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Carta da Paz Social
“Os empregadores e empregados que se dedicam, no Brasil, 

aos vários ramos de atividade econômica reconhecem que uma 

sólida paz social, fundada na ordem econômica, há de resultar 

precipuamente de uma obra educativa, por meio da qual se 

consiga fraternizar os homens, fortalecendo neles os 

sentimentos de solidariedade e confiança”

“Naquele encontro, um grupo representativo do empresariado 

brasileiro discutiu não somente o Estado, a ordem econômica e 

os meios para o desenvolvimento da atividade produtiva, mas 

também as políticas em favor do bem-estar social”



Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial 

Senac

Instituições de direito privado, sem fins 

lucrativos, criadas e administradas, desde 

1946, pelos empresários do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo, representados 

pela CNC

Serviço Social do Comércio 

Sesc



428 Centros 

de Formação 
Profissional

26 Empresas 

Pedagógicas

11
Centros 

Especializados

26
Unidades de 

Ensino Superior

84
Carretas-escola

1
Balsa-escola

42
Unidades 

Administrativas

576 Unidades escolares 

1.808 municípios atendidos

Presença Nacional (2018)

Por meio da Rede Nacional de Educação a Distância, o Senac mantém, ainda,  341 Polos para oferta de 
cursos de pós-graduação, 308 para cursos de graduação e 374 para Cursos Técnicos.  

2,175 milhões de atendimentos



Personalize este modelo.

Avaliação do Egresso Senac

• Analisa a inserção do egresso no mercado de trabalho

• Percepção dos benefícios obtidos a partir do curso

• Preparação dos Egressos para o mercado de trabalho

Pesquisas de Avaliação  

Nacional



O trabalho
como um Propósito de Vida

•Índice de Inserção Produtiva
62% dos egressos do Senac, formados em 2016, 
conseguiram  se inserir no mercado de trabalho durante ou 
após a participação no curso da Instituição.

Pesquisa Nacional de Avaliação do Egresso - 2016



95,2% dos empresários pesquisados afirmaram que recomendariam os cursos do 

Senac a outros empregados e, entre os motivos apontados estão:

i. A qualidade dos cursos e da Instituição;

ii. A credibilidade e o reconhecimento pelo mercado;

iii. O fato de ter tido ótima experiência com outros egressos do Senac e de já 

contarem com ex-alunos em seus quadros.

91,8% dos egressos entrevistados consideraram que, depois 

de formados, estavam melhor preparados para desempenhar sua 

atividade profissional.

Avaliação de Egressos Senac e Empregadores

Pesquisa Nacional de Avaliação do Egresso - 2016



Foco na Inclusão Produtiva
Programa Senac de Gratuidade - PSG

Percentual dos egressos que conseguiram 

trabalho durante ou após o curso do 

Senac entre os que estavam trabalhando 

no momento da pesquisa¹

Inseridos no mercado de trabalho68,4%

Decreto nº 6.633/2008 – destina 66,67% da 

contribuição compulsória para oferta de vagas 

gratuitas



Promover 
QUALIDADE DE 

VIDA para o 
TRABALHADOR é 

a nossa MISSÃO



Programas de bem-estar
• 61% das empresas afirmam

que melhoram a
produtividade e os resultados

• 43% das empresas acreditam que
ajudam a reforçar sua missão e visão

• 60% acreditam que eles ajudam a reter
funcionários

Estudo Delloite - Tendências Globais de Capital Humano
de 2018 – A ascensão da empresa social



Programas de bem-estar

Estudo Delloite - Tendências Globais de Capital
Humano de 2018 – A ascensão da empresa social

213 escolas

67,8 mil alunos na educação 

básica 

14,3 mil alunos na EJA

O que o Sesc faz na Educação (2018)

Aprender e ensinar
Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio 

e educação  complementar, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e Sesc Ler



O que o Sesc faz na Saúde (2018)

Prevenir e cuidar
Clínicas Odontológicas, Unidades Móveis de 

Saúde da Mulher e OdontoSesc, Restaurantes e 

Lanchonetes, Campanhas de Educação em 

Saúde, Nutrição 

246 clínicas odontológicas 

atendendo 344 mil pessoas

56 milhões de ações em 

saúde e nutrição

541 restaurantes servindo 49 milhões 

de refeições e lanches  



O que o Sesc faz no Lazer (2018)

Conhecer lugares e se mexer faz bem
Iniciação esportiva, maior rede de turismo social do País (passeios,

excursões e unidades hoteleiras) recreação, aulas de esportes,

colônias de férias

51 unidades de hospedagem

13,4 mil passeios e excursões

1069 espaços esportivos 
(piscinas, quadra, ginásio e academias) 

813 mil participantes em atividades 

esportivas 



O que o Sesc faz na Assistência (2018)

Inclusão social 
Mesa Brasil, Trabalho Social com Idosos, Cursos de

Valorização Social, Ações comunitárias

40 mil toneladas de 

alimentos distribuídos 

pelo Mesa Brasil 

50 mil inscritos no Trabalho 

Social com Idosos

6,6 mil empresas parceiras

1,4 milhão de pessoas beneficiadas 

(média mensal) por meio de 9,8 mil 

entidades sociais 



309 bibliotecas fixas

272 mil leitores

O que o Sesc faz na Cultura (2018)

Incentivar a arte, diversão e 

leitura
Teatro, Circo, Dança, Cinema, Música, Exposições, 
Bibliotecas, BiblioSesc, Literatura, Festivais

119 teatros
40 cinemas 

184 espaços de exposição 

19 centros culturais

79,2 mil apresentações artísticas

25,3 mil sessões de cinema

1,7 milhão de empréstimos



Avaliação dos clientes

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

(Ibope 2018)



Obrigado
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