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É com satisfação que apresentamos a quem sempre está ao nosso lado os resultados destes quatro anos de gestão. Foram anos difíceis, mas também compensadores.
Olhando o caminho transcorrido, reconhecemos o empenho de cada um para que a
Federação cumprisse o seu papel, tanto junto aos seus sindicatos, como também às
empresas do setor e à sociedade como um todo, que passou por momentos conturbados neste período. Em tempos de crise, precisamos nos municiar ainda mais de conhecimento e nos unir, a fim de sermos mais eficientes. E esta diretoria percorreu o Estado
sem medir esforços, fortalecendo nossas bases de representação e mostrando que
juntos somos mais fortes.
Fizemos a diferença no combate de projetos que impactariam por deveras o setor, acarretando aumento de impostos e obrigações abusivas. Defendemos algumas medidas
com êxito, comemorando a aprovação da Reforma Trabalhista e da lei de diferenciação
de preços nos pagamentos em cartão, por exemplo. Nos posicionamos também no
combate à corrupção no país, além de muitas outras articulações que estão na pauta
estadual e nacional.
Precisamos estar atentos e vigilantes para deixar livres os caminhos para o empreendedorismo de sucesso – este é o principal mote que nos guia. Neste relatório é possível
conferir ponto a ponto do que foi realizado, além das ações promovidas pelos nossos
braços sociais Sesc e Senac. Estes resultados só foram possíveis por meio de uma gestão compartilhada com todos. Com vocês, a gente faz a economia girar.
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Durante a gestão, a presidência
realizou 330 visitas a Sindicatos e
mais de 100 mil km percorridos
pelo Rio Grande do Sul

O Programa Educação do
Sesc-RS teve mais de
4,9 milhões de atendimentos.

Foram capacitados
214,8 mil alunos, sendo 50,9 mil
destes via Programa Senac de
Gratuidade, cerca de 23,7%.
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As redes sociais da Fecomércio-RS
possuem mais de 94.500
seguidores, contabilizando mais
de 144 mil interações.

O Sesc-RS atendeu 6.031 alunos
na Educação Infantil, sendo 5,4 mil
pelo Programa de Comprometimento
e Gratuidade (PCG).

O Senac realizou 39.941 matrículas de
cursos técnicos na modalidade Ensino
a Distância (EAD) no Brasil, sendo
16.953 oferecidos dentro do
Programa Senac de Gratuidade (PSG).
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Este relatório compila as informações sobre a Gestão 2014/2018 do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, apresentando desempenho, estratégias e detalhamento da gestão.
Neste contexto, relaciona as atividades executadas por Fecomércio-RS, Sesc, Senac e
sindicatos empresariais filiados.
Fotos de abertura: iStock.com
Fotos internas: Divulgação/Fecomércio-RS
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Posse da Diretoria
Em 1º de julho de 2014, a Diretoria assumiu a Gestão 2014/2018:
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Complexo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac
A primeira etapa das obras do Complexo do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac
foi iniciada no dia 1º de setembro de 2017, em área de 16 hectares adquirida pelas
entidades, na zona norte de Porto Alegre. O prédio, que já possui a certificação de
sustentabilidade Aqua (Alta Qualidade Ambiental), terá unidades administrativas,
centro de convivência, restaurantes, auditório e garagem.

Imagem de projeção do complexo concluído
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Fotos: João Alves
Obras em andamento, junho de 2018
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A Fecomércio-RS atua no âmbito político-institucional, na defesa de um cenário que
possibilite o empreendedorismo e a expansão das atividades econômicas.
Visando aos interesses do setor, a cada ano a Fecomércio-RS apresenta aos parlamentares, gestores públicos e empreendedores gaúchos a sua Agenda Legislativa. Essa
publicação congrega a análise, o debate, o posicionamento e o acompanhamento das
proposições legislativas estaduais e federais, enriquecendo, de forma transparente, a
relação com o Parlamento.
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Na busca constante do aprimoramento e fortalecimento das bases de representação, a
Fecomércio-RS qualifica os assessores legislativos dos sindicatos, através da Rede Estadual de Assessores Legislativos (Renalegis), tendo capacitado 36 sindicatos no período.
A Federação e sua base de representação atuam com o propósito de fomentar um
ambiente de negócios propício ao desenvolvimento. Desde 201 4, promove a interação
entre Diretoria e Governo, auxiliando na construção de uma sociedade mais harmônica
e empreendedora.

Encontro com candidatos e Reunião de Diretoria com
governador eleito
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A Fecomércio-RS, por meio da sua Diretoria e sindicatos, participa de grupos de
trabalho que contribuem para buscar as melhores condições para as empresas e o
desenvolvimento da sociedade. São conselhos, comissões, comitês e grupos de trabalho em órgãos públicos e privados que atendem demandas nas esferas municipal,
estadual e federal.
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Mobilização contra o aumento de impostos
Reduzir a carga tributária é uma das bandeiras permanentes da Fecomércio-RS no
sentido de proporcionar melhores condições de competitividade e contribuir para o
desenvolvimento da economia.
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Projetos de Lei estaduais com impacto sobre
as empresas de comércio e serviços
Atuou a fim de evitar a aprovação de diversos Projetos de Lei estaduais em tramitação
que criam cotas de contratações e outros custos para as empresas.

Nota Fiscal ao Consumidor eletrônica (NFC-e)
Articulou a postergação dos prazos de exigência de emissão de Nota Fiscal ao
Consumidor eletrônica, que implica custo elevado para as empresas.
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Simples Gaúcho
Trabalhou junto à Secretaria da Fazenda e à Assembleia Legislativa para garantir a manutenção dos benefícios tributários às micro e pequenas empresas por meio do Simples
Gaúcho, que teve sua tabela alterada para 2018. A Lei foi aprovada no final de 2017.

Regulamentação da Restituição do ICMS/ST
Cobrou junto ao Tribunal de Justiça gaúcho para o cumprimento da decisão do Supremo
Tribunal Federal com relação à restituição do ICMS/Substituição Tributária aos contribuintes, quando a base de cálculo com margem presumida for superior ao preço efetivo
final. Atuação junto à Secretaria da Fazenda e à Assembleia Legislativa para internalizar
a referida decisão do STF, com Lei aprovada em dezembro de 2017.
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Piso Regional
Atuou junto ao Executivo e à Assembleia Legislativa para evitar reajustes abusivos do
Piso Salarial Estadual.

Combate à Informalidade
Contribuiu para a proposta de Lei para regulamentação das feiras itinerantes, tramitando na Assembleia Legislativa. Com o objetivo de fomentar a cultura da educação no
combate à informalidade, no decorrer da Gestão, a entidade elaborou a cartilha “Combate à Informalidade” e “Comércio Ilegal, que bicho é esse?”.
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Comércio Informal:
que bicho é esse?
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Ajuste do Setor Público Estadual
Empenhou esforços para a realização de Reformas no setor público, com destaque para
aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual e do Regime de Previdência Complementar, em 2015. Lançou, ainda, a Cartilha da Lei da Transparência Fiscal.

Recepção de Embaixadores
Realizou recepções a Embaixadas, Corpo Consular e Comitivas Empresariais para promover o comércio e as parcerias entre os países, aproximando a Federação e empresas
convidadas a este público.
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Reuniões com Governo, ministros e secretários
Com o propósito de manter o alinhamento e a articulação política, a entidade promoveu reuniões de interação entre federações empresariais, Governo do Estado, Ministros do Executivo e Parlamentares.
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Visitas a sindicatos
Para o fortalecimento de sua base de representação durante a gestão 2014/2018, o
presidente Luiz Carlos Bohn e sua diretoria realizaram diversas visitas ao interior do
Estado, fomentando o alinhamento de diretrizes políticas institucionais para o aprimoramento da gestão e defesa de interesses do setor.
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Durante a gestão 2014/2018, foram percorridos
mais de 100 mil km pelo Rio Grande do Sul
184 cidades visitadas
l 51 cidades em 2014
l 42 cidades em 2015
l 44 cidades em 2016
l 47 cidades em 2017

Foram 330 visitas a sindicatos
l 101 visitas em 2014
l 67 visitas em 2015
l 81 visitas em 2016
l 81 visitas em 2017

211 demandas solicitadas pelos sindicatos
l Mais de 93% atendidas
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Encontro de executivos de sindicatos na Fecomércio-RS
Promovendo a sinergia constante do Sistema Fecomércio-RS com os sindicatos empresariais filiados, a Federação reúne executivos das entidades para capacitações e
alinhamento que visam a melhorar a gestão sindical e, consequentemente, a representatividade para as empresas associadas.
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Diferencial de Alíquotas
Atua na qualidade de “Amicus Curiae” (amigo da causa) em ação judicial, em trâmite no
STF, que visa impedir a cobrança do diferencial de alíquotas para os optantes do Simples
Nacional. A Procuradoria Geral da República opinou pela decisão favorável aos contribuintes, inclusive citando trechos da manifestação realizada pela Fecomércio-RS
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Simples Nacional
Atuou, por via parlamentar, para que um maior número de empresas pudessem aderir
ao regime simplificado de tributação. Além disso, atuou ativamente na aprovação do
PERT-SN (Programa Especial de Regularizações Tributárias do Simples Nacional) para
que os já optantes pudessem regularizar suas dívidas tributárias.
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Possibilidade de parcelamento das dívidas tributárias
Trabalhou para aprovação dos programas de regularização tributária para as empresas.

Abertura do comércio aos domingos e feriados
Deu suporte para a permissão de abertura do comércio em feriados. Resultados obtidos por meio de convenções coletivas para o comércio em geral e, no caso dos supermercados, por meio do decreto do poder executivo federal que os caracteriza como
atividade essencial. Além disso, executa ação parlamentar para barrar o Projeto de Lei
que restringe a abertura do comércio aos domingos.
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Reformas Estruturais
Atuação constante na busca de um melhor ambiente de negócios no Brasil, com destaque para o apoio às reformas da Previdência, Tributária, Trabalhista, Administrativa e às
medidas de combate à corrupção, como o fim do foro privilegiado.
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Terceirização

Atuou amplamente para que o Projeto de Lei da terceirização irrestrita em empresas
privadas e no serviço público fosse regulamentada, tendo, inclusive, recebido o relator
do projeto, deputado federal, Laércio Oliveira, em reunião de diretoria da entidade.

Possibilidade de diferenciação de preços
Defendeu a aprovação da Lei que permite ao comércio a diferenciação de preços nos
pagamentos em cartão de crédito e débito.
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A Fecomércio-RS realizou eventos externos, com a participação de empresários, dirigentes, sindicatos, colaboradores e sociedade.
O Presidente Luiz Carlos Bohn realizou, durante 2016 e 2017, reuniões de diretoria no
interior do Estado.

Giro pelo Rio Grande
Com o objetivo de instrumentalizar os empresários acerca de temas importantes para
os negócios, foram promovidos eventos em todas as regiões do Estado, integrando empresários, sindicatos patronais e a Fecomércio-RS. Em 2014, o Giro pelo Rio Grande teve
como tema principal “Os desafios do Rio Grande do Sul em âmbito econômico, tributário
e político”. Já em 2015, o evento abordou “Os desafios da Reforma Tributária”. “Brasil
em pauta: os desafios da crise” foi o mote do ano de 2016. Em 2017 foi trabalhado o
tema “Brasil em Reforma (Reformas Tributária, Trabalhista e Previdenciária)”.
Cidades contempladas como sede dos eventos nos 20 encontros durante a Gestão
2014/2018: Alegrete, Cachoeira do Sul, Camaquã, Carazinho, Farroupilha, Jaguarão,
Nova Prata, Novo Hamburgo, Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, Montenegro, Santa
Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santiago, São Borja, São Miguel das Missões, Taquara, Três Passos e Lajeado.
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Santa Maria

Bento Gonçalves
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Lajeado

Fórum Regional
Tem o objetivo de alinhar questões comuns com os empresários que integram a diretoria dos sindicatos empresariais e minimizar possíveis entraves para o desenvolvimento
do setor terciário, além de fortalecer a base e ampliar a ação política para a defesa das
bandeiras. Em 2014 foram discutidos temas relacionados ao alinhamento das entidades. Em 2015, o tema abordado foi “Desafios e responsabilidades do empresário líder
sindical”. Em 2016, os participantes debateram “Estrutura econômica e reflexos da crise na região”. Em 2017, as reflexões foram sobre o “Mapa do Emprego Regional”.
Cidades que sediaram os 21 Fóruns Regionais na Gestão 2014/2018: Caçapava do Sul,
Camaquã, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Frederico Westphalen, Ijuí, Lagoa Vermelha, Livramento, Pelotas, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Gabriel, Sobradinho, Taquara,
Três de Maio, Uruguaiana e Viamão.

Santo Ângelo
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Caxias do Sul

Seminários bilaterais de comércio exterior e investimentos
Têm por objetivo promover o comércio e as parcerias entre empresas brasileiras e estrangeiras, aproximando as companhias das Câmaras Bilaterais de Comércio ou organizações oficiais ou privadas equivalentes, representações diplomáticas/comerciais e
prestadores de serviços ao comércio exterior. Em 2014, foram realizados seis encontros, com a participação de representantes internacionais, como de Hong Kong, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Índia e Reino Unido. Em 2015, foram promovidos três eventos,
com trocas entre Índia, Peru e Shandong (Província da República Popular da China). Em
2016, a iniciativa foi realizada entre Brasil e Paraguai. Em 2017, a Índia protagonizou
dois encontros.
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Visita de missões estrangeiras ao mercado do Rio
Grande do Sul
As visitas de missões ao mercado também promovem o comércio e as parcerias entre
empresas brasileiras e estrangeiras. As missões comerciais permitem divulgar o setor,
as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta, participar de feiras, exposições e contatar entidades que promovam o comércio exterior. Em 2014, ocorreram três
encontros com a participação de empresários de diferentes países: Equador, Estados
Unidos e Uruguai. Em 2016, a atividade foi com empresários do Chile e da Argentina. Em
2017, foram realizados dois encontros, também com Chile e Argentina.

Fórum Fecomércio-RS de Sustentabilidade
Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável das empresas do setor
terciário e estreitar relações com órgãos ambientais e empresas afins, foi criado o Fórum Fecomércio-RS de Sustentabilidade. Em 2014, na sua 4ª edição, o tema foi “Abrace
essa causa e participe”. Em 2015, o assunto escolhido foi “Sustentabilidade empresarial
frente à crise hídrica e energética”. Em 2016, o 6º Fórum Fecomércio-RS de Sustentabilidade versou sobre “Os Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável”.
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Fórum Comércio e Serviços RS
Atividade de reconhecimento das organizações do setor pelo empenho na busca da melhoria contínua e na implantação de práticas de gestão bem-sucedidas, bem como de incentivo
para as empresas participarem do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP).
Foram realizadas três edições do Fórum Comércio e Serviços RS no período (2014, 2015 e
2016), com temas como liderança, aprendizado, inovação e produtividade.
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Fórum Fecomércio-RS de Gestão
Foi criado com o propósito de apresentar os resultados e a gestão da Fecomércio-RS,
assim como o desempenho dos sindicatos no Sistema de Excelência em Gestão Sindical
(SEGS). No Fórum são disponibilizadas informações e ferramentas para os resultados,
demonstrando que a metodologia somada à atitude é elementos de sucesso. Além dos
resultados do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, outros assuntos foram abordados
nas quatro edições do evento (2014, 2015, 2017 e 2018), como liderança, tendências,
inovação e desafios.
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Fórum Fecomércio-RS de Economia
Trata-se de uma iniciativa que reúne economistas renomados, tributaristas, cientistas
políticos e empresários para um evento de capacitação e reflexão sobre a conjuntura
econômica atual e os desafios estruturais para o Brasil. Em sua 4ª edição, no ano de
2014, tratou sobre “Uma agenda para o Brasil”. Em 2015, o Fórum abordou a temática
“Qual o Custo do Estado Brasileiro?”. Já em 2016, na 6ª edição, o assunto principal foi “O
Brasil pós-impeachment”.
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Seminário Fecomércio-RS de Tributação
O evento debate o cenário fiscal brasileiro, trazendo grandes nomes do direito tributário, com a proposta de aprimorar temas que impactam na gestão corporativa e que
são de grande importância para o setor empresarial. Em 2015 e 2016 foram realizadas
edições do evento em Porto Alegre.

Congresso Estadual de Relações Sindicais e do Trabalho
O evento busca um melhor entendimento sobre as modernas relações de trabalho e
sua funcionalidade dentro das empresas. Foram realizadas três edições do congresso, voltado a dirigentes sindicais filiados à Fecomércio-RS e empresários do setor
terciário gaúcho. A ideia da edição de 2018 foi proporcionar aos participantes um novo
ponto de vista sobre as alterações que surgem a partir da Reforma Trabalhista, em
vigência desde novembro de 2017. Entre os temas em destaque, estavam os aspectos
constitucionais da Reforma Trabalhista, a negociação coletiva em tempos de novas
regras trabalhistas, a aplicação da Lei 13.467/2017, segurança jurídica e as mudanças
no processo do trabalho.
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Fecomércio-RS Debate
A iniciativa busca disponibilizar um ambiente para discussão de temas importantes para
o progresso do país. Em 2017, primeiro ano do evento, o tema apresentado foi “Reforma
Tributária” com o deputado federal Luiz Carlos Hauly, relator do projeto. Na sequência,
o tema para discussão foi “Reforma Trabalhista” com o Juiz Federal do Trabalho Marlos
Melek, que participou da construção da nova lei. O evento seguinte foi sobre “Reforma
da Previdência”, com a presença do deputado federal Darcísio Perondi, um dos articuladores da reforma. A reforma trabalhista foi posteriormente retomada e apresentada
em forma de painéis no tema central “Os efeitos da nova lei trabalhista”. Em 2018, foi
colocado em debate o “eSocial”, com a presença de José Alberto Maia, auditor-fiscal do
Ministério do Trabalho, e Ivi Luana Testa, contadora e especialista em gestão de tributos
e planejamento tributário estratégico.
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Campanha institucional
Com o tema central “Com você, a gente faz a economia girar. E a vida se movimentar”,
a Fecomércio-RS lançou uma grande campanha institucional em dezembro de 2016. Comercial para TV, rádio, anúncios em jornais e revistas e ação em redes sociais fizeram
parte do projeto. A campanha teve continuidade em março de 2017, com trilha sonora
gravada pelo cantor Thedy Corrêa (foto).

Clique e
Assista
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www.fecomercio-rs.org.br

Com você, a gente
faz a economia girar.
E a vida se movimentar.

NOVO
OUE
CHAMA
O Sistema Fecomércio-RS atua em favor do empreendedorismo e do setor
terciário. Como? Agindo no âmbito político-institucional, preservando as condições
ideais para a expansão da economia. Através do Sesc e do Senac, promove
o bem-estar social e o ensino profissional. O Sistema Fecomércio-RS é
#climaquevira #forçaquerola #apertoquepassa #ideiaquetroca #sonhoquemotiva.

51% DO PIB DO RS
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1,6 MILHÃO DE EMPREGOS

569 MIL ESTABELECIMENTOS

Vídeo institucional
A atuação e representatividade da Fecomércio-RS foi apresentada de uma nova forma
ao público em outubro de 2016. Foi lançado o novo vídeo institucional da entidade, contendo a abrangência e os serviços oferecidos.

Clique e
Assista
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Campanha “Basta de Tanto Imposto” – CPMF e ICMS
Em agosto de 2015, o governo do Estado propôs o aumento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). Para evitar que a medida fosse aprovada, a Fecomércio-RS
iniciou a campanha “Basta de Tanto Imposto! Contra o Aumento de ICMS”. A premissa da
campanha partiu do entendimento de que toda a sociedade gaúcha deveria participar da
discussão sobre o aumento de impostos.
A primeira ação desenvolvida foi a criação de vídeos educativos para a população. O primeiro deles é uma animação enviada por e-mail, Whatsapp e Facebook para um público
formador de opinião e multiplicadores da mensagem.

Clique e
Assista

A campanha “Basta de Tanto Imposto!” teve ainda materiais de apoio à causa, como
cartazes, adesivos e camisetas distribuídos em todo o Estado. Além da ação nas redes
sociais, o prédio da Fecomércio-RS recebeu uma faixa contra o aumento do imposto em
toda a sua lateral, com visibilidade em uma das principais entradas de Porto Alegre.
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Contra a CPMF
No início de 2016 foi a vez de o governo federal tentar a reedição da CPMF. Novamente
a campanha “Basta de Tanto Imposto!” foi ativada, desta vez para evitar o retorno da
Contribuição. Cartazes distribuídos para todos os sindicatos patronais, ação nas mídias
sociais e anúncios, entre outras peças, fizeram parte da ação.
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Atuação para impedir a aprovação da proposta de recriação da CPMF.

Clique e
Assista
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Impostômetro – físico e online
A Fecomércio-RS disponibilizou em seu site, em março de 2016, o Impostômetro, com
o objetivo de informar a população o quanto é pago em impostos durante o ano. Alguns
meses depois, em novembro, um painel foi instalado na lateral do prédio da Federação,
contabilizando a cada segundo o quanto os brasileiros já pagaram de tributos no ano.

Site
Impostômetro

Painel no
prédio
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Novo site e nova News
Em dezembro de 2016 foi lançado o novo site e a nova newsletter da Fecomércio-RS,
buscando um canal mais otimizado e com conteúdo reprogramado para facilitar o acesso aos serviços e informações da Fecomércio-RS.

Anúncio de divulgação do novo site
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Dia da Liberdade de Impostos
Com o objetivo de conscientizar a população sobre a alta carga tributária que o brasileiro
paga a Fecomércio-RS, em parceria com o Instituto da Liberdade e outras entidades,
realiza ações anuais que reforçam o percentual de dias trabalhados apenas para pagar
impostos.
Em 2017, a Fecomércio-RS fez uma ação durante uma sessão de cinema, onde quinze
telas pretas com frases impactantes sobre a carga tributária brasileira foram projetadas após 42% do tempo de exibição do filme.

Reação do público
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O Pirata Honesto
Para marcar o Dia Nacional de Combate à Pirataria, em 3 de dezembro de 2017, a Fecomércio-RS desenvolveu um canal para ilustrar como funciona a oferta de produtos
falsificados.
O e-commerce www.opiratahonesto.com.br ofereceu itens de diversas categorias
– joias, celulares, DVDs, óculos e vestuário a preços muito abaixo do mercado. Quem
acessasse o site não conseguia ‘finalizar’ o carrinho de compras. A mensagem ‘se você
for teimoso, tente mais tarde’ encerra a campanha virtual de conscientização que chamou a atenção para os perigos de adquirir produtos sem procedência. A ação também
ganhou as ruas de Porto Alegre com panfletos, alertando sobre os prejuízos da pirataria
e do contrabando para a economia e a saúde de quem compra.

Tela do site O Pirata Honesto
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Experiência que Dá Certo

Clique e
Assista

Gabriel Drumond, do Mercado Brasco, no vídeo sobre gestão financeira

A partir das informações geradas pelas Sondagens de Segmentos, foi criada a série
“Experiência que Dá Certo”, que teve o objetivo de compartilhar as práticas de sucesso
de empresários gaúchos. Foram três episódios mostrando a relação desses empreendedores com gestão financeira, gestão das redes sociais e gestão do mix de produtos
de seus negócios.
Os vídeos foram veiculados nas redes sociais da Fecomércio-RS em janeiro, fevereiro e
março de 2018.
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A Fecomércio-RS trabalha constantemente para disponibilizar aos empresários as melhores soluções para o seu negócio. Pensando nisso, a Gestão 2014/2018 ampliou ainda
mais seu portfólio de produtos e serviços, possibilitando o crescimento contínuo e modernização das empresas e entidades empresariais.

SERVIÇOS PARA EMPRESAS E SOCIEDADE:
Rotas e Roteiros
O site “Rotas e Roteiros do Turismo Receptivo Gaúcho” é produto da parceria entre Fecomércio-RS, Governo do Estado do RS, Prefeitura de Porto Alegre, Sesc, Senac, Sindihotel, Sebrae, Abav, Abbtur, Abh e Senar. Promove a divulgação das principais rotas
turísticas do Rio Grande do Sul, suas atrações, caminhos, peculiaridades e informações.
Em 2016, o site foi totalmente reconstruído, trazendo mais modernidade e facilidade de
navegação. Acesse www.rotaseroteiros.com.br e confira.
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Nas Lojas
Em 2017, a Fecomércio-RS firmou parceria com a startup Anystore e colocou à disposição do lojista e do consumidor a vitrine virtual naslojas.com. Na plataforma, o lojista
expõe seus produtos de forma simples e sem burocracia e o consumidor pode visualizar
e se dirigir até a loja física mais próxima ou combinar a melhor forma de compra e retirada. Acesse www.naslojas.com para conhecer a oportunidade.

Lojas Virtuais
O e-commerce está em pleno crescimento, mesmo em tempos de crise. As empresas que querem investir na área devem estar preparadas com tecnologia e adequados sistemas inteligentes. O e-commerce da Fecomércio-RS disponibiliza soluções
que atendem desde pequenos empresários até grandes varejistas, com ferramentas
para todo o processo de implementação e manutenção da loja virtual. Saiba mais em
www.e-fecomercio.com.br.

Certificado Digital
O Certificado Digital é a assinatura eletrônica, com validade jurídica, que garante proteção às transações e serviços via internet. Em 2016 e 2017, a Fecomércio-RS ampliou
sua atuação na prestação do serviço de emissão de Certificados Digitais, instalando
pontos de atendimento no Sindilojas Bento Gonçalves e na Fiergs, em Porto Alegre.
Além destes, mantém pontos de emissão em parceria com o Sindicato de Despachantes Aduaneiros, nos municípios de Porto Alegre, Rio Grande, Novo Hamburgo, Santana
do Livramento, São Borja e Uruguaiana. E com a Câmara de Comércio e Indústria do
Estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro.
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Certificado de Origem
O Certificado de Origem é o documento que identifica a origem de determinado bem
para efeitos de concessão de tratamento tarifário preferencial. A Fecomércio-RS é
emitente de Certificados de Origem no Brasil e atua de forma proativa na disponibilização de tecnologias e softwares adequados às necessidades das empresas exportadoras. Mantém pontos de emissão em parceria com o Sindicato de Despachantes
Aduaneiros, nos municípios de Porto Alegre, Rio Grande, Novo Hamburgo, Santana
do Livramento, São Borja e Uruguaiana. E com a Câmara de Comércio e Indústria do
Estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro.

Câmara de Arbitragem
Parceria entre Fecomércio-RS e Federasul, firmada em 2016, o convênio da Câmara
de Arbitragem estabelece igualdade e proveito recíproco no desenvolvimento de produtos e serviços para auxiliar os procedimentos de arbitragem.

SIC – Sistema de Informações
O SIC possibilita que empresas troquem informações sobre sua performance em diversas áreas da organização, por meio de indicadores de desempenho, facilitando a
busca por melhores resultados. Disponível desde 2014, a plataforma está em um ambiente que garante sigilo e segurança dos dados. Faça parte dessa mudança e compare seus resultados com o segmento e a média do mercado.
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Cartão Sesc/Senac
Disponível desde maio de 2015 aos empresários do comércio de bens e serviços, o cartão Sesc/Senac dá descontos diferenciados em cursos do Senac e produtos e serviços
oferecidos pelo Sesc, como odontologia, academia, pacotes turísticos, restaurantes e
outros. Para usufruir destes benefícios é necessário que a empresa seja associada a
um dos sindicatos vinculados à Fecomércio-RS.

Rede Fecomércio-RS de Educação
O programa Rede Fecomércio-RS de Educação fortalece e qualifica as ações realizadas pelo Sistema Fecomércio-RS, através do seu braço educacional Senac-RS, com
soluções desenvolvidas para promover a qualificação profissional. São cursos personalizados para o contexto empresarial com foco na prática e certificação Senac.
Os 73 sindicatos com adesão à Rede dispõem das lojas virtuais para comercialização
dos cursos.
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Planos de Saúde
Através da Qualicorp, a Fecomércio-RS disponibiliza ao empresário do Comércio e Serviço, acesso a planos de saúde com cobertura em todo o país.

Consultorias e palestras
Em 2017, a Fecomércio-RS passou a oferecer aos empresários sua expertise na execução de planejamento estratégico, mapeamento de processos, eventos de design
thinking, gestão, inovação e aperfeiçoamento de equipes, em parceria com serviços
já ofertados pelo Senac-RS. Também disponibiliza palestras customizadas nas áreas
tributária, econômica, relações do trabalho, qualidade e gestão.

Informativo Tributário
Criado para atualização de novidades tributárias e empresariais, consiste em uma
compilação de notícias em âmbitos estadual e federal, com relação a temas que afetam o setor terciário, relacionadas a legislação, projetos de lei, eventos e agendas da
entidade. É enviado junto com a newsletter da Federação.

Agenda Tributária
Publicação mensal disponível no site da entidade, contém as principais obrigações tributárias das empresas, independentemente do porte e regime de tributação. Possui o
intuito de orientar os empresários acerca do cumprimento de suas obrigações principais e acessórias, e facilitar seu planejamento tributário.
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Monitor Econômico
Com periodicidade semanal, a publicação resume os principais indicadores econômicos divulgados na semana, com informações, comentários e projeções descritos de
forma concisa.

Avaliação Econômica
Relatório de avaliação de temas econômicos em geral, para o público interno (sindicatos, Diretoria e Conselhos) ou externo (imprensa). Por meio deste produto, é realizada a análise e estimativa de vendas para datas especiais para o comércio, como
Páscoa e Dia dos Pais.
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Mapa do Emprego
A publicação anual faz uma caracterização do perfil do trabalhador do setor terciário
do Estado, com dados por atividade e região. É possível conhecer a estrutura do mercado de trabalho do setor terciário privado do Rio Grande do Sul por meio de informações como salário médio, ocupação por gênero e nível educacional, entre outros.
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Pílulas de Economia
Apresentações de avaliações econômicas e análise de conjuntura nas reuniões, buscando
a formação dos empresários acerca de temas econômicos relevantes.

Monitor de Juros
Publicação que busca auxiliar as empresas no processo de tomada de crédito, disseminando informações coletadas pelo Banco Central junto às instituições financeiras.
O Monitor compila as taxas de juros médias praticadas pelos bancos com maior abrangência territorial no Rio Grande do Sul para modalidades de crédito à pessoa jurídica.
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Pesquisas de datas comemorativas
Pesquisas de intenção de consumo para Dia das Mães, Dia dos Namorados, Final de Ano
e Férias, além de pesquisa de intenção de contratação de trabalhadores temporários.

Sondagens de Segmentos
São levantamentos realizados com empresários de alguns setores que buscam obter
informações estruturais e de expectativa. Têm por objetivo também criar um perfil dos
segmentos pesquisados e fornecer subsídios para ações de sindicatos e da própria Federação. Sua periodicidade é semestral.
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Monitores Setoriais
Produzido trimestralmente, o Monitor Setorial apresenta uma série de dados a respeito
da estrutura e da conjuntura do comércio varejista, atacadista, de gêneros alimentícios
e de turismo estadual e nacional. O produto é disponibilizado por e-mail aos sindicatos
e também está acessível na área “Publicações” do site da Fecomércio-RS. Auxilia os
sindicatos e as empresas, difundindo informação de qualidade, item fundamental para
a tomada de decisão.
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Análise Mensal da Balança Comercial
Publicado mensalmente, o documento traz uma análise sobre os resultados das exportações e importações brasileiras no mês de referência. É divulgado através de um
boletim da área de Comércio Exterior e, além disso, possui um gráfico interativo com
informações como principal destino de exportações, crescimento e importações e exportações tanto para o Brasil quanto para o Rio Grande do Sul. O infográfico pode ser
acessado pelo link www.portal.fecomercio-rs.org.br/infografico/economia/
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SERVIÇOS PARA AS ENTIDADES VINCULADAS:
Assessoria de Produtos e Serviços para Sindicatos
(Venda Ativa, palestras)
Com o objetivo de alavancar o setor comercial nos sindicatos empresariais filiados e a
consequente autossustentação financeira, a Fecomércio-RS criou o projeto de Venda
Ativa, que inclui a promoção de palestras focadas na área de gestão, economia, política
e negócios, além de auxiliar na metodologia de vendas de seus produtos e serviços.

SAIC – Sistema de Acompanhamento de Negociação
Em 2016, a Fecomércio-RS lançou o SAIC, software que permite aos sindicatos pesquisarem o comportamento das negociações de instrumentos coletivos por cláusulas
específicas. Agora ficou fácil mapear como a maioria das negociações está tratando
cláusulas como auxílio-creche, banco de horas e outras, pois possibilita buscas pontuais, gerando relatórios com todas as negociações fechadas em relação à cláusula
pesquisada. Acesse www.saic.sindisoft.com

DI Classe – Acompanhamento de Gestão
O software de gestão para sindicatos passou por melhorias significativas em 2016
e 2017. Sua tecnologia foi atualizada e adaptada para novas exigências de cobrança,
propiciando modernidade e agilidade aos processos operacionais e gerenciais.
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Segs
Programa que incentiva a excelência na gestão e atuação das entidades sindicais e a
busca pela evolução dos seus resultados. Em 2017 e 2018, o Segs passou por uma reformulação de metodologia, transformando os três modelos (Construindo a excelência,
Compromisso com a excelência e Rumo à excelência) em um modelo único chamado
SAS – Sistema de Avaliação Sindical. Avalia os processos críticos relativos a cada eixo
por meio de questões e opções de resposta que identificam o nível de maturidade da
entidade, gerando um diagnóstico completo da sua gestão. O Segs descreve um caminho de melhoria a partir de um processo inicial até um processo maduro e disciplinado.
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Prêmios de Qualidade
A Fecomércio-RS, buscando constantemente o aprimoramento de seus processos,
participa do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), reconhecido pela
Fundação Nacional da Qualidade. Desde 2014, conquistou a medalha Bronze, o Troféu
Bronze e, ainda, realizou diversas melhorias na arquitetura de processos e nas práticas
de gestão. Em 2016 conquistou o Troféu Prata, replicado em 2017.
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O Sistema Fecomércio-RS/Sesc, alinhado à CNC e à Administração Nacional e Regional
do Sesc, procura fortalecer o relacionamento com os trabalhadores do comércio de
bens, serviços e turismo, gerando experiências positivas e promovendo o bem-estar nos
497 municípios gaúchos.
Para aumentar sua ação junto às comunidades, o Sesc/RS intensificou e inovou os serviços de saúde, esporte, lazer, educação, cultura, turismo e ação social. O foco na ação
educativa amplia a ação institucional para além dos limites da prestação de serviços,
contribuindo para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental do Estado.
Para realização deste trabalho, o Sesc conta com uma rede ampla e diversificada, composta por escolas, restaurantes, centros culturais, bibliotecas, academias, áreas de recreação e hotéis, entre outros. Também leva os seus serviços a praças, parques e
empresas, por meio de parcerias com instituições públicas e privadas.
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AF Studio Fotográfico/Sesc/RS

Em dezembro de 2014, foi inaugurada a Unidade Operacional (UO) de São Luiz Gonzaga,
contemplando academia de musculação, consultório odontológico, serviços de turismo
social, recreação e o Programa Sesc Maturidade Ativa, assim como ações culturais,
possibilitando a ampliação da atuação do Sesc em outras oito cidades da abrangência.

Inauguração da UO São Luiz Gonzaga
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Já em 2015, além das novas instalações das Unidades Sesc e Senac em Camaquã e do
até então Balcão Sesc/Senac Caçapava do Sul, foi inaugurada a Unidade Operacional
Sesc Canoas.

Claudio Etges/Sesc/RS

A aquisição de novos equipamentos, as obras e as melhorias das instalações receberam
um investimento de R$ 16,8 milhões em 2015. Entre os investimentos, destacam-se a
modernização das instalações em Caxias do Sul, Protásio Alves (Porto Alegre) e Ginásio
de Passo Fundo, bem como a implantação de novos serviços nas UOs Centro, Navegantes
e Centro Histórico (Porto Alegre), Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Cachoeirinha, Bagé e Pelotas, que passaram a contar com Sesc Games, Espaço Conexão e salas
de pilates, além de restaurante em Bento Gonçalves.

Fachada do novo Sesc/Senac Camaquã
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Claudio Etges/Sesc/RS
Johnatan Osório/Sesc/RS

Sesc Camaquã

Balcão Sesc/Senac Caçapava do Sul

73

Catiucia Ruas /Sesc/RS

Fotos: Claiton Dornelles/Sesc/RS
Sesc Canoas

Sesc Carazinho

A modernização das instalações em obras de manutenção e melhoria das instalações
de Unidades e aquisição de equipamentos e materiais permanentes receberam um
investimento total de R$ 9,7 milhões durante os últimos quatro anos.
Destaque para a inauguração das novas instalações da Unidade Operacional Sesc Carazinho e dos até então Balcões Sesc/Senac Quaraí e Nova Prata. No mesmo ano,
iniciaram as obras do novo Centro Administrativo do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/
Senac, em Porto Alegre.
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Destaque para a inauguração da nova Unidade Sesc/Senac Três de Maio. As UOs Bento
Gonçalves, Centro Histórico (Porto Alegre), Ijuí, Passo Fundo, Redenção (Shopping João
Pessoa – Porto Alegre), Santiago, Tramandaí e Uruguaiana foram equipadas com sala de
pilates com aparelho. A UO Cachoeirinha e a Unidade Sesc/Senac Palmeira das Missões
receberam academia de musculação.
Em Quaraí foi ampliado o serviço de Odontologia, já em Santa Cruz do Sul foi implantado
o Espaço Sesc + Saúde. A Unidade de Santana do Livramento passou a contar com Escola de Educação Infantil, Espaço Saber e Lazer, Sesc Games e Espaço Sesc + Saúde. Os
Hotéis Sesc em Gramado e Torres foram adaptados para abrigar um espaço pet, para
recreação de cães de pequeno porte.
As academias das UOs Centro (Porto Alegre), Passo Fundo, Taquara e Tramandaí foram
modernizadas. Os investimentos também foram destinados à ampliação da academia
de Caxias do Sul, do Sesquinho de Rio Grande e melhorias na UO Protásio Alves (Porto
Alegre), bem como no Hotel Sesc Torres, na UO Cachoeirinha e na UO Sesc Gravataí.
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Ações
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A Educação norteia todas as ações e projetos desenvolvidos pelo Sesc. Trata-se de um
processo de transformação social, que incentiva o protagonismo, a autonomia e o conhecimento.
O Programa Educação teve mais de 4,9 milhões de atendimentos no período da Gestão
2014/2018.

Educação Infantil
Referência no Estado, a atuação do Sesc/RS em Educação infantil visa à construção de
espaços em que as crianças participam, decidem, intervêm e influenciam as relações e
decisões que dizem respeito aos seus cotidianos.
Em 2014, o Sesc/RS apresentou o case da Escola de Educação Infantil do Sesc Santo
Ângelo no Encontro Internacional de Educação 360o, realizado no Rio de Janeiro.
No ano de 2015, foi criada a Psicologia Escolar no Sesc/RS, a partir da necessidade em
atuar de forma compartilhada com as equipes pedagógicas das escolas na formação
continuada, na orientação de pais, acompanhamentos e encaminhamentos de crianças
para serviços especializados.
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Fotos: Claiton Dornelles/Sesc/RS
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Sandra Wolf/Sesc/RS

Em 2016, o Sesc/RS ampliou o ensino de artes visuais, dança, música e teatro na Educação Básica. Vinte unidades contaram com ações de formação virtual e presencial.
Foi desenvolvido o projeto Interculturalidade e Educação Musical nas cidades de Bagé,
Cachoeira do Sul, Carazinho, Chuí, Erechim e Tramandaí. Ainda neste ano foi realizado o
curso de Libras para 146 colaboradores das UOs.
No ano de 2017, foi inaugurada a escola em Santana do Livramento, para 60 crianças
em turno integral. A formação sobre educação inclusiva para as supervisoras pedagógicas enfatizou o acompanhamento com as famílias, no âmbito individual; e, no coletivo,
as rodas de conversa.

No período, o Sesc/RS atendeu 6.031 alunos na Educação Infantil, sendo 5,4 mil
pelo PCG*.
*O PCG destina-se a pessoas de baixa renda – prioritariamente trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo, e seus dependentes – que podem ter acesso
a educação formal, cultura e lazer de forma gratuita. O compromisso foi firmado
com o Governo Federal em 2008 e é uma forma de contrapartida às contribuições
ao Sistema S nas folhas de pagamento das empresas.
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Educação Complementar

Claiton Dornelles/Sesc/RS

A ampliação dos conhecimentos especializados e atualizados nas áreas de educação e
meio ambiente, proporcionando a articulação e o acesso a teorias inovadoras e de referência, são as finalidades das ações de Educação Complementar. Destacam-se eventos
como o Fórum Sesc de Educação e o Seminário Internacional Sesc de Envelhecimento.

3ºForum Sesc de Educação, em Gravataí
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Fotos: BBC Fotografias /Sesc/RS
Seminário Internacional Sesc de Envelhecimento
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Em 2014, foram desenvolvidas ações em 26 municípios gaúchos, beneficiando pessoas por meio de cursos, minicursos, seminários e palestras. Em 2015, a abrangência
foi maior.
Em 2016, a Educação Complementar ampliou parcerias para a realização de eventos
educacionais nas áreas do Envelhecimento Humano, Educação, Sustentabilidade e Esporte/Recreação; na implantação do Eco Trilha Sesc, no Sesc Campestre, e na participação do evento Virada Sustentável 2016, em Porto Alegre.
No ano de 2017, foram realizados seminários, fóruns, workshops, cursos, oficinas e
palestras conforme demandas locais diagnosticadas pelas 21 UOs que desenvolvem
ações de educação complementar. Ainda neste ano, foi lançada a Revista EducaSesc.
Nos quatro anos desta gestão, foram registrados 14,5 mil clientes em Educação
Complementar.
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Projeto Habilidades de Estudos (PHE)
Consiste em criar condições para que crianças e adolescentes desenvolvam hábitos,
atitudes de cidadania e habilidades para aprimorar a capacidade de ler e interpretar
os fatos do mundo. O PHE atendeu 347 crianças no período e ocorre no turno inverso
escolar e atende jovens de 6 a 12 anos.

Programa Sesc Envolva-se
Realizado desde 2003, o Envolva-se teve sua metodologia remodelada em 2017. A
rede de solidariedade une empresas doadoras de resíduos a grupos de artesãos e entidades sociais e foi posicionada na economia criativa. Naquele ano, foram distribuídas
51,7 toneladas de material doado e 1.865 pessoas foram capacitadas em 123 ações
educativas. Também foi reeditada a parceria com a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe).
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Fotos: Marcos Nagelstein/Sesc/RS
Encontro do Programa Envolva-Se Sesc 2017
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Sustentabilidade
Em 2017, a nova atividade Educação em Ciências e Humanidades passou a integrar o
Programa Educação, tendo mais de 47 mil atendimentos de produção em seu primeiro
ano, 311,49% acima da meta.
O serviço Eco Trilha Sesc, iniciado em 2016 no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre,
desenvolveu vivências e oficinas de educação para a sustentabilidade direcionados a
grupos escolares do PCG e também da rede privada.
Com propósito semelhante, o Projeto Sesc Sustentável, iniciado na Semana do Meio
Ambiente 2017 no Sesc Ijuí, promoveu oficinas de conscientização com grupos de escolas locais, fóruns e palestras.
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As ações de Saúde do Sesc/RS reforçam práticas de promoção, prevenção e proteção
médica, odontológica e nutricional, contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar
social. Garantindo a acessibilidade aos serviços de saúde, as atividades nesta área têm
o propósito de promover a construção de escolhas saudáveis.
Do início desta Gestão até 2017, foram realizados 121,64 milhões milhões de
atendimentos em Saúde no Estado.
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Programa Sesc Sorrindo para o Futuro
Principal programa na área de prevenção, o Sorrindo para o Futuro permite a execução partilhada com as secretarias de Educação e de Saúde dos municípios. A iniciativa
estimula e incentiva as escolas públicas a construírem uma rotina de hábitos de higiene bucal, alimentação e atividades físicas mais benéficas à saúde.
De 2014 a 2017, o programa atendeu mais de 970 mil alunos.

Sorrindo para o Futuro – Santa Maria
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Mostra Casa da Saúde Sesc

João Alves/Sesc/RS

Intervenção educativa e preventiva aberta à comunidade, além de evidenciar que a prevenção se inicia dentro de casa, tem como objetivos verificar precocemente a presença
de fatores de risco para a identificação da síndrome plurimetabólica e doenças crônicas
não transmissíveis. Ao final da visita, os participantes recebem o Passaporte para a Saúde
com o resultado dos exames realizados. Em 2014, ano em que foi realizada a Mostra, a
iniciativa circulou por quatro cidades gaúchas, realizando 52,5 mil atendimentos.

Mostra Casa da Saúde – Viamão
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Assistência Odontológica
A atividade ocorre nos consultórios odontológicos instalados nas UOs e nas Unidades Móveis OdontoSesc.

Fotos: Claiton Dornelles/Sesc/RS

De 2014 a 2017, foram realizadas 707,6 mil consultas
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Unidade Sesc de Saúde Preventiva (USSP)

Mari Estela Kenner

Em 2014, a segunda USSP iniciou os atendimentos no RS, de forma itinerante, com
salas de mamografia e para exames de sangue, consultório oftalmológico e para realização de ultrassonografias, eletrocardiogramas e coleta de material citopatológico.
Todos os exames foram gratuitos e destinados a comerciários e a seus dependentes,
além da comunidade em geral.

USSP São Miguel das Missões
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Nutrição
Com alimentação saudável e segura – desenvolvida nos restaurantes, lancherias, cafeterias e escolas infantis – as atividades de Nutrição têm como objetivo a promoção
da saúde dos comerciários e da comunidade por meio do fornecimento de refeições
balanceadas e com preço acessível.
Na Gestão 2014/2018, a Nutrição realizou cerca de 10,7 milhões de refeições e
lanches

Sesquito Sesc Centro Histórico
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Espaço Sesc + Saúde
Implantado em 2017 nas Unidades Sesc em Santa Cruz do Sul e em Santana do Livramento, o Espaço Sesc + Saúde permitiu a oferta das atividades de nutrição e cuidado
terapêutico na realização de clínica ambulatorial, fundamentadas no conceito contemporâneo de saúde. Atendimentos em clínica geral, com exames preventivos e encaminhamentos laboratoriais, e nutrição, acompanhamento nutricional, elaboração de
cardápios e dietas de acordo com a necessidade de cada paciente, foram os serviços
disponibilizados. Neste primeiro ano, foram registradas 32,7 mil produções.
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Promover, difundir e fomentar as diversas manifestações culturais é o propósito do
Arte Sesc – Cultura por toda parte. Além de proporcionar troca de experiências e ampliar o acesso à produção artística, a iniciativa busca ser reconhecida como promotor
de ações culturais no Estado, não apenas de apresentações artísticas, mas também de
caráter formativo e educacional.
Em 2015, o Estado ganhou mais dois teatros, instalados nas Unidades Sesc Camaquã
e Canoas. O Sesc/RS, em 2017, ampliou as ações de parceria com um número expressivo de municípios, superando a meta em 23%.

De 2014 a 2017, foram mais de 14,6 milhões de produções em Cultura.
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Artes Cênicas
Projetos como Rio Grande no Palco, Teatro a Mil e Palco Giratório, assim como os eventos como as Aldeias Sesc e o Festival Palco Giratório movimentam a cena artística no
Em 2015, entre os destaques esteve a primeira edição do Santa Maria Sesc Circo. No
ano seguinte, 2016, novas edições de eventos como Abril Cultural, em Farroupilha, e
Mostra Sesc de Teatro, em Passo Fundo, estiveram em evidência.

Cláudio Etges/Sesc/RS

Erick Correa Castro/Sesc/RS

De 2014 a 2017, apresentações de teatro e dança contribuiram para a realização
de mais de 3,1 milhões de pessoas.

Palco Giratório 2016
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Sesc Circo Santa Maria, 2015

Música
Apresentações de espetáculos musicais, circuitos como o Sonora Brasil, e eventos
como o Festival Internacional Sesc de Música integram a grade do Arte Sesc no Estado. Ainda no cenário musical, além dos projetos sistemáticos realizados em 2014, no
ano de 2015 aconteceu a primeira edição do Sesc Kino Beat e da série Concertos Sesc
Partituras. O show musical do Zeca Pagodinho, que comemorou os 70 anos do Sesc e
Senac e os 100 anos do samba, reuniu mais de 30 mil pessoas no Parque Farroupilha,
em Porto Alegre, em 2016.

Fotos: Flávio Neves/Sesc/RS

De 2014 a 2017, as ações musicais foram responsáveis por mais de 3,4 milhões
de pessoas.

Festival de Música 2017
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Literatura
Bibliotecas fixas e salas de leitura em Unidades do Sesc, além das três unidades móveis BiblioSesc, facilitam o acesso dos gaúchos à literatura, assim como a realização
das Feiras de Livros e projetos como o Sesc Mais Leitura.
De 2014 a 2017, a Literatura contribuiu para cerca de 3,03 milhões de
empréstimos e consultas em bibliotecas e salas de leitura do Sesc/RS.

BiblioSesc-Gravataí
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CineSesc
O projeto exibe filmes com uma programação diversificada a todos os públicos, contribuindo com a formação de plateias, aproximação com a linguagem do audiovisual e
o desenvolvimento artístico cultural. Acontece em escolas, salas de cinema, espaços
culturais parceiros em formato de cinema de rua, por meio de equipamentos de projeção e exibição fornecidos e operacionalizados pelo Sesc.

CineSesc em Lajeado – filme O menino e o Mundo
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Artes Visuais
Além da promoção das artes visuais em diversas cidades gaúchas, em 2014 foi inaugurada a Sala de Exposições no Sesc Lajeado. Canteiro de Obras, de Claudio Tozzi, e
Só Lâmina, de Nuno Ramos, foram as atividades de maior impacto da modalidade em
2015, assim como o 5º Salão Fundarte/Sesc de Arte 10 x 10 de Montenegro. As artes
visuais em seus diferentes estilos artísticos – fotografia, pintura, gravura e desenho,
entre outros – fazem parte de diversas exposições e mostras realizadas pelas UOs.
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Lazer

Oportunizar o acesso às práticas físicas, esportivas e recreativas é a finalidade do Lazer no Sesc/RS. Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, o Esporte
Sesc – Praticar Faz Bem realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão
Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Triathlon Sesc – Circuito Nacional e o Circuito
Sesc de Corridas, além de manter academias em dezenas de cidades do Estado.
Em 2015, 85,91% do total de atendimentos do Sesc na área de Lazer foi resultante do
Desenvolvimento Físico-Esportivo (academias).
De 2014 a 2017, o Lazer realizou mais de 35,7 milhões de atendimentos.
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Academias
As academias Sesc estão presentes em mais de 40 cidades gaúchas. A ampliação dos
estúdios de pilates, a flexibilização dos horários de funcionamento, o sistema de pagamento online e a priorização do atendimento ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo estiveram entre as novidades em 2016. Os 31 estúdios de aparelhos de
pilates tornaram o Sesc/RS, em 2017, a maior rede do Rio Grande do Sul do gênero.
De 2014 a 2017, mais de 1,64 milhão de clientes usufruíram as academias do Sesc

Pilates na academia do Sesc Cachoeirinha
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Eventos esportivos

Circuito Verão Sesc de Esportes 2017
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João Alves/Sesc/RS

Marcos Nagelstein/Sesc/RS

Jogos Comerciários, Circuito Verão Sesc de Esportes, Triathlon Sesc e Circuito Sesc de
Corridas são eventos que ocorrem anualmente. Em 2014, destacou-se a 34ª edição
dos Jogos Comerciários, com mais de 3 mil partidas em 64 municípios. Durante 2015,
um dos diferenciais foi o Circuito Sesc de Corridas, considerado o maior evento nesta
área no Estado, contemplando 13 etapas. No ano de 2016, as atividades atingiram a
marca de 660,6 mil atendimentos. A participação de 215,9 mil atletas nos 1.274 eventos realizados em 2017 fortaleceu a imagem do Sesc como uma das principais instituições do Estado envolvida com a promoção e o incentivo à prática do esporte amador.

Jogos Comerciários 2015

Recreação
Eventos como o Estação Verão Sesc e o Dia do Desafio ocorrem anualmente, assim
como projetos como o Brincando nas Férias. Também é destaque a Unidade Móvel
de Cultura e Lazer – RecreArte Sesc. Em 2014, as milhares de pessoas que participaram das atividades gratuitas do Estação Verão também exerceram a solidariedade,
resultando em mais de 7,9 toneladas de alimentos direcionados a entidades sociais
das cidades litorâneas. No ano de 2016, o Brincando nas Férias foi realizado em 24
cidades. Em 2017, foi inaugurada a segunda unidade móvel RecreArte e houve, ainda,
a ampliação das salas Sesc Games em Unidades Operacionais.
De 2014 a 2017, a Recreação teve mais de 15,69 milhões de participantes.

Estação Verão 2016, imagem feita com drone
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Estação Verão 2016, em Cidreira
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Fotos Claiton Dornelles/Sesc/RS
Estação Verão 2016, imagem feita com drone

Dia do Desafio, 2016

105

Claiton Dornelles/Sesc/RS
Catiucia Ruas/Sesc/RS

Dia do Desafio, 2016

RecreArte Unidade Móvel de Cultura e Lazer
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Iniciação Esportiva
Diversas Unidades Sesc contam com o Projeto de Iniciação Esportiva, enfatizando o
caráter educativo e procurando privilegiar a sociabilização, o desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos construtivos nas crianças e adolescentes. Além das
escolinhas em cidades como Bagé, Erechim, Camaquã, Caxias do Sul, Chuí, Ijuí, Passo
Fundo e Santa Cruz do Sul, o projeto tem como um de seus destaques o Centro Sesc
de Iniciação Olímpica, no Sesc Protásio Alves (Porto Alegre). No Sesc Protásio Alves,
em 2017, foi inserida a modalidade de judô, com 93 alunos no primeiro ano; e no Sesc
Caxias do Sul a novidade foi o taekwondo, com 26 crianças.
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O Turismo Sesc se propõe a gerar experiências que propiciem o enriquecimento cultural, educacional e histórico aos participantes. Para incentivar momentos de descanso
e lazer, além de estimular o conhecimento histórico, cultural e social, a instituição
oferece pacotes para diversas regiões do Estado e do País, com valores e condições
de pagamento facilitadas. Também dispõe de hotéis próprios e diversos conveniados
em todo o Estado e no Brasil.

Cássio Borges/Sesc/RS

De 2014 a 2017, o Turismo contou com 1,58 milhão de diárias e clientes em passeio

Hotel Sesc – temporada de férias

108

Maiara Pradebon Ruviaro/Sesc/RS
Piscinas no Sesc Campestre – Porto Alegre

Em 2014, a instituição obteve o reconhecimento da Organização Internacional de
Turismo Social (OITS), tornando-se membro, exclusividade apenas das entidades
convidadas. Já no ano seguinte, 2015.
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Pacotes turísticos
A atividade Turismo Emissivo oportuniza a integração social em roteiros com diárias,
contribuindo para a ocupação da rede hoteleira do Sesc e dos hotéis conveniados.
De 2014 a 2017, os pacotes turísticos corresponderam a 110 mil diárias.

Temporada de Férias
São comercializados pacotes de hospedagem em hotéis próprios e conveniados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina, sendo foco no comerciário.
De 2014 a 2017, foram 122,3 mil pacotes.

Hotéis Sesc
Milhares de atendimentos foram realizados nas unidades habitacionais nos três Hotéis
Sesc –Torres, Gramado e Porto Alegre, na modalidade Hospedagem.
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O Sesc/RS promove ações sociais para integrar crianças, jovens, adultos e idosos em
diversas atividades com foco na promoção de lazer, saúde e bem-estar. O propósito
na área da Assistência é o de incentivar indivíduos e organizações para a cooperação,
transformação e participação social.
O índice de crescimento do programa Assistência, em 2015, foi de 13,52% em relação a 2014, 8,94% superior à meta. Em 2016, atingiu a marca de 33,4 milhões de
atendimentos.
De 2014 a 2017, a assistência especializada correspondeu a 482,11 mil
financiamentos concedidos.

Programa Sesc Maturidade Ativa
O programa tem como objetivo promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas com idades a partir de 60 anos. No projeto, os participantes reúnem-se
para conviver, divertir, confraternizar, aprender, desenvolver seus potenciais, além de
realizar trabalhos comunitários e solidários.
Em 2015, a tendência mundial de aumento da longevidade levou o Sesc a ampliar a
atividade de Trabalho com grupos a partir da implantação do Programa Sesc Maturidade Ativa em mais quatro cidades: Chuí, Cachoeirinha, Canoas e São Luiz Gonzaga.
Foram lançados 22 novos grupos Sesc de Maturidade Ativa no Estado, em 2016, e na
data em que o Sesc completou 70 anos, 13 de setembro, foi constituído o 70º grupo,
na cidade de Esteio.
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Também em 2016, o Sesc/RS fortaleceu a ação do Centro de Referência do Envelhecimento (CRE), que é um portal de informações estatísticas e uma biblioteca virtual
especializada em gerontologia. Em 2017, o Programa chegou à marca de 77 grupos
no Estado, com a implantação de novas turmas nas cidades de Rosário do Sul, Tapes,
Três de Maio e em Porto Alegre.

Fotos: BBC Fotografia/Sesc/RS

De 2014 a 2017, o Maturidade Ativa teve mais de 20 mil participantes.

Convenção Maturidade Ativa Sesc
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Maturidade Ativa, Chuí

Maturidade Ativa, Itaqui
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Programa Sesc de Voluntariado
Contribui para o desenvolvimento social através do estabelecimento de uma rede de
voluntários e entidades sociais, oferecendo capacitação e acompanhamento técnico. A
reformulação do Programa Sesc de Voluntariado ocorreu em 2015, quando começou
a contar com três pilares de atuação: Formação de Voluntários, Parcerias com Entidades Sociais e Acompanhamento do Trabalho Voluntário. Em 2017, o Programa passou
a estar presente em todas as Unidades que contam com o Mesa Brasil: Porto Alegre,
Lajeado, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Rio Grande, Ijuí e Erechim.

Programa Mesa Brasil Sesc
A rede permanente de solidariedade atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do
Sul, com o intuito de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários. No Rio Grande do Sul, o Mesa Brasil Sesc é realizado nas
cidades de Porto Alegre e Região Metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa
Maria, Rio Grande e Vales do Taquari e Rio Pardo (Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul e
Venâncio Aires), sempre em parceria com as prefeituras municipais.
De 2014 a 2017, o Programa Mesa Brasil distribuiu 8,7 toneladas de alimentos
arrecadados para cerca de 280,3 mil beneficiados.
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Mesa Brasil
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Fotos Marcos Nagelstein/Sesc/RS

Projeto Plantar
Desenvolvido junto à comunidade do entorno do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, o Projeto Plantar busca contribuir para a transformação da realidade social por
meio da inclusão das crianças e adolescentes e suas famílias em atividades educativas, culturais, esportivas e de saúde.

Projeto Mudei Minha Sorte
Realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, o projeto teve o objetivo de
promover estratégias que permitissem o enfrentamento da vulnerabilidade social,
econômica e ambiental, por meio do fortalecimento das lideranças de comunidades.
Em 2014 e 2015, ocorreu em Camaquã e em Cachoeira do Sul; e em 2015 e 2016, em
Rio Grande.
No período da Gestão 2014/2017 foram atendidas 297 pessoas.
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Claiton Dornelles/Sesc/RS

A consolidação das práticas de gestão do Sesc/RS é decorrente da constante reflexão
da excelência aplicada nos processos e resultados da instituição, com base no modelo
do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) e dos requisitos normativos
da ISO 9001:2008. Esse modelo possibilita identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria necessárias à excelência.

PGQP 2015
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Certificações
O Sesc/RS manteve a certificação do Bureau Veritas Certification nas atividades de Educação infantil, Academias, Biblioteca e BiblioSesc e Turismo Social em todas as unidades
vocacionadas nestes produtos, além do Hotel Sesc Porto Alegre no escopo de restaurante, hospedagem e centro de eventos, Odontologia em Santana do Livramento e nas
unidades móveis OdontoSesc.

GPTW – Great Place to Work
Sempre em busca da valorização dos colaboradores, o Sesc/RS foi atrás de novos referenciais em gestão de pessoas e participou da pesquisa global da organização Great Place
to Work, que certifica as empresas que oferecem os melhores ambientes de trabalho.
De forma espontânea e sigilosa, 900 colaboradores emitiram sua opinião sobre as práticas de gestão de pessoas em 2014, e a instituição ficou com a 3ª colocação no ranking
estadual entre as empresas de grande porte e com o 1º lugar no segmento de serviços
e de capital exclusivamente nacional.
Em 2015, participou pela primeira vez da avaliação nacional do Great Place to Work.
No Estado, cresceu 9 pontos percentuais em relação a 2014 e manteve a 3ª colocação
entre as empresas de grande porte, sendo a 1ª no segmento de serviços e de capital
exclusivamente nacional. A instituição ficou, no GRTW 2016, na 36ª posição entre as
75 melhores empresas com mais de 1.000 colaboradores para se trabalhar do país.
Em 2016 manteve a 3ª posição entre as 10 melhores empresas de grande porte do Rio
Grande do Sul e a 1ª no segmento de serviços, liderando também entre as de capital
exclusivamente nacional.
Em 2017, o Sesc/RS participou pela segunda vez da nacional do GPTW, ficando em 35º
lugar no ranking. Manteve a 3ª posição entre as 10 melhores empresas de grande porte
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do Rio Grande do Sul, sendo a 1ª no segmento de serviços, liderando também entre as
de capital exclusivamente nacional. Em 2017, o Sesc ainda foi reconhecido com o prêmio
GPTW Mulher, por estar entre as melhores empresas para a mulher trabalhar, resultado da satisfação e das práticas de gestão que valorizam as colaboradoras.

Premiação GPTW-RS, em 2014

Premiação GPTW-RS, em 2015

119

Inovação
Em 2015, o 1º Seminário de Inovação abordou conceitos, cases e experiências de empresas, graus e tipos de inovação, características de um ambiente para a inovação. Os executivos, gerentes de unidades e coordenadores técnicos das áreas de serviços tiveram a
oportunidade de exercitar a metodologia do Mapa da Empatia para os serviços do Sesc/
RS, com o objetivo de reflexão sob o ponto de vista do cliente. A gestão da inovação é
fomentada pelo Programa Banco de Ideias.
No ano de 2016, as modificações do referencial programático – com novos critérios de
contabilização da produção e mais detalhamento do orçamento – contribuíram para a
constante atualização e aperfeiçoamento de métodos, processos e tecnologia de gestão.

Sustentabilidade
O Sesc/RS trabalha sobre um conjunto de projetos e programas de sustentabilidade
integrados, com o objetivo de atender, de forma sustentável, as necessidades e expectativa da sociedade, visando ao desenvolvimento social, econômico e ambiental
das partes envolvidas, disseminando conceitos e apoiando iniciativas.
O Painel de Bordo de Gestão Socioambiental Sesc/RS, ferramenta criada em 2014,
possibilita às UOs maior agilidade, praticidade e qualidade no controle dos registros,
programas e projetos de responsabilidade socioambiental. No decorrer de 2015, o 5º
Fórum de Sustentabilidade reuniu 246 pessoas para um debate de questões relativas
ao desenvolvimento sustentável, abrangendo os pilares econômico, social, ambiental
e cultura. O foco do debate do 6º Fórum de Sustentabilidade, em 2016, foi o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável, em um processo educativo por meio da disseminação e implantação de ações práticas nas empresas e junto
à sociedade, em especial, de fomento a novas atitudes frente à crise energética.
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Prêmio Qualidade RS (PQRS)
2014
l Placa melhoria contínua: Sesc Camaquã
l Troféu ouro: Sesc Cruz Alta e Sesc Santo Ângelo
l Troféu prata: Sesc Gravataí e Sesc Torres
l Troféu bronze: Sesc Centro, Sesc Novo Hamburgo e Sesc Bento Gonçalves

2015
l Troféu ouro: Sesc Rio Grande
l Troféu prata: Sesc Carazinho e Sesc Novo Hamburgo
l Troféu bronze: Sesc Centro Histórico, Sesc IJuí e Sesc São Leopoldo

2016
l Troféu Bronze: Sesc Cachoeirinha, Sesc Centro Histórico/Porto Alegre, Sesc Chuí,
Sesc Frederico Westphalen, Sesc Gramado, Sesc Montenegro e Sesc Tramandaí

2017
l Troféu Bronze: Sesc Viamão e Sesc Frederico Westphalen
l Troféu Prata: Sesc Pelotas, Sesc Gramado, Sesc Erechim, Sesc Farroupilha, Sesc Ijuí,
Sesc Montenegro e Sesc Tramandaí
l Troféu Ouro: Sesc Torres
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma instituição de educação
profissional, fundada em 1946 com o objetivo de colaborar na obra, difusão e aperfeiçoamento do ensino profissional no setor terciário. No Rio Grande do Sul, o Senac
foi instalado em 13 de setembro do mesmo ano e, nos mais de 70 anos de atuação, já
capacitou mais de 7 milhões de gaúchos. O Senac-RS faz parte da Fecomércio-RS, vinculando-se ao mundo do trabalho por meio das 569 mil empresas do comércio de bens,
serviços e turismo – que geram 1,4 milhão empregos formais.
O Senac-RS disponibiliza educação em todos os níveis – do jovem aprendiz à pós-graduação. A instituição oferece ainda o Programa Senac de Gratuidade (PSG), resultado de um
acordo entre o Senac e o Governo Federal, em 2008. O PSG é uma forma de retorno dos
investimentos feitos pelos empresários e disponibiliza gratuitamente cursos de aprendizagem, nível técnico, capacitação e aperfeiçoamento.

123

Considerando a rapidez das informações e do desenvolvimento tecnológico, o Senac
oferece cursos de capacitação em horários alternativos, aplicando metodologias diferenciadas e personalizadas, laboratórios de alta tecnologia e atendimentos individualizados em ambientes modernos e confortáveis. Nos diversos níveis de capacitação,
por meio de aulas presenciais ou a distância, o modelo pedagógico está baseado na
apropriação de competências para o trabalho.
Para atender de forma mais qualificada às demandas do mercado de trabalho e empresas, a instituição criou o Senac Soluções Corporativas. São programas de consultoria, assessoria e capacitação, com formatos e tamanhos customizados de acordo com
as necessidades de cada organização.
Já na área de educação a distância, a instituição criou, em 2013, a Rede Senac EAD, que
ampliou e diversificou a programação de cursos na modalidade a distância, oferecendo
cursos livres, técnicos, graduação, pós-graduação e de extensão universitária. A Rede
Senac EAD, credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), atende a todo o Brasil.
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Atualmente, o Senac-RS conta com duas faculdades: Faculdade Senac Porto Alegre e
Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas, além de 40 Escolas de Educação Profissional
distribuídas pelo Estado, uma unidade móvel e 23 Unidades. São mais de 60 pontos de
atendimento que possibilitam à instituição atender os 497 municípios gaúchos.
Entre julho de 2014 e junho de 2018, foram inauguradas 20 novas estruturas, entre
escolas e unidades. Os novos espaços visam a atender às necessidades da região e
oferecer instalações modernas aos alunos.

Inaugurações de escolas Senac-RS e Unidades Sesc/Senac:
2014
l Unidade Sesc/Senac Jaguarão
l Escola de Educação Profissional Senac Montenegro
l Escola de Educação Profissional Senac Cachoeira do Sul
l Escola de Educação Profissional Senac Tramandaí
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2015
l Escola de Educação Profissional Senac Camaquã
l Escola de Educação Profissional Senac Viamão
l Unidade Sesc/Senac Balneário Pinhal
l Escola de Educação Profissional Senac Santa Cruz do Sul
l Escola de Educação Profissional Senac Torres
l Escola de Educação Profissional Senac São Leopoldo
l Unidade Sesc/Senac Caçapava do Sul

2016
l Escola de Educação Profissional Senac Carazinho
l Escola de Educação Profissional Senac Santana do Livramento
l Escola de Educação Profissional Senac Centro Histórico
l Unidade Sesc/Senac Nova Prata
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2017
l Escola de Educação Profissional Senac São Borja
l Escola de Educação Profissional Senac Farroupilha
l Unidade Senac Cruz Alta
l Unidade Sesc/Senac Três de Maio

Senac Santa Cruz do Sul, inaugurado em 2015
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2018
l Senac Gestão & Negócios

Senac Gestão & Negócios, inaugurado em 2018, no Shopping Total, em Porto Alegre
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O Senac-RS mantém um portfólio com mais de 600 cursos nas áreas de ambiente, artes, beleza, comércio, comunicação, design, educação, gastronomia, gestão, idiomas,
informática, moda, saúde, segurança, trânsito, turismo e zeladoria. Atualmente oferece cursos de aprendizagem, livres, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão,
nas modalidades presencial e a distância.
Os cursos do Senac-RS são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado de trabalho. Neste
ano, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da Faculdade Senac Porto
Alegre foi avaliado com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). O conceito 5
é destinado a cursos de alto nível, considerados como referência em suas áreas.
De 2014 até o momento, o Senac realizou 39.941 matrículas de cursos técnicos
na modalidade Ensino a Distância (EAD) no Brasil, sendo 16.953 oferecidos
dentro do Programa Senac de Gratuidade, o que representa 42,44% do total de
alunos. No RS, foram efetuadas 15.080 matriculas de técnicos EAD.
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O Senac oferece cursos do Programa Senac de Gratuidade (PSG), como contrapartida às
contribuições dos empresários. O Programa viabiliza educação profissional de qualidade
para que milhares de pessoas possam planejar seus estudos e ter mais oportunidade de
trabalho e emprego. Compreende a oferta de cursos a custo zero para pessoas cuja renda familiar per capita mensal não ultrapasse dois salários mínimos. O objetivo principal é
promover a inserção no mundo do trabalho pela educação profissional.
O Programa Jovem Aprendiz integra o PSG e capacita anualmente cerca de 20 mil alunos
em todo o Estado. Os cursos de Aprendizagem são voltados para jovens de 14 a 24 anos,
matriculados no Ensino Fundamental (a partir da 7ª série) ou Ensino Médio. O Senac-RS
também oferece cursos de Aprendizagem para pessoas com deficiência em diversas unidades do Estado.
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Formatura do Programa Jovem Aprendiz

Em 2016, o Senac-RS lançou ainda o Programa Master Garçom com o objetivo de aprimorar e acrescentar novas técnicas aos garçons. No total, são disponibilizados três cursos:
Garçom, Técnicas no Serviço de Garçom e Excelência no Atendimento para Garçom de
forma totalmente gratuita.
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O Senac-RS oferece 11 títulos de cursos técnicos para todo o Brasil por meio da Rede Senac EAD, criada em 2013. A troca de experiências e conhecimentos entre os alunos acontece por meio de um ambiente virtual e colaborativo de aprendizagem.
Desde o segundo semestre de 2017, a Rede Senac EAD expandiu-se no Rio Grande do Sul,
e diversas escolas e unidades gaúchas tornaram-se polo dos cursos de graduação EAD.
Desde então, estudantes de todo o Estado podem se inscrever em 13 cursos de graduação
da modalidade nas áreas de comércio, administração, educação, gestão ou informática.

De 2014 até o momento, o Senac-RS teve um total de 21 mil matrículas em cursos
técnicos EAD.
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Senac-RS oferece 11 títulos de cursos técnicos para todo o Brasil por meio da Rede Senac EAD
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Encontros dos Comitês Técnicos Setoriais
Desde 2014, a instituição promove uma série de encontros dos Comitês Técnicos Setoriais para debater as tendências do ensino. Os eventos reúnem profissionais e empresários de diversas áreas para discutir temas relevantes para cada segmento. No primeiro
ano, a iniciativa trouxe o estilista Alexandre Herchcovitch, que falou sobre novidades e o
mercado de trabalho da moda.

Feira de Oportunidades
O Senac-RS também ampliou a realização de seus já tradicionais eventos, além de inovar promovendo novas atividades relacionadas às suas áreas de formação. A Feira de
Oportunidades chegou, em 2018, à sua 13ª edição. Nos últimos quatro anos, o evento
atendeu mais de 500 mil pessoas no Estado com ações gratuitas, como palestras, workshops e oficinas. O mais recente, que ocorreu em maio de 2018, contou com a participação do especialista em carreiras Max Gehringer.

Feira de Oportunidades Senac-RS 2017
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Feira de Projetos Senac-RS
A Feira de Projetos Senac-RS já é uma referência para a instituição. A atividade visa a
articular teoria e prática e a divulgar a produção científica e tecnológica desenvolvida
pelos estudantes de cursos livres, de Aprendizagem Comercial, Técnicos e Educação
Superior. Os trabalhos apresentam soluções para empresas do comércio de bens, serviços e turismo e versam sobre Gestão, Comércio, Tecnologia da Informação, Design,
Gastronomia, Hospitalidade, Lazer, Saúde, Moda, Beleza, Qualidade e Inovação, entre outras áreas. Em 2017, foram apresentados mais de 100 projetos de 35 escolas.

Feira de Projetos Senac-RS 2017

Speeling Bee
Em 2016, o Senac-RS inovou ao realizar, pela primeira vez, o Spelling Bee – concurso estadual de soletração em inglês entre as escolas. Na primeira edição, participaram cerca
de três mil estudantes dos cursos de idiomas do Senac no Estado. Já em 2017, foram
três mil jovens de mais de 20 escolas.
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Corrida e Caminhada pela Educação
Ao longo dos últimos quatro anos, uma série de outros eventos ocorreram em prol da
educação. Em 2015, o Senac-RS promoveu a Corrida e Caminhada pela Educação – Um
Desafio Muito além da Linha de Chegada, em alusão ao Dia da Educação, comemorado
em 28 de abril. O evento mobilizou mais 1,2 mil pessoas.

Mesa ao Vivo e Fartura Gastronomia
O Senac-RS também realizou o Mesa ao Vivo RS, na Faculdade Senac Porto Alegre, em
parceria com a revista Prazeres da Mesa. Nas três edições (2015, 2016 e 2017), o evento
contou com aulas, degustações, jantares e palestras com chefs renomados, como Alex
Atala, em 2015. A instituição participa ainda de outras iniciativas. Em 2016 e 2018, o
Senac-RS integrou a programação do Festival Fartura Gastronomia, em Porto Alegre.

Alex Atala na primeira edição do Mesa ao Vivo RS, realizada em 2015
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Virada Sustentável
Ações de sustentabilidade também fazem parte das atividades. Além das diversas palestras promovidas em alusão ao Dia da Água e Semana do Meio Ambiente, em todo o
Estado, o Senac-RS apoia, desde 2016, a Virada Sustentável, que acontece em Porto
Alegre. O evento traz uma série de oficinas, palestras e debates gratuitos.

Encontro Regional de Inclusão Senac-RS
Em 2017, foi realizado o Encontro Regional de Inclusão do Senac-RS, com o tema “Mudando Vidas na Inclusão”. A ocasião contou com depoimentos de experiências de colaboradores do Senac-RS e do Sesc/RS. Diversas empresas relataram seus projetos de
inclusão para pessoas com deficiência.

Formatura do Programa Jovem Aprendiz
Além da colação de grau dos cursos técnicos e das Faculdades, o Senac-RS promove,
tradicionalmente, a grande formatura do Programa Jovem Aprendiz, de alunos de Porto
Alegre e Região Metropolitana. Desde 2014, cerca de 4 mil alunos participaram do evento, recebendo o certificado de conclusão da formação.
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Mudei minha Sorte
Nas suas atividades, o Senac-RS atua em parceria com diversos segmentos da sociedade. Desde 2014, a instituição promove ações do Mudei Minha Sorte, junto aos sindicatos
filiados à Federação. Tem por objetivo apadrinhar uma comunidade carente, realizando
capacitação profissional, proporcionando momentos de lazer e despertando o empreendedorismo nos moradores.

Poder Público
As parcerias com o poder público também são diversas e possibilitam a capacitação profissional gratuita para quem não teria acesso. Em 2016, o programa de inclusão produtiva
na reciclagem Todos Somos Porto Alegre, promovido pela Prefeitura, realizou a formatura da primeira turma do curso de Alfabetização e Profissionalização para ex-carroceiros e carrinheiros, desenvolvido com o Senac. Por meio da escola Senac Comunidade, a
instituição mantém uma parceria com o Juizado da Violência Doméstica, em Porto Alegre,
oferecendo capacitação gratuita para mulheres vítimas de violência.
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WorldSkills
O Senac-RS também oportuniza aos alunos a possibilidade de uma experiência internacional. Um dos grandes eventos que a instituição participa é a WorldSkills – maior competição
de educação profissional do mundo. Estudantes do Senac-RS já participaram da competição internacional nas seguintes ocupações: Cuidados de Saúde e Apoio Social, Cabeleireiro
e Cozinha. O processo qualifica os serviços educacionais e equipe docente, ao comparar o
Senac-RS com padrões internacionais de qualidade.
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Nos útlimos três anos foram conquistadas quatro medalhas, por dois alunos dos cursos
de Cozinha do Senac-RS (Ricardo Dornelles e Gérson Nunes), uma do curso Cabeleireiro
(Vitória Menezes) e outra de Cuidados de Saúde e Apoio Social (Júlia Goulart). Dornelles
ganhou medalha de bronze na competição, em São Paulo, em 2015. Já em 2017, os demais competidores conquistaram as medalhas na WorldSkills em Abu Dhabi. Em 2018,
a instituição está treinando alunos em cinco ocupações – Cozinha, Cuidados de Saúde e
Apoio Social, Estética e Bem-Estar e Serviço de Restaurante – para a etapa nacional das
Competições Senac de Educação Profissional. A seletiva brasileira definirá quem irá para
a WorldSkills 2019, na Rússia.

Inefop
Ainda na linha da internacionalização, o Senac-RS assinou, em 2016, um protocolo de
intenções com Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) do Uruguai, principal órgão responsável pela implementação de políticas para o reforço da
formação profissional e emprego dos trabalhadores do país. O acordo, com duração
inicial de dois anos, realiza cursos práticos e de qualificação para o comerciário nos mais
diversos níveis e a áreas da educação profissional ligadas ao comércio de bens, serviços
e turismo em escolas ou centros instalados e mantidos pelo Inefop.

Programa de Intercâmbio Senac-RS
Já em 2017, a instituição lançou o Programa de Intercâmbio Senac-RS. Por meio dele,
inscritos em qualquer curso das escolas do Senac no Estado podem participar de atividades diferenciadas, buscando estimular o progresso da fluência dentro e fora da sala
de aula.
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Prêmio Qualidade RS e Prêmio Nacional da Qualidade
O Senac-RS tem uma reconhecida trajetória de excelência. Em 2003, a instituição
aderiu ao Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) e, em 2008, iniciou
a sua participação no Prêmio Qualidade RS (PQRS). No total já são 148 prêmios conquistados. Os reconhecimentos em âmbitos nacional e internacional do seu modelo
de gestão vieram a partir de 2015 – ano em que o Senac-RS obteve projeção nacional
como empresa destaque no Critério Clientes no Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ).
Em 2016, tornou-se a única instituição de ensino do País a ganhar o PNQ, distinção
máxima à excelência no Brasil.

Senac-RS foi reconhecido no critério Clientes no Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ)
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Senac-RS conquista o PNQ em 2016

Prêmio IberoAmericano da Qualidade
Já em 2017, o Senac-RS expandiu as fronteiras do País ao ser a primeira instituição
de ensino do Brasil a receber o Prêmio IberoAmericano da Qualidade, reconhecimento máximo à excelência em gestão da Ibero-América, promovido pela Fundación Ibero
Americana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq). Ao total, 22 países participaram do
processo de avaliação.
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Prêmio IberoAmericano da Qualidade, recebido em 2017

Melhores em Gestão
Em 2018, mais uma conquista: a instituição foi reconhecida pelo Melhores em Gestão,
promovido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). A distinção tem origem no Prêmio Nacional da Qualidade, que foi remodelado após 25 anos de existência, tornando-se
o Melhores em Gestão. Além do reconhecimento, o Senac-RS também recebeu o troféu
Destaque pelas suas excelentes práticas de gestão, considerado nível classe mundial.
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Melhores em Gestão recebido em 2018

Top Ser Humano
Entre 2014 e 2017, o Senac-RS conquistou três distinções do Top Ser Humano, promovido pela ABRH-RS. Os cases reconhecidos foram: “Política de Promoções – Mérito e Antiguidade Senac-RS” (2014); “Pesquisa de Clima no Senac-RS: a Importância da Devolutiva
como Fator de Engajamento” (2015), e “Interligado: revista eletrônica que engaja os colaboradores do Senac-RS” (2017). A distinção é uma das mais importantes premiações
gaúchas nas áreas de gestão de pessoas e cidadania.
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Marcas de Quem Decide
Todo o trabalho realizado pelo Senac-RS reflete no reconhecimento da marca entre a
população gaúcha. O Senac-RS recebeu em 2016, ano em que completou sete décadas,
o título de marca preferida dos gaúchos quando o assunto é Ensino Técnico. O resultado
é fruto da pesquisa Marcas de Quem Decide, uma promoção do Jornal do Comércio, de
Porto Alegre, e da QualiData – Pesquisas e Conhecimento Estratégico.

Top of Mind
Por fim, em maio de 2018, a instituição teve o reconhecimento Top of Mind, promovido
pela Revista Amanhã, na categoria Capacitação Profissional. A pesquisa foi realizada
com 1,2 mil gaúchos. Realizado há 28 anos, o Top of Mind percorre o Rio Grande do Sul
para descobrir as marcas mais lembradas.

146

Fecomércio-RS/

SESC/Senac
JULHO/2018

147

