outros, demonstrando que a solidariedade vai muito além das atividades profissionais da instituição.
Dentre as ações promovidas estiveram a verificação
de pressão arterial e glicemia, corte e cabelo, escova,
embelezamento de mãos e pés e maquiagem. Entre

o público beneficiado estiveram mães de crianças e
adolescentes atendidas pela Apae, pessoas em situação de rua atendidas pelo Cras, pessoas assistidas
pelas organizações sociais, idosos, escolas, paróquias e comunidade em geral.
Também foi promovida vacinação para servidores
da instituição, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, além de palestras gratuitas abertas à
comunidade, mediante a doação de alimentos não
perecíveis e produtos de limpeza para instituições
filantrópicas e ONGs.
Palestras de Etiqueta à Mesa
As palestras solidárias possibilitaram a arrecadação
de 51 quilos de alimentos, que foram doados ao
NACCI (Núcleo de Apoio e Combate ao Câncer
Infantil) e ao Lar Mãe Flor, contribuindo, assim,
para minimizar as dificuldades enfrentadas por essas instituições. Também foram entregues 91 brinquedos ao NACCI para distribuição no período
natalino, fruto da arrecadação feita em palestras e
oficinas gratuitas.
Juventude

Mulher
O Senac desenvolveu programas de educação profissional visando a inserção do público feminino
no mercado de trabalho, em diversos programas
socioprofissionais e cursos de capacitação, com
destaque para:
• Dezoito turmas de capacitação em Maquilagem,
em seis bairros carentes de Salvador, numa parceria
com O Boticário. As turmas foram formadas nas
comunidades de Cajazeiras, Boca do Rio, Itapuã,
Brotas, Liberdade e Uruguai, sob a coordenação
do Centro de Unidade Móvel, capacitando 300
mulheres.
• Seis turmas de capacitação em Auxiliar de Cozinha, no município de Madre de Deus, para atender
a demanda de marisqueiras identificada pela Participar/Petrobras.
• Mulheres das comunidades em situação de vulnerabilidade social também participaram de programas nos eixos Saúde, Segurança, Turismo e Lazer,
através de projetos específicos que tiveram como
objetivo a inserção no mundo do trabalho e geração
de emprego e renda.

Além do Programa de Aprendizagem, o Senac desenvolve outras ações voltadas para jovens, visando a sua inserção no mercado de trabalho, através
da educação profissional. A programação voltada
a esse público envolve cursos, palestras, oficinas e
workshops para jovens candidatos ao primeiro emprego, estudantes das escolas públicas, entre outros
perfis. Dentre as principais ações, destacaram-se a
realização de cursos de técnicas para cozinheiros,
garçons e bartenders, para atender ao Projeto Soldado Cidadão, totalizando 48 matrículas, e o Projeto
Bartender, em parceria com a Diageo Brasil, que tem
como público-alvo jovens de comunidades carentes.
Foram capacitados 20 jovens no curso de Bartender.
Em Porto Seguro, a unidade Senac apoiou o 1º Seminário de Prevenção à Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes, da organização Childhood,
dirigido a membros do poder executivo, legislativo
e judiciário, representantes de ONGs, empresários,
comunidade indígena e demais profissionais ligados
aos setores de saúde, turismo e assistência social.
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Programa Vira Vida
Este programa é dirigido a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, tendo como objetivo inseri-los no mundo do trabalho por meio de ações socioeducativas. O programa é uma iniciativa do
Conselho Nacional do Sesi, que visa ao enfrentamento à exploração sexual de jovens no Brasil, contando
com a parceria do Senac e Senai. Os jovens participaram dos cursos de Garçom e de Chefia e Organização
de Salão e Bar, totalizando 22 matrículas. Também participaram de palestras sobre Relações Interpessoais e
do curso de Inglês Instrumental.
Terceira Idade
Cada vez mais, pessoas com mais de 60 anos procuram os cursos do Senac, buscando novas alternativas
de trabalho e renda, complementação da aposentadoria ou atualização de conhecimentos. Em 2013, 1.803
pessoas dessa faixa etária participaram de programações em diversas áreas e também, de ações de elevação
da autoestima. Uma das ações com maior procura é o curso de Informática para Maturidade, que facilita o
acesso ao mundo digital. Também foram promovidos dias de beleza com atendimento de escova e corte de
cabelo para idosos carentes em parceria com as instituições Comunidade Paroquial de Porto Seguro, Centro
Espírita Porto da Paz e CRAS.

Inovação e Gestão do Conhecimento
Olimpíada do Conhecimento
O Senac Bahia realizou a etapa escolar da Olimpíada do Conhecimento, em fevereiro de 2013, e atualmente, está treinando 10 competidores nas ocupações de cozinha, serviço de restaurante, cabeleireiro, técnico
em estética e técnico em enfermagem. O treinamento visa a participação desses estudantes na 8ª edição
da Olimpíada do Conhecimento, prevista para 2014, em Minas Gerais. A Olimpíada do Conhecimento é
promovida pelo Senai a cada dois anos e reúne estudantes de cursos técnicos e de educação profissional do
Senai e do Senac. O objetivo é testar seus conhecimentos técnicos e avaliar a qualidade da educação profissional no Brasil.
Além desta competição, o Regional Bahia foi convidado pelo Departamento Nacional para participar da WorldSkills
Américas, a ser realizada em Bogotá, na Colômbia, em março de 2014. A Bahia será representada pelo competidor da ocupação de Serviço de Restaurante que foi selecionado em seletiva realizada no Rio de Janeiro.
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Educação a Distância
A Educação a Distância vem se consolidando como uma das principais soluções para viabilizar o acesso
à educação profissional àqueles que têm limitação de tempo ou de localização geográfica. Atualmente, o
modelo EAD do Senac está em fase de transformações na sua configuração, passando a ter formato organizacional a partir da criação da Rede Nacional de Educação a Distância. Nesse novo modelo, os cursos
técnicos ficaram sob a responsabilidade do Departamento Regional do Rio Grande do Sul, os cursos de Pós
Graduação ficaram com o Departamento Regional de São Paulo e os cursos de Formação Inicial têm como
DRs sedes os estados de Santa Catarina e Paraná.
Nos cursos técnicos do Senac desenvolvidos na modalidade EAD, as aulas são ministradas por meio do
ambiente virtual de aprendizagem, que oferece a mesma qualidade dos cursos presenciais. Além das aulas
via internet, os alunos têm um encontro presencial por semana para avaliações obrigatórias, no polo de educação escolhido. O Senac Bahia se tornou polo de apoio presencial, realizando encontros e avaliações. São
três opções de polos: Salvador (unidade Pituba), Vitória da Conquista e Porto Seguro.
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Empresas Pedagógicas
Os ambientes pedagógicos articulam o conhecimento teórico à prática profissional, contribuindo para a
excelência dos cursos oferecidos pela instituição. As
empresas pedagógicas são ambientes educacionais
específicos, equipados com infraestrutura de uma
empresa real aberta ao público, que possibilitam
ao aluno a vivência das relações de trabalho, sob a
supervisão dos instrutores. A instituição dispõe de
dois restaurantes-escola ( Pelourinho e Casa do Comércio) e um Setor de Eventos que realiza os eventos internos e também atende ao público externo.
A prática supervisionada dos cursos de gastronomia
acontece nas empresas pedagógicas.
Os salões escola em Salvador, Feira de Santana,
Porto Seguro e Vitória da Conquista desenvolvem
um variado portfólio de cursos no segmento beleza,
nos quais os alunos têm a oportunidade de vivenciar
toda a rotina profissional, desde a recepção do cliente até a finalização do atendimento.
Novos Ambientes Pedagógicos
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Visando a ampliação e modernização da estrutura
física, foi inaugurado o Centro de Educação Profissional Nelson Daiha, na Rua Chile, no Centro
Histórico de Salvador. A nova sede possui capacidade para atender cerca de 3 mil estudantes por ano
através de cursos de Formação Inicial e Continuada.
A região onde o centro está situado apresenta um
expressivo comércio, em especial, centros comerciais de menor porte. Com isso, o Senac fortalece a
revitalização do Centro Histórico de Salvador.

Salão de beleza escola Porto Seguro

Restaurante-escola Casa do Comércio

Restaurante-escola Pelourinho

RELATÓRIO ANUAL 2013

Museu da Gastronomia Baiana
O Museu da Gastronomia Baiana - MGBA, o primeiro do gênero na América Latina, faz parte do complexo
Senac Pelourinho, que ainda tem em sua estrutura teatro, arena, loja de souvenir e restaurante típico baiano.
Além do acervo permanente, o MGBA possui instalações específicas sobre o acarajé e a mandioca e vitrines
rotativas, alternadas periodicamente, com homenagens a personalidades que ajudaram a construir a história
da gastronomia baiana. O MGBA recebeu, em 2013, um total de 11.914 visitantes, entre turistas, estudantes
e demais interessados. Já a galeria de arte do Museu, recebeu 585 visitantes nas exposições promovidas por
artistas locais e regionais.
Além das visitas guiadas, o MGBA desenvolve uma série de eventos culturais, com destaque para a realização
anual do Seminário de Gastronomia Baiana, voltado para estudantes e profissionais da área, artistas e historiadores. Em 2013, a sétima edição do evento teve como tema Comércio, Consumo e Tradição da Comida
Baiana na Bahia, promovendo o debate sobre as formas de estimular e valorizar a comida baiana na Bahia,
nos contextos do mercado consumidor e da apreciação gastronômica. Na oportunidade, também aconteceu
o lançamento do livro Farinha de Mandioca, fruto do trabalho do seminário anterior.
Como parte das comemorações da Semana dos Museus, o Senac Bahia apoiou a realização da Oficina de
Culinária Africana com pratos da Nigéria, realizada na Casa do Benin. O evento teve como público-alvo
estudantes do curso de Gastronomia.

Fachada Museu da Gastronomia - Pelourinho
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ORIENTAÇÃO
PARA O
MERCADO

O SIS (Serviço de Informação Senac) registrou
133.552 ligações. O segmento de Turismo & Hospitalidade foi o mais procurado, com 18.375 atendimentos, que representa 27,3% do total. O interesse pela área de Gestão superou a área de Beleza,
com 13.385 contra 9.290, o que representou 20%
e 14%, respectivamente, do total da procura por
cursos Senac.

Comunicação Institucional

O

Senac Bahia desenvolve um processo contínuo de relacionamento com os clientes,
no qual são utilizadas diversas ferramentas
de comunicação, com vistas à criação de um compartilhamento de valores mútuos.
Mídia Espontânea - em 2013, o Regional obteve 848
menções na imprensa baiana, envolvendo, principalmente, os seguintes assuntos: Pronatec, cursos de
qualificação preparatórios para a Copa (Convênio
Senac X Secopa), Seminário da Gastronomia Baiana, Participação na WorldSkills, Festival Gastronômico de Portugal, outros eventos e cursos.
Telemarketing - para promover a programação de
cursos, eventos e serviços do Banco de Oportunidades, foram realizadas 6.221 ligações para clientes
pessoa física, de Salvador. Atendendo a demanda
do Fale Conosco do Site, foram enviados 17.226
e-mails com informações sobre cursos e demais serviços, o que representou um acréscimo de 36% ante
o ano anterior. Junto com as respostas, os clientes
receberam a programação de cursos do respectivo
bimestre.

Redes Sociais - o Regional fortaleceu sua participação nas mídias sociais ao longo de 2013, ampliando a visibilidade institucional na internet. O
alcance médio mensal da fanpage do Facebook
foi de 36.668 usuários. No exercício em análise, a
página atingiu 11.097 curtidores, num acréscimo
aproximado de 10.000 novos curtidores em relação a 2012. O alcance médio mensal dos posts no
Twitter, que mencionam o Senac, foi de 241.382
usuários. Das citações apuradas no Facebook,
Twitter, sites e blogs no primeiro semestre, 40,6%
foram positivas, 8,5% negativas e 50,9% neutras
(postagens/notícias/notas que não emitiam opinião negativa ou positiva sobre a instituição), o que
demonstra um alto grau de exposição positiva da
imagem da instituição, somando-se as positivas e
neutras (91,5%).
Considerado uma referência em Hospitalidade &
Gastronomia, o Senac Bahia é constantemente solicitado pela mídia local como fonte para matérias
em jornais, revistas, telejornais e rádios. Os profissionais da instituição, em especial os instrutores de
cozinha, são fontes recorrentes de reportagens que
envolvem o universo gastronômico.

Banco de Oportunidades
Devido ao êxito alcançado em seus três anos de funcionamento na capital, o Banco de Oportunidades
foi também implantado nas unidades de Vitória da
Conquista, Camaçari e Feira de Santana. Além de
encaminhar, gratuitamente, os profissionais capacitados pela instituição para participar de processos
de seleção nas empresas cadastradas, o Banco faz o
cadastro da oferta de vagas e promove palestras de
orientação para o mercado. Para divulgar seus serviços ao mercado, o Banco de Oportunidades marca
presença em eventos relacionados à área de gestão
de pessoas.
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A análise dos números apresentados em 2013 revela um aumento de 10% nos encaminhamentos de profissionais para o mercado de trabalho em relação a 2012. Registrou-se, ainda, maior fidelização das empresas
cadastradas, o que proporcionou um aumento de 18% nas contratações em relação a 2012, tendo como
principais resultados:
• Encaminhamento de 4.449 egressos ao mercado de trabalho, o que representa um aumento de 47,9%
em relação ao ano anterior. Desse total, 34,7% dos egressos são oriundos dos projetos sociais PSG e
Pronatec (29%).
• A ampliação do número de empresas que buscaram o Banco de Oportunidades para divulgar vagas foi de
969, o que representa 16% de aumento em relação ao ano anterior. Desse total, 82,4% das empresas cadastraram suas vagas em Salvador e 17,6% em Vitória da Conquista.
• O número de alunos em curso que assistiram às palestras de orientação para o trabalho foi de 6.554, o que
representa um aumento de 76,8% em relação a 2012. Salvador registrou 4.315 (65,8%) alunos participantes
e em Vitória da Conquista foram 4.315 (34,2%). As palestras são importantes para ampliar o número de
egressos cadastrados. Neste ano, 4.095 egressos dos cursos se cadastraram no sistema do Banco de Oportunidades.
• Participação em eventos relacionados à área de Gestão de Pessoas. Em 2013, o Banco de Oportunidades
esteve presente no Congresso de Gestão de Pessoas da Associação Baiana de Recursos Humanos – ABRH.
PRODUÇÃO DO BANCO DE OPORTUNIDADES – 2013
RESUMO

JANEIRO A DEZEMBRO

Empresas Cadastradas

969

Egressos Cadastrados

4.449

Palestras de orientação para o trabalho (Quantidade de participantes)

6.554

Candidatos Encaminhados

4.449

Candidatos Colocados (Contratados pelas Empresas)
Quantidade de candidatos que o Banco de Oportunidades
deixou de encaminhar por falta de pessoas cadastradas.

798
4.935

Fonte: SIBOP 2013 - Sistema Banco de Oportunidades

Programa de Atendimento Corporativo
Foi ampliado o processo de atendimento ao cliente corporativo em 2013, através da implantação de
programa específico, coordenado pelo Núcleo de
Relacionamento com o Mercado.
A presença do Programa de Atendimento Corporativo em grandes eventos ─ Feira do Empreendedor,
Congresso de Gestão de Pessoas e Convenção de
Farmácias do grupo Multmais─ gerou a prospecção
de 137 clientes, entre empresas, instrutores e consultores. O setor dedicou-se, também, a prospectar
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novos clientes Pessoa Jurídica, realizando 10 visitas
a empresas.
Em sua maioria Pessoa Jurídica, os clientes prospectados foram organizações de pequeno, médio
e grande porte. O resultado desse trabalho iniciado em 2013 foi de 1.090 pessoas aperfeiçoadas. O
objetivo do atendimento corporativo é impulsionar
as empresas no alcance das suas metas de desenvolvimento de competências, por meio de soluções
educacionais customizadas e alinhadas aos objetivos
estratégicos das organizações.

Programa Senac em Campo
O Programa Senac em Campo desenvolve ações
de relacionamento com o mercado, de divulgação,
comunicação e de educação profissional com vistas
à oferta de programas de capacitação dirigidos à
Copa 2014. As ações são desenvolvidas através de
parcerias com entidades de classe representativas
do setor e do trade turístico, visando manter um
canal permanente de comunicação com as demais
instituições em Salvador e nos municípios turísticos da Bahia.
Além da extensa programação de cursos com foco
na Copa do Mundo, o Senac Bahia deu continuidade às parcerias já existentes com o Governo do
Estado, por meio da Secopa (Secretaria Estadual
para Assuntos da Copa) e da Setur (Secretaria de
Turismo do Estado da Bahia). Todos esses projetos tiveram como objetivo maior proporcionar
o legado da capacitação profissional para a mão
de obra do turismo após a realização dos eventos
esportivos.

Educação Profissional em Verde
e Amarelo
O Regional vem desenvolvendo um portfólio “verde e amarelo” de cursos para diversos segmentos da
cadeia produtiva do turismo e atividades afins, com
a finalidade de capacitar profissionais para trabalhar nos empreendimentos e eventos relacionados
à Copa. Foram ofertadas, entre outras, as seguintes
programações: Cozinheiro, Garçom, Bartender, Camareira, Recepcionista em meios de Hospedagem,
Recepcionista de Eventos, Agente de Viagens e
Agente de Informações Turísticas.
Em relação aos cursos de Aprendizagem, foram planejadas novas programações para atender a esse segmento, com a oferta dos cursos de Aprendizagem
em Atendente de Lanchonete, Comin de Restaurante e Serviços Hoteleiros.
O portfólio de cursos técnicos de nível médio do
eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer foi ampliado
com a realização dos seguintes cursos técnicos:
• Técnico em Guia de Turismo (Salvador, Lençóis e
Porto Seguro).
• Técnico em Hospedagem (Salvador, Vitória da
Conquista, Lençóis e Porto Seguro).
• Técnico em Serviços de Restaurante e Bar (Salvador, Porto Seguro e Vitória da Conquista).
Técnico em Eventos (Salvador, Feira de Santana,
Porto Seguro e Vitória da Conquista).
Ações em Parceria
Senac / Secopa - Secretaria Estadual para
Assuntos da Copa
Em continuidade às ações estabelecidas no contrato
de parceria com a Secopa, o Senac ofertou 12 cursos
de capacitação para o turismo, destinados aos moradores e funcionários do trade turístico da Costa dos
Coqueiros, no litoral norte baiano. Como parte das
ações, foram capacitados os colaboradores dos hotéis do complexo Costa de Sauípe, que hospedaram
os participantes do Sorteio Final da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 –Final Draw. O resultado
foi de 1.105 pessoas capacitadas.
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Também foram ministrados os cursos de Qualidade em Serviços Turísticos com Inglês para funcionários
de turismo receptivo, frentistas, bilheteiros de teatro e cinema, balconistas, atendentes de lojas e seguranças
de shopping. Foram promovidos, ainda, treinamentos em Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e
cursos de aperfeiçoamento em guia de turismo náutico, técnicas para camareiras, recepcionistas em meios
de hospedagem e garçons.
A parceria com a Secopa também contemplou consultoria para bares, restaurantes e meios de hospedagem
com o objetivo de identificar os pontos críticos destes estabelecimentos na prestação de serviços e quanto
aos seus colaboradores. A receptividade por parte dos empresários em relação ao trabalho realizado foi
bastante positiva. Todos dedicaram tempo e atenção aos consultores, que tiveram a oportunidade de dar
o retorno quanto aos pontos observados e sugestões de melhoria. O projeto contemplou, em 2013, 1.269
alunos e 145 empresas e terá continuidade em 2014.
O lançamento do Programa de Cursos de Qualidade
em Serviços contou com um café da manhã dirigido
ao governo, prefeituras, faculdades e profissionais
que atuam nos segmentos de Turismo, Hospitalidade e Lazer. Na oportunidade, foi realizada a palestra
“Como Aproveitar os Desafios e as Oportunidades
dos Grandes Eventos Esportivos”.

Lançamento Secopa

Certificação SECOPA
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Programa Alimentos Seguros
O Programa Alimentos Seguros (PAS) desenvolve ações de treinamento específicas para cozinhas, bares,
restaurantes e açougues. Envolve a sensibilização dos empresários, planejamento e execução de cursos, tanto
para os empresários como para manipuladores das empresas e responsáveis técnicos e, por fim, a implantação orientada das boas práticas. O Senac atua nos segmentos Mesa, Distribuição e Consumidor. Considerando a unificação dos segmentos, foi também intensificado o relacionamento com os municípios que adotaram
o PAS. No exercício em análise, 134 profissionais participaram do Curso de Boas Práticas na Manipulação
de Alimentos e do Curso de Boas Práticas de Higiene em Salão de Beleza.
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IMAGEM
INSTITUCIONAL

Visibilidade Institucional

D

entre as ações de fortalecimento da imagem institucional desenvolvidas no exercício, podem ser destacadas:

Certificação internacional ProChef I
Um instrutor da área de gastronomia foi indicado para participar da certificação internacional do
Programa ProChef I, do Senac - Departamento
Nacional, em parceria com o Culinary Institute of
America – CIA. O instrutor, que já é representante
estadual da Olimpíada do Conhecimento, obteve o
resultado “Amplamente Satisfatório”.
Lançamento do livro Chapada Diamantina:
Culinária e História
Com selo da Editora Senac Nacional, a publicação
faz um apanhado das tradições culturais e sociais
da Chapada Diamantina, com destaque para a história e as curiosidades da sua rica culinária. O livro
conta com mais de 60 receitas, todas assinadas por
antigos moradores e também chefs de cozinha do
circuito turístico da Chapada. O lançamento festivo
aconteceu no Senac Lençóis e serviu, também, para
comemorar o primeiro ano de funcionamento deste
Núcleo.
O evento foi prestigiado pelos secretários estaduais
de Turismo e de Assuntos Especiais para a Copa,
autoridades locais e direção do Sistema Fecomércio-BA. A publicação recebeu o prêmio Gourmand
World Cookbooks Awards 2013, na categoria Melhor Livro de Culinária Regional do Brasil. O prêmio garantiu uma vaga na disputa do The Best in
the World, que elege os melhores livros por categoria entre os vencedores de cada país.

Semana Brasil Portugal de
Gastronomia Baiana
O Senac Bahia participou, mais uma vez, da Semana
Brasil Portugal de Gastronomia Baiana. Realizada
em junho de 2013, no Hotel Dom Pedro Palace, em
Lisboa, o festival tem a proposta de disseminar a
cultura da gastronomia baiana em países da Europa.
O evento foi uma promoção da Gazeta do Turismo
e Hotel Dom Pedro Palace. A abertura se deu com a
3ª Noite de Gala do Turismo Luso-Brasileiro, com a
outorga do Troféu Catavento de Prata aos melhores
do turismo português.
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Bahia Moda Design
Com a finalidade de fomentar a moda genuinamente
baiana, a 3ª edição do Bahia Moda Design, realizada
em agosto, foi uma promoção conjunta do Senai, Senac, Sebrae e Sindvest de Salvador e Feira de Santana.
Tendo a Arena Fonte Nova como cenário, o evento
contou com uma programação diversificada, composta por desfiles e palestras, e também, iniciativas de
apoio à construção de marcas locais, desenvolvimento de novos produtos e processos, apresentação de
novos talentos do estilismo, além de criar ambiente
propício para fechamento de negócios.

Bahia Moda Design

Bahia Moda Design

II Encontro Estadual de Educação do Ministério Público da Bahia
Iniciativa do Ministério Público do Estado da Bahia e Fundação Odebrecht, o Encontro contou com o
apoio do Senac na sua organização e desenvolvimento. Participaram do evento, procuradores, promotores,
representante da Secretaria Geral da Presidência da República, secretários estaduais e municipais, reitores,
professores, estudantes e público em geral. Além dos painéis apresentados, o evento lançou, através da Secretaria Geral da Presidência da República, PNUD/ONU e Núcleo “Nós Podemos Bahia” a 5ª Edição do
Prêmio ODM Brasil.
Alunos do curso de modelista na Made in Bahia
Tendo como inspiração o centenário do poeta Vinícius de Moraes, os alunos do curso de Modelista apresentaram suas criações na passarela da feira Made in Bahia, no Centro de Convenções da Bahia. O curso de
Modelista integra o Pronatec e as aulas ocorreram na unidade Senac Aquidabã.
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II Salão Baiano de Turismo
O Senac Bahia participou do II Salão Baiano de Turismo, realizado no Centro de Convenções da da Bahia,
em Salvador. O evento é uma promoção da Bahiatursa e Setur-BA. Em paralelo ao Salão, ocorreu a Feira de
Turismo da Abav-BA, na qual o Senac também marcou presença com um estande institucional para divulgação de cursos.

Salão Baiano de Turismo

Exposição – Art On
A exposição Art On divulgou os trabalhos dos alunos do curso de pós-graduação Especialização em
Artes Visuais: Cultura e Criação, da pós-graduação
EAD Senac Bahia. A mostra ocupou a Galeria Canizares, da Escola Belas Artes da Ufba. A visitação
de estudantes do segmento artístico e público em
geral contabilizou 115 pessoas.
Veja Salvador Comer & Beber 2013/2014
Como grande impulsor que é do segmento gastronômico na Bahia, o Senac apoiou a premiação do especial Veja Salvador Comer & Beber 2013/2014, que
indicou os melhores da gastronomia de Salvador nas

diversas categorias apresentadas no guia. A diretora
regional do Senac, Marina Almeida, subiu ao palco
para entregar os prêmios aos vencedores nas categorias Melhor Boteco (Boteco do França), Melhor Cozinha (Jô da Bahia) e Melhor Escondidinho (Caminho de Casa). Um júri de especialistas selecionou os
melhores de cada uma das 39 especialidades.
5ª Feira Cosmética Bahia
A instituição participou da 5ª Feira Cosmética Bahia,
realizada no Centro de Convenções da Bahia, ofertando ao público serviços de Massagem Quick e Spa
dos Pés, além de fornecer informações no estande
“SPA do conhecimento”, sobre os cursos realizados
na área de Estética e Beleza.
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Na oportunidade, foi realizada palestra com o tema
Cortes e Penteados, com o estilista e cabelereiro
uruguaio Maurício Cid, radicado no Chile há mais
de 15 anos e com ampla experiência em eventos internacionais.

Congresso Nacional da Farinha de Mandioca

Realizado no Centro de Convenções da Bahia, o
Congresso Internacional de Educação a Distância
deu grande visibilidade à Rede EAD Senac, que tem
polos de educação a distância em todo o Brasil.

A participação do Senac no Congresso teve como
objetivo a valorização da origem da mandioca, através de uma ligação com o passado do Brasil e, simultaneamente, com o momento especial da atividade mandioqueira no estado da Bahia. O público
contou com pesquisadores, empresários, produtores rurais, organizações de produtores, empresas
de comercialização, técnicos dos setores público e
privado, professores, estudantes, lideranças rurais e
demais integrantes da cadeia produtiva, orientados
para a inovação com sustentabilidade.

Bienal do Livro da Bahia

Merendas de Dona Flor

O Regional esteve presente na XI Bienal do Livro
da Bahia (considerada o maior evento literário baiano) com um estande para comercialização de livros
das Editoras Senac com mais de 500 opções de títulos. Visando incentivar a leitura, a Bienal contou
com exposições de livros, conversas e bate-papos
com autores e personalidades culturais, Café Literário, Território Jovem, Baú de Histórias e Praça de
Poesia e Cordel.

O Senac Bahia apoiou o a segunda edição do Projeto
Merendas de Dona Flor, promovido pela Fundação
Casa de Jorge Amado. O projeto reúne arte e gastronomia, tendo como cenário o Largo do Pelourinho.
O Senac realizou 11 aulas show, no palco montado no largo, onde foram ensinados os preparos de
quindim, manjar, bolinho de estudante, ambrosia e
cocada branca.

Congresso internacional de Educação a
Distância CIAED – ABED

Bienal do Livro Bahia 2013

III Encontro Gastronômico de Países Africanos
Pelo 3º ano consecutivo, o Senac foi parceiro da Secretaria de Reparação Social no planejamento e execução do III Encontro Gastronômico de Países Africanos. Como parte integrante do evento, foi promovida
a oficina de culinária africana com pratos da Nigéria. As demais oficinas foram realizadas em faculdades. O
encontro tem como público-alvo profissionais e apreciadores da gastronomia africana, tendo como objetivo
estimular a troca de experiências entre empreendedores e formadores de opinião multiplicadores do mercado gastronômico de Salvador.
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2ª Convenção da Rede de Farmácias Multmais
O Senac, por meio do Banco de Oportunidades, participou da 2ª Convenção da rede de farmácias Multmais,
no Club Med Itaparica. Na ocasião, foi feita a divulgação e cadastro de empresas no Banco de Oportunidades. O evento teve como público-alvo farmacêuticos, empresários e proprietários de farmácias associadas.
VIII Festival Gastronômico Tempero no Forte
Pelo 7º ano consecutivo, o Senac Bahia esteve presente no Festival Gastronômico Tempero no Forte, realizado na Praia do Forte, no litoral norte baiano. A instituição deu apoio institucional ao evento oferecendo
cursos de capacitação e aperfeiçoamento para os profissionais das pousadas e restaurantes da região de Mata
de São João e entorno. Na programação foram contemplados os cursos de Técnicas de Serviços e Vendas de
Vinho, Culinária a Base de Peixes e Frutos do Mar, e a Oficina Show sobre Pratos Quentes: Harmonização
de Molhos e Peixes, para um total de 75 pessoas.

Parcerias e Relações Institucionais
O Senac Bahia desenvolve uma série de projetos, por meio de convênios de cooperação técnica, contratos e
parcerias com o poder público, setor privado, organizações não governamentais, sindicatos, associações, fundações e outros órgãos. Contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas e comunidades, esse trabalho atingiu um total de 40.060 matrículas em 2013. Neste período foram firmados convênios
com os Governos Federal, Estadual e Municipal, através de diversas secretarias e órgãos governamentais,
prefeituras da capital e dos municípios do interior, INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), Fundação
Cidade Mãe, Santa Casa de Misericórdia, Abrasel (Associação Brasileira de Restaurantes, Bares e Similares),
Associação do Grupo de Economia Solidária e Associação Brasileira Human Network do Brasil.
Produção por Tipo de Organização - Contratos e Convênio
Número de
Organizações

Número de
Projetos/Programas

Matrícula Total

Instituição Federal

3

19

40

Instituição Estadual

1

83

2.179

Instituição Municipal

47

1.071

17.567

Empresa Privada com Fins Lucrativos

0

0

0

Empresa Privada Sem Fins Lucrativos

1

1

30

Organização Não Governamental

62

754

14.341

Total Geral

114

1.928

34.157

Tipo de Organização

Número de Municípios Atendidos
2012

%

2013

%

Municípios Atendidos*

147

35,25%

194

46,52%

Total

147

35,25%

194

46,52%

Total de municípios Baianos: 417
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GESTÃO
INSTITUCIONAL

Gestão e Qualidade de Processos

Gestão Orçamentária e Financeira

isando a implantação da Gestão de Processos na instituição, foram mapeados, em
2013, os processos de trabalho através da
contratação de uma consultoria especializada e do
grupo de multiplicadores ─funcionários indicados
para acompanhar e auxiliar na identificação dos processos mais complexos e prioritários a serem mapeados. Inicialmente, o trabalho esteve focado no
Senac Aquidabã, que é a maior unidade da capital, a
fim de identificar os fluxos e os principais processos
deste centro polivalente, que atende diversos eixos
tecnológicos e realiza mais de 15 mil matrículas por
ano. Diante disso, a gestão de processos do Senac
Aquidabã serviria de padrão para as unidades que
possuam as mesmas características. Este trabalho
terá continuidade em 2014.

Anualmente, o Regional define o Planejamento Orçamentário e, no mês de agosto, faz a Reformulação
Orçamentária, adequando receitas e despesas ao desenvolvimento das atividades. Nesse sentido, adota
práticas orçamentárias que visam a estabilidade e
consistência, sobretudo ao que se refere à transparência e ao controle pela alta administração da instituição e demais instituições, a exemplo dos órgãos
de controle interno e externo. A maior consignação
de recursos está disposta na subfunção Empregabilidade e os recursos são destinados ao planejamento
de novas modalidades de formação, programas de
desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos, projetos voltados à divulgação institucional e de
seus programas especiais.

V

Gestão da Tecnologia da Informação
A Gestão da Tecnologia da Informação, procurou
atingir as metas dentro dos critérios estabelecidos
no planejamento estratégico, alcançando resultados
satisfatórios. Foram realizados investimentos em
equipamentos e softwares, proporcionando a ampliação técnica e tecnológica da Rede Corporativa
e da Rede Acadêmica. O parque de equipamentos
do Regional foi ampliado em 35% e todos os sistemas informatizados tiveram suas versões atualizadas. Também foram implantadas redes de dados
para atender aos núcleos de Feira de Santana, Santo
Antônio de Jesus e Camaçari.
Dando continuidade ao processo de melhoria do
Sistema Integrado de Administração Acadêmica –
SIAA, foram criadas novas rotinas de acompanhamento, telas de interfaces e relatórios gerenciais e
da produção. Foram medidas adotadas para facilitar,
dar celeridade e controle aos processos acadêmicos.

Entre as melhorias realizadas para aperfeiçoar os
controles administrativos, financeiros e contábeis
esteve a implantação de procedimentos para o Registro de Preços referente à aquisição de materiais de
uso comum às unidades. Entre esses materiais estão
camisas, pastas e papelaria. Também foi implementado o SPED Fiscal na contabilidade para atender a
legislação fiscal e otimizar os controles internos.

Gestão Patrimonial
Modernização da Estrutura Física
Durante o exercício, foram realizadas intervenções
nas instalações físicas das unidades operativas e
nos setores administrativos da entidade para expansão, modernização e adequação da infraestrutura física. As obras - entre construção, manutenção preventiva e corretiva, recuperação e reparos
gerais - melhoraram significativamente a qualidade
das atividades pedagógicas e administrativas, na capital e no interior.
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Atendendo à política de ampliação e interiorização do Senac, destacaram-se a inauguração do Centro de
Educação Profissional Rua Chile, em Salvador, e a implantação de Núcleos de Educação Profissional nas cidades de Alagoinhas, Jacobina, Santo Amaro e Ilhéus. Também foram realizados serviços de modernização
na unidade Senac Aquidabã, das áreas de produção e atendimento da Gerência de Eventos, e implantação
do Banco de Oportunidades no Senac Vitória da Conquista.

Inauguração CEP-Chile

Gestão de Pessoas
Tendo em vista o aumento do percentual na amplitude das faixas salariais, foram feitos estudos na
Estrutura de Cargos e Salários. Isso resultou na implantação de uma nova estrutura no Regional, reenquadramento dos servidores, e o consequente aumento salarial que permitiu uma melhor adequação
ao cenário do mercado de trabalho.
Programa de Educação Corporativa
O Senac Bahia desenvolve uma política de gestão
voltada para a valorização de pessoas e equipes,
apoiada nos princípios da aprendizagem e crescimento pessoal e profissional. Nesse sentido, desenvolve o Programa de Educação Corporativa,
ferramenta estratégica para o desenvolvimento
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organizacional e um poderoso instrumento para a
criação de equipes capazes de desenvolver a organização, através de políticas estruturadas, voltadas
para a consolidação de conhecimentos operacionais
e gerenciais. A meta estratégica é a de capacitar, no
mínimo, 40% dos recursos humanos do quadro efetivo da instituição.
Em 2013, por meio do Programa de Educação Corporativa, foram desenvolvidas as seguintes ações:
• Com o objetivo de capacitar e atualizar os docentes, no que se refere a sua formação e prática pedagógica, foi promovido o XIII Fórum de Educação
Profissional: “Uma Experiência a ser vivida: mudar
para transformar”, no Senac Casa do Comércio. Participaram desta atividade 260 servidores (gerentes,
assistentes de gerência, supervisores pedagógicos e

docentes das diversas áreas). Também, com o fim
de capacitar as equipes, 15 supervisoras pedagógicas
participaram da 13ª Jornada Internacional de Educação da Bahia e 27 servidores foram matriculados
no Curso EAD de Capacitação em Docência para
Educação Profissional.
• Realizada em parceria com o Senac Nacional, a oficina Estratégia de Mercado para o Pronatec visou a
estruturação de um plano que maximize as oportunidades de formação de turmas, por meio de ações
de relacionamento com os orgãos demandantes do
Pronatec. Participaram desta atividade 43 servidores
(gerentes de unidades e servidores envolvidos diretamente com o programa).
• Dando continuidade à parceria com os regionais
integrantes do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo do Nordeste, Departamento Nacional e
Senac São Paulo, foi realizado o Programa Intensivo para Gestores de Centros de Educação Profissional, no Centro Universitário Campos do Jordão,
no estado de São Paulo. Participaram desta atividade cinco servidores.
• O Culinary Institute of America (CIA), uma das
principais instituições de educação em gastronomia
do mundo, capacitou instrutores de cozinha de todos os Departamentos Regionais do Senac no Brasil. Na segunda etapa do programa, foi feita a multiplicação do conteúdo aos instrutores de cozinha de
todas as unidades operativas do Senac Bahia através
do curso Cozinha Clássica: Técnicas e suas Aplicações. Participaram dessa atividade 19 profissionais.

• O Programa de Certificação em Gastronomia teve
continuidade com a 3ª etapa do Programa – Certificação ProChef I, na Escola de Hotelaria e Turismo
de Gramado-RS, contando com a participação de
três instrutores de Hotelaria.
• Ao longo de 2013, através do Programa Bolsa
de Estudos, 12 servidores de diversas áreas foram
contemplados com cursos de graduação e pósgradução.
• Melhorar a qualidade de vida dos servidores foi o
foco do Programa de Qualidade de Vida, que, em
2013, trabalhou o “Controle ao Excesso de Peso”.
Participam desta atividade 34 servidores.
• Dois instrutores de hotelaria participaram do Festival Português e da Oficina de Gastronomia no Senac do Acre, durante o I Festival de Cultura e Gastronomia Portuguesa.
• Visando a consolidação do plano de trabalho do
Programa Senac de Segurança Alimentar, realizouse, através do Departamento Nacional, o curso
Formação de Consultores PAS Mesa e Distribuição – 2ª turma, com a participação de 1 servidor
do Regional Bahia.
• O VII Seminário de Gastronomia: Comércio,
Consumo e Tradição da Comida Baiana contou com
a participação de 29 servidores da área de Hotelaria.
• Foram realizadas, em 2013, visitas técnicas aos Departamentos Regionais do Rio Grande do Norte e
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São Paulo e ao Departamento Nacional. Paticiparam desta atividade cinco servidores.
• O Plano Diretor de Beleza, sob a coordenação do Senac Ceará, foi responsável pela capacitação de nove
servidores. Estes realizaram cursos de Visagismo e Imagem, Design de Cortes Femininos: Fundamentos e
Ferramentas, Design de Cortes Femininos: Práticas e Técnicas Avançada, Maquiagem Profissional com Beto
França – Módulo I, Maquiagem Artística e Caracterização - Beto França I, entre vários outros.
• Além das ações descritas, foram oferecidas atividades relacionadas às competências técnicas e operativas,
como cursos de informática, de capacitação e aperfeiçoamento na área de atuação, assim como atividades de
desenvolvimento das competências relacionadas à educação aberta. Buscando estimular o aperfeiçoamento
pessoal e profissional da equipe, foram concedidas bolsas integrais aos funcionários em cursos da programação regular do Senac.
As ações propostas pelo Departamento Nacional, pelo Programa de Educação Corporativa e pelo Núcleo
de Desenvolvimento Corporativo do Nordeste para os servidores, bem como a ampliação das unidades e
consequente aumento do quadro de pessoal, demandaram um maior número de anúncios e processos seletivos que foram executados no exercício.
Quadro de Ações do Programa de Educação Corporativa (Servidores do Quadro Fixo,
Prazo Determinado e Prestadores de Serviços)
As ações descritas estão sintetizadas no quadro abaixo:
Carga Horária

Nº de
Servidores
Capacitados

104

05

-

12

16

206

Curso Capacitação em Docência para a Educação
Profissional (Ensino Médio) - DN

200

27

Programa de Qualidade de Vida

200

35

Programa Intensivo para Gestores de Centros de
Educação Profissional

48

05

Cozinha Clássica: Técnicas e suas Aplicações para os
Instrutores de Cozinha (multiplicação do Programa de
Certificação em Gastronomia Pró Chef I - 2ª etapa).

115

19

Programa de Certificação em Gastronomia Pró Chef I (3ª etapa)

112

03

Programa de Certificação Pró Chef - Capacitação

96

02

Oficina: Estratégia de Mercado para o Pronatec - DN

16

43

Outras Ações

2.138

358

TOTAL

3.045

(*) 714

Programa de Educação Corporativa
Programa de Visitas Técnicas (13 visitas técnicas)
Programa Bolsa de Estudos (Graduação e
Especialização)
XIII Fórum de Educação Profissional: “Uma Experiência
a ser Vivida: Mudar para Transformar”

Fonte: Relatório Gerência de Recursos Humanos - 2013
(*) Alguns servidores participaram de mais de uma atividade do Programa de Educação Corporativa.
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Ações de Endomarketing
As ações de endomarketing reforçaram a motivação do corpo funcional, com ações de relacionamento cada
vez mais criativas e personalizadas.
Ação

Descritivo

Quantidade de Participantes

Dia das Mães

Almoço em homenagem às mães com
cardápio especial para as funcionárias
mães.

89

Dia dos Pais

Almoço em homenagem aos pais com
cardápio especial para os funcionários
pais.

76

Dia das Crianças

Evento no Game Station (entretenimento infantil) com acesso aos brinquedos
e lanche para os filhos dos funcionários.

135

Coral

Participação no Festival de Corais em
Mucugê, com três apresentações.
Apresentações nos Shoppings Barra,
Paralela, Salvador Shopping, Bela Vista
e Itaigara.
Apresentação na Livraria Cultura.
Apresentação em praça pública, em
Feira de Santana.
Apresentação em almoço de confraternização dos funcionários do Senac.

20 coralistas

TOTAL

320

Fonte: Relatório Gerência de Relações Institucionais 2013

Síntese das Principais Realizações da Gestão no Exercício
Com base nas Diretrizes e Estratégias estabelecidas no Plano de Ação da Administração Regional para 2013,
pode-se observar, através da análise das metas físicas e financeiras, que os resultados demonstrados neste
relatório apontam a superação da meta de produção prevista de 93.000 matrículas, sendo realizadas 106.892
matrículas e atendimentos no exercício.
Considerando o surgimento de novos desafios e oportunidades no ambiente de atuação institucional, o
Senac Bahia, por meio do Pronatec, capacitou 14.427 pessoas em vagas gratuitas em cursos de capacitação
dirigidos a trabalhadores com diversas formações, pessoas beneficiárias dos programas de transferência de
renda e a estudantes da rede pública de ensino.
O PSG, por sua vez, capacitou 15.674 estudantes em cursos de capacitação e aprendizagem gratuitos, constituindo-se, ao lado do Pronatec, como um dos maiores programas sociais da instituição. O Programa foi
criado para atender ao acordo firmado entre a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo) e o Governo Federal, por meio do Decreto 6.633/08.
O Senac Bahia também ampliou o número de turmas e atendimentos a novos municípios e empresas do setor de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do interior do Estado. Além da capital, o Programa de Aprendizagem foi desenvolvido em Vitória da Conquista, Camaçari e Feira de Santana. Os cursos de Aprendizagem
são regidos pela Lei 10.097/2000.
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Além do programa de gratuidade, o Senac atende,
de forma gratuita ou subsidiada, pessoas com deficiência, desempregadas, jovens, mulheres, idosos, empreendedores individuais e outros com o objetivo
de gerar trabalho e renda, propiciando a reinserção
dessas pessoas na sociedade por meio da educação
e do trabalho.
Visando a expansão das ações, o Senac Bahia inaugurou mais um Centro de Educação Profissional em
Salvador, na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador. Com capacidade para 3.000 alunos por ano, a
unidade realizou 1.036 matrículas desde a sua inauguração, em outubro de 2013.
O SenacMóvel esteve presente nos municípios de
Jandaira, Itaparica, Juazeiro e Mata de São João, na
localidade de Imbassaí, realizando diversos cursos
de capacitação, aperfeiçoamento, programas socioprofissionais e diversas oficinas para profissionais
que atuam no segmento de Alimentos & Bebidas,
Gestão & Informática e comunidade em geral, beneficiando 1.022 pessoas.
Destaca-se, também, a participação do Senac Bahia
na Olimpíada do Conhecimento e na Worldskills
Américas, concorrendo com os melhores competidores do Brasil e da América do Sul nas ocupações
de cozinha, serviço de restaurante, cabeleireiro e
técnico em enfermagem. A Olimpíada do Conheci-

mento é a maior competição de educação profissional das Américas. O torneio, promovido pelo Senai
a cada dois anos, reúne estudantes de cursos técnicos e de formação profissional do Senai e do Senac.
O Banco de Oportunidades apresentou um aumento expressivo nas metas físicas, totalizando 4.449
encaminhamentos de egressos para o mercado de
trabalho. O Banco é responsável por recrutar, préselecionar e encaminhar às empresas os egressos
com o perfil solicitado. O serviço é gratuito, tanto
para as empresas como para os alunos, que podem
se cadastrar traçando o seu perfil profissional para
concorrer às vagas nas diversas áreas de formação
do Senac.
A ampliação do serviço de intermediação para as
unidades do Senac Bahia no interior do Estado,
oportunizando a inserção dos egressos no mercado
de trabalho local, tem apresentado resultados muito positivos, particularmente no município de Vitória da Conquista. Esta cidade registrou um total
de 1.103 encaminhamentos após a implantação do
Banco, que está em fase de implantação nas unidades do Senac em Feira de Santana e Camaçari.
O Projeto Vira Vida, iniciativa do Governo Federal com o apoio das instituições do Sistema S em
nível nacional e regional, atendeu a 22 estudantes
matriculados nos cursos. Como parte do Programa,

Encontro de Diretores
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também foram oferecidos cursos e palestras para os
familiares dos jovens, visando a inclusão produtiva
dos mesmos e a restauração dos vínculos familiares.
Foi dada continuidade às ações voltadas para a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014.
Em 2013, foram promovidos cursos para taxistas,
ambulantes de alimentação e de souvenir, baianas
de acarajé, entre outros, mediante contrato firmado
com o Governo do Estado, através da Secopa. Os
cursos de aperfeiçoamento foram dirigidos àqueles
que estão no mercado ou já têm alguma experiência
na área. O projeto Costa do Sauípe totalizou 1.015
alunos matriculados e o Projeto Qualidade, 1.269.
Quanto ao fomento à Política de Recursos Humanos, ação estratégica do Programa de Governança Corporativa, o Senac Bahia vem adotando uma
postura voltada para a valorização de pessoas, materializada no Programa de Educação Corporativa.
O Regional desenvolve ações educacionais nos níveis gerencial, técnico e administrativo e do corpo
docente. Com recursos do Senac Bahia e do Senac
Nacional, foram contemplados, principalmente, o
Programa de Bolsa de Estudos para os cursos de
graduação e pós-graduação, o Programa de Certificação em Gastronomia - Pró Chef I, o Curso de Capacitação em Docência para Educação Profissional
- EAD, bem como, a continuidade da parceria com
os Regionais integrantes do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo do Nordeste, Departamento
Nacional e o Departamento Regional de São Paulo,
possibilitando a realização do Programa Intensivo
para Gestores de Centros de Educação Profissional,
no Centro Universitário Campos do Jordão- SP.
Continua merecendo destaque o Programa de concessão de Bolsa de Estudos, que comtempla os
servidores matriculados em cursos de graduação
ou pós-graduação que estejam diretamente relacionados às áreas de atuação/competências da função
que exercem, ampliando a possibilidade de melhorar seu nível de escolaridade e, consequentemente, a
qualidade do trabalho. Em 2013, 12 servidores participaram de cursos de graduação e 10 de cursos de
especialização.
A área de Tecnologia da Informação, através da
revisão e ampliação das versões dos sistemas atual-

mente em uso e do acompanhamento e manutenção
de equipamentos, consolida o processo de Informática Corporativa e interligação de todas as unidades
em rede, propiciando redução de custos e agilidade
na comunicação. Por meio da implementação dos
sistemas corporativos, o Senac Bahia vem mantendo atualizado e competitivo o padrão tecnológico da
instituição, adquirindo novos e modernos equipamentos de informática que dão o adequado suporte
ao processo de tomada de decisões.
Para promover o Fortalecimento da Imagem Institucional, foram realizadas diversas ações que visam
dar conhecimento público das ações da entidade,
possibilitando, a um número cada vez maior de pessoas, o acesso aos serviços e produtos disponibilizados pelo Senac Bahia. O ano de 2013 foi marcado
pela divulgação de cursos e eventos nas mídias locais
e regionais. Foram veiculadas, 316 matérias espontâneas. Em paralelo ao trabalho com a mídia, foram
promovidos, também, grandes eventos de repercussão positiva e êxito de público, como o Seminário
da Gastronomia Baiana e o Bahia Moda Design, que
aumentaram a visibilidade da instituição.
Em relação aos processos administrativos, destacam-se a utilização 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, conferindo maior
transparência e agilidade ao processo licitatório e às
tomadas de preços.
Por mais um ano manteve-se o equilíbrio e a sustentação financeira da instituição por meio de acompanhamento e controle sistemático das receitas
e despesas. O desempenho do Regional Bahia foi
mensurado por indicadores que contabilizam resultados gerais positivos, conforme apontam os indicadores institucionais.
O presente relatório confirma que o Senac está
comprometido com a promoção da inclusão social,
beneficiando pessoas, comunidades e a sociedade
como um todo. O seu compromisso com o futuro
é buscar o aprimoramento contínuo, desenvolvendo
estratégias de bem-estar social e promoção da sustentabilidade, possibilitando a melhoria da qualidade
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de vida, a inclusão social e a conquista de uma sociedade mais justa, solidária e participativa. Na busca
da melhoria contínua das práticas e do desempenho
institucional, a instituição promove o desenvolvimento sustentável e o combate ao subemprego e ao
desemprego.

Estratégias e Projetos já iniciados
e que terão continuidade em 2014
Dentre as estratégias e projetos já iniciados e com
previsão de continuidade no exercício de 2014, destacam-se os seguintes:
• Oferta de 19.750 vagas no Pronatec a partir das
necessidades evidenciadas pelos parceiros demandantes. O Regional também vai ampliar a oferta de
cursos técnicos, visando atender aos estudantes da
rede pública de ensino, por meio do Pronatec.
• O Programa Senac de Gratuidade vai disponibilizar, no exercício de 2014, 14.319 vagas para pessoas
de baixa renda que não teriam, de outra forma, acesso a ações de educação profissional de qualidade.
Essa oferta atende ao compromisso firmado com o
Governo Federal em 2008, que prevê a alocação de
parte dos recursos líquidos do Senac com a oferta
de vagas gratuitas em cursos de Formação Inicial e
Continuada e de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio.
• Será realizado o evento Mesa Ao Vivo Bahia 2014,
promovido pelo Senac em parceria com a Revista
Prazeres da Mesa, reunindo, num só espaço, aulas,
degustações e cozinhas montadas para a performance de chefs renomados. Com o tema “Do coco ao
dendê: traços de nossas origens”, diversos chefs de
cozinha debaterão o que a gastronomia baiana tem
de melhor.
• O Senac Bahia participará do 45.º Festival de Jazz
de New Orleans, um dos maiores e mais tradicionais eventos de música, gastronomia e folclore dos
Estados Unidos. O Brasil é o país que será homenageado nesta edição. Com grupos musicais, artesãos,
exposições de fotos, comida, dança, paradas de bonecos e outras manifestações, o Senac terá um lugar
de destaque no Cultural Exchange Pavilion (CEP),
onde apresentará a culinária baiana.
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• Realização da etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento, prevista para abril de 2014, visando a
selecionar os competidores das cinco ocupações Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética, Cabeleireiro, Cozinha e Serviço de Restaurante - que
irão representar o Senac Bahia na 8ª Olimpíada do
Conhecimento, prevista para setembro de 2014.
• Será dada continuidade à implantação da nova versão do Programa Senac de Segurança Alimentar.
Estão previstas a oficina de marketing Soluções de
Negócios em Segurança Alimentar e a certificação
dos Centros de Educação Hoteleira com a implantação da Norma da ABNT NBR 15635 nos restaurantes escola.
• A Gestão da Tecnologia da Informação continuará
a ser priorizada em 2014, com a implantação de um
novo Sistema de Gestão Acadêmica, do projeto de
contingência e da política de segurança da informação. Também será implantada a segurança eletrônica
nos CPDs, Telefonia Digital e Telefonia IP. Em relação à modernização e ampliação dos espaços físicos, estão previstas ou já iniciadas diversas reformas
em ambientes pedagógicos e administrativos, assim
como já foram aprovados novos projetos para execução em 2014. Situada a 478 km de Salvador, Irecê será uma das próximas cidades baianas a receber
uma unidade do Senac a ser construída em terreno
doado à instituição.
• Considerando o êxito alcançado pelas ações do
Banco de Oportunidades em Vitória da Conquista,
está prevista a ampliação do serviço de intermediação para outras unidades do interior, oportunizando
a inserção dos egressos no mercado de trabalho das
respectivas localidades.
• Com recursos do Senac Bahia e do Senac Nacional, estão previstas novas ações do Programa de
Educação Corporativa, contemplando, principalmente, o Programa de Certificação em Gastronomia
- Pro Chef I. Nesse sentido, será dada continuidade
às parcerias com os Departamentos Regionais integrantes do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo do Nordeste, Departamento Nacional e Senac
São Paulo para a realização dos Programas de Formação para gestores de Centros de Educação Profissional e docentes da área de Hotelaria, no Centro
Universitário Campos do Jordão- SP.

• A unidade Senac Pelourinho vai participar da elaboração do Projeto de Implantação do Espaço Gastronômico de Culinária Africana na Casa do Benin, que será totalmente recuperada pelo Governo do Estado. O
Senac também vai dar apoio à Secretaria Municipal de Reparação Social - Semur no planejamento e realização do IV Encontro Gastronômico de Países Africanos.
Indicadores de Resultados
A avaliação do planejamento é realizada através da emissão e avaliação de relatórios gerenciais dos sistemas
informatizados, nos quais as unidades operativas e funcionais procedem à avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos obtidos no período, analisando as perspectivas e estratégias futuras. No final do exercício,
é realizada a avaliação final do Plano Estratégico, com base nos indicadores de resultados previstos, emitindo-se o Relatório Anual do exercício.

Resultados Institucionais - Quadros Estatísticos
Comparativo da Produção 2012 / 2013
Educação Profissional e Ações Extensivas - (Matrículas e Participantes)
Previstas
2012

Realizadas %
Previstas
2012
Realização 2013

Realizadas
2013

%
Realização

Matrículas

82.959

60.478

72,90%

78.373

68.717

87,67

Participantes

10.041

42.176

420,03%

14.627

38.175

260,98%

93.000

102.654

110,38%

93.000

106.892

114,93%

TOTAL
Produção

Fonte: Sistema Integrado de Administração Acadêmica - SIAA e Módulo Planejamento 2012/2013

Distribuição da Produção Por Unidade Operativa
Unidades Operativas

Produção Prevista

Produção Total

% Realização

CEP/Salvador

15.000

17.065

113,77

CEP/Vitória da Conquista

14.000

17.887

127,76

CEP/Feira de Santana

10.000

11.737

117,37

CEP/Camaçari

8.000

9.174

114,68

CEP/Pituba

8.500

8.414

98,99

CEUM

15.000

15.212

101,41

CEH/Pelourinho

3.000

4.133

137,77

CEH/Casa do Comércio

4.500

5.238

116,40

CEP/Sé

6.000

7.050

117,50

-

1.036

-

9.000

9.946

110,51

93.000

106.892

114,93

CEP/Chile
CEP/Porto Seguro
Total

Fonte: Sistema Integrado de administração Acadêmica - SIAA e Módulo de Planejamento 2013
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Distribuição da Produção por Eixo Tecnológico
Área

Total Previsto Total
Realizado

Ambiente e Saúde

% de
Realização

% em Relação ao
Total da
Produção

11.082

9.818

88,60

9,18

25

36

144,00

0,03

5.935

5.275

88,88

4,93

Gestão e Negócios

22.890

20.172

88,12

18,87

Turismo, Hospitalidade e
Lazer

23.080

18.593

80,56

17,39

Informação e Comunicação

4.500

4.226

93,91

3,95

925

1.536

166,05

1,44

9.936

9.036

90,94

8,45

Produção Alimentícia

0

25

-

0,02

Subtotais Matrículas

78.373

68.717

87,67

64,28

Ações Extensivas

14.627

38.175

260,98

35,72

Total

93.000

106.892

114,93

100,00

Segurança
Desenvolvimento
Educacional e Social

Infraestrutura
Produção Cultural e Design

Distribuição da Produção por Gênero
Masculino
Unidades
Operativas

130

Feminino
Total
Geral

Menor

Maior

Total
Masculino

CEP / Salvador

53

1.799

1.852

65

8.214

8.279

10.131

CEP / Vitória da
Conquista

84

1.097

1.181

214

11.124

11.338

12.519

CEFP / Feira de
Santana

38

936

974

82

7.079

7.161

8.135

CEP / Camaçari

31

517

548

76

5.424

5.500

6.048

CEP / Pituba

27

2.133

2.160

19

4.179

4.198

6.358

CEUM

73

1.364

1.437

142

9.770

9.912

11.349

CEH / Pelourinho

0

644

644

0

1.297

1.297

1.941

CEH / Casa do
Comércio

0

1.471

1.471

1

2.461

2.462

3.933

CEP / Sé

60

998

1.058

92

2.788

2.880

3.938

CEP / Porto Seguro

42

1.257

1.299

60

2.826

2.886

4.185

CEP / Chile

3

27

30

0

150

150

180

Total Geral

411

12.243

12.654

751

55.312

56.063

68.717

RELATÓRIO ANUAL 2013

Menor

Maior

Total Feminino

Distribuição da Produção por Faixa Etária - Maiores / Menores
Unidades
Operativas

até
14
13
a 17
anos 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

1.534 1.039

796

636

343

255

10.131

1.125

898

680

412

387

12.519

CEP/SSA

0

118

1.814

1.640

1.956

CEP/VC

0

298

2.914

2.125

2.082 1.598

CEFP/FS

0

120

2.276

1.285

1.327

996

711

598

413

202

207

8.135

CEP/CA

0

107

1.823

1.099

988

741

581

373

172

122

42

6.048

CEUM

0

215

2.521

1.662

1.784

1.450

987

922

687

490

631

11.349

CEP/PI

0

46

1.195

1.122

1.251

919

612

521

381

198

113

6.358

CEH/PEL

0

0

320

306

329

270

212

207

171

76

50

1.941

CEH/CAC

0

1

1.095

747

710

519

383

249

134

66

29

3.933

CEP/SE

0

152

2.316

478

399

277

172

89

36

11

8

3.938

CEP/PS

0

102

1.286

701

706

492

329

243

145

101

80

4.185

CEP/CHILE

0

3

83

32

19

17

10

7

5

3

1

180

Total Geral

0

1.162 17.643 11.197 11.551 8.813 6.161 4.903 3.460 2.024 1.803 68.717
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