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Wilton Malta

 Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Alagoas

H
á quem diga que os números são frios. Eu 

discordo, pois acredito que os números ul-

trapassam (e muito!) a função de quanti-

ficar e se elevam no caráter informativo. Até para os 

menos afeitos à matemática, não há dúvida de que os 

números são essenciais em nossa sociedade. São eles 

que dizem aos gestores de uma cidade quais políticas 

públicas devem ser enfatizadas; aos médicos, quais as 

taxas alteradas e o tratamento mais adequado; ao estu-

dante, o quanto ele deve se esforçar para passar... Nú-

meros são balizadores de ações.

Com o Sistema Fecomércio Alagoas não poderia 

ser diferente. Nossos números nos dizem o caminho a 

percorrer na representação das empresas do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo, os projetos que devemos 

desenvolver para o bem-estar dos comerciários e as 

demandas de cursos e capacitações do nosso mercado. 

Assim como nos anos anteriores, em 2017 o nosso 

trabalho foi focado em ações que pudessem ir além da 

esfera da representatividade e fossem sentidas, na prá-

tica, pelas empresas pelas quais lutamos. E esse esforço 

foi recompensado com a criação de Frente Parlamen-

tar em Defesa do Comércio, na Assembleia Legislativa 

do Estado de Alagoas, e da Frente Parlamentar em De-

fesa da Atividade Produtiva do Comércio de Maceió, 

criada na Câmara Municipal de Maceió. Agora, as rei-

vindicações do setor ganham mais força. E isso é muito 

importante! Afinal, precisamos ter voz na formulação 

de diretrizes que impactarão no Comércio. Precisamos 

ser ouvidos para auxiliarmos na construção de um 

ambiente mais competitivo e que gere um comércio 

dinâmico.

E é esse esforço de conquistar cada vez mais es-

paços aos nossos representados que trazemos, em meio 

a números, nesta edição especial de Balanço Social Ala-

goas – 2017.

SISTEMA FECOMÉRCIO/SESC/SENAC ALAGOAS | BALANÇO SOCIAL | ANO 2017 | 3

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Somando forças

Em 2017, além de dar continuidade às 

ações de anos anteriores, a Fecomércio im-

plementou novos projetos e ampliou o foco 

de atuação. A entidade buscou novas par-

cerias que pudessem trazer benefícios finan-

ceiros aos empresários do setor; uma forma 

de auxiliá-los a enfrentar os efeitos trazidos 

com a recente crise econômica. Neste con-

texto, foi firmado convênio com o Banco do 

Brasil. A parceria possibilitou a simplificação 

do processo de atendimento na proposta de 

financiamento. E na busca pela melhoria do 

setor em todo o Estado, a entidade realizou o 

Encontro com Prefeitos, para estimular a 

criação de políticas públicas com foco no de-

senvolvimento por meio do Comércio. A ação 

contou com o apoio da Associação dos Mu-

nicípios Alagoanos (AMA), do Sesc, do Senac 

e do Instituto Fecomércio.

A capacitação de empresários, pro-

fissionais contábeis e de recursos humanos 

foi outra vertente trabalhada pela Federação, 

que, em parceria com o Sebrae, vem desen-

volvendo o Programa “Sua empresa legal no 

Sped Fiscal”. A entidade promoveu, ainda, pa-

lestras focadas em atualizações em temas de 

gestão tributária e legislação trabalhista.

E, para criar um fôlego no Comércio ao 

restabelecer o poder de compra do consumi-

dor, a Fecomércio e a Caixa Econômica Fede-

ral realizaram um mutirão para clientes ina-

dimplentes ofertando descontos especiais 

para Pessoas Físicas e Jurídicas que podiam 

chegar a até 90% em casos de pagamento à 

vista.

Visando melhorias às empresas 

alagoanas, Fecomércio executa 

novos projetos e firma parcerias

CONVÊNIO COM BANCO DO BRASIL

8 Até o momento, foram contatadas 545 

empresas em Maceió

CONVÊNIO SEBRAE

5 turmas (Maceió, Arapiraca, Palmeira dos 

Índios, Penedo e União dos Palmares)

8 Total de 100 horas-aula

8 Empresas participantes: 89 

8 Número de participantes total: 114 

ENCONTRO COM PREFEITOS

8 35 representantes municipais, sendo 20 

prefeitos

APROXIMAÇÃO

Encontro de Oportunidades de Negócios 

China – Alagoas

8 90 participantes

Encontro Empresarial de Negócios Inter-

nacionais - Taiwan

8 71 participantes

MUTIRÃO

Maceió, Arapiraca e Palmeira dos Índios

8 Nas três edições do Feirão foram aten-

didas cerca de 2.000 pessoas, sendo 1.800 

Pessoas Físicas e 200 Pessoas Jurídicas. As 

negociações giraram em torno de R$ 2 mi-

lhões.

PALESTRAS

“e-Social: chegou a hora e não tem volta”, 

com Hélio Donin | Janeiro

8 Maceió e Arapiraca: 235 participantes

“As mudanças do Simples Nacional para 

2017 e 2018”, com Daniel Berselli | Maio

8 Maceió: 116 participantes

8 Arapiraca: 93 participantes

“Reforma Trabalhista: avanços ou retro-

cesso”, com Flávio Obino Filho | Novembro

8 Maceió: 70 participantes



Participação

Para que o Comércio alagoano siga fir-

me rumo ao desenvolvimento, a Fecomércio 

AL pauta seu planejamento em ações e pro-

jetos que tragam reflexos positivos para seus 

representados, pois acredita que o fortaleci-

mento do setor é sinônimo de fomento à eco-

nomia, estimulando o crescimento de nosso 

Estado.

Nesse processo, a entidade estabelece 

vínculos e ocupa seu espaço na retaguarda pa-

ra fortalecer o coletivo. Ampliando os espaços 

de sua representatividade, na defesa perma-

nente dos interesses do comércio de Bens, 

Serviços e Turismo de Alagoas, a Federação 

também integra variados órgãos colegiados, 

tanto na esfera pública quanto na privada. 

Destacam-se, entre eles, o Conselho Estadual 

de Desenvolvimento Econômico (Conedes), 

que tem entre seus objetivos a formulação de 

políticas e diretrizes que visem acelerar o de-

senvolvimento econômico e social do Estado, 

e do Comitê Temático de Desoneração e Des-

burocratização do Fórum Estadual das Mi-

croempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Fempe).

Ações de representações ampliam 

vínculos com poderes, entidades e 

conselhos de classe

Entidade também intensificou relações com 

Poderes Executivo e Legislativo 
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Janeiro: 27

Abril: 28

AÇÕES DE REPRESENTAÇÕES

Julho: 24

Outubro: 27

Dezembro: 18

Fevereiro: 25 Março: 26

Maio: 25 Junho: 21

Agosto: 27 Setembro: 21

Novembro: 22
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Conquistas

Uma boa conquista ao setor do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo alagoano surgiu a 

partir da articulação da Fecomércio com os 

poderes legislativos da esfera estadual e do 

município de Maceió. Em março, a Mesa Di-

retora da Assembleia Legislativa (ALE) apro-

vou a criação da Frente Parlamentar em De-

fesa do Comércio, iniciando um canal no legis-

lativo em defesa dos interesses do setor. O 

passo seguinte foi realizar uma Audiência Pú-

blica que debateu pontos da pauta apresenta-

das pela Federação, a exemplo da revisão no 

rol de produtos sujeitos ao Fundo Estadual de 

Combate a Erradicação da Pobreza (Fecoep), a 

regulamentação do Fundo de Equilíbrio Fiscal 

do Estado de Alagoas (Fefal) e o estímulo à for-

malização de novos empregos.

Na mesma direção, a Câmara Municipal 

de Maceió aprovou, em sessão ordinária em 

maio, a criação da Frente Parlamentar em De-

fesa da Atividade Produtiva do Comércio de 

Maceió. E para fortalecer ainda mais essa 

atuação, os parlamentares municipais mani-

festaram a intenção de criar uma Frente Parla-

mentar Mista em parceria com a Assembleia 

Legislativa de Alagoas (ALE).

O propósito das Frentes é auxiliar na 

formulação de diretrizes que apoiem o setor. 

Uma vez que essas diretrizes gerem impac-

tos positivos, seja por meio da simplificação 

da carga tributária, da desburocratização ou 

do incentivo fiscal, os empresários tornam-

se competitivos e melhor posicionados no 

mercado, gerando um comércio forte que 

empregará e fará a dinâmica da economia 

crescer.

Assembleia Legislativa e Câmara 

Municipal de Maceió criam 

Frentes em defesa do Comércio

Frentes Parlamentares irão auxiliar a formulação 

de diretrizes que apoiem o setor 



Indicadores

O Instituto Fecomércio AL desenvolve 

estudos e pesquisas que auxiliam o setor, os 

empresários em geral e a sociedade. Por meio 

desse trabalho, é possível prever e avaliar a de-

manda de consumo das famílias, o nível de 

endividamento da população e o índice de ina-

dimplência; indicadores importantes para o 

planejamento das empresas. Estas pesquisas 

contam com a parceria da Confederação Na-

cional do Comércio de Bens, Serviços e Turis-

mo (CNC).

O Instituto atua, ainda, com pesquisas 

personalizadas para atender as demandas em-

presariais e pesquisas com foco no consumo 

nas datas comemorativas.

A Fecomércio AL, em parceria com a Cer-

tisign, desde 2011 passou a ser Autoridade de 

Registro (AR) em Alagoas. Nesta condição, ofe-

rece aos empresários e ao público em geral 

oportunidade de realizar a validação e ainda re-

ceber o certificado na mesma hora, sem buro-

cracia e pronto para ser utilizado. Essa exce-

lência no atendimento faz com que os núme-

ros de certificações evoluam ao longo dos anos.

Maceió

Fecomércio AL    Sirecom AL    Juceal | |

Interior

Sindilojas Arapiraca    Sindilojas Palmeira dos |

Índios    Sindilojas União dos Palmares|

Em suas pesquisas, o Instituto 

Fecomércio fornece dados 

sólidos que balizam decisões
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL

PESQUISAS 2017

Parceria com a CNC

8 Pesquisa de Endividamento e Inadimplên-

cia do Consumidor (PEIC): 12

8 Índice de Consumo das Famílias (ICF): 12

8 Índice de Confiança do Empresário do Co-

mércio (ICEC): 12

Datas comemorativas

8 Intenção de consumo para o Dia das Mães

8 Intenção de consumo para o Dia dos Na-

morados

8 Intenção de consumo para o Dia dos Pais

8 Intenção de consumo para o Dia das Cri-

anças

8 Intenção de consumo para o Natal

Pesquisas sob demanda

8 Ambiente empresarial

8 Feira Livre – Teotônio Vilela

8 Feira Livre – Palmeira dos Índios

8 Campanha Natal Compartilhado – Palmei-

ra de Índios

8 Reconhecimento de marca – Sesc

Janeiro: 496

Março: 640

Junho: 409

Setembro: 526

Novembro: 473

Fevereiro: 478

Abril: 475 Maio: 614

Julho: 558 Agosto: 621

Outubro: 473

Dezembro: 416

Total: 6.179

Evolução ao longo dos anos

Certificados digitais validados em 2017

8

2011     2.090

2012     2.967

2013     4.283

2014     4.948

2015     4.591

2016     5.177

Postos de atendimento
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Lideranças
Ao longo de 2017, a Folha Fecomércio entrevis-

tou os presidentes dos sindicatos filiados à Federa-

ção.  Confira alguns registros:

Temos uma relação muito participativa, inclusive 

compondo conselhos, como o de Turismo, de Preser-

vação do Patrimônio Histórico e de Contribuintes, e 

conseguimos que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovasse a Lei Geral com vários benefícios para os 

empresários.

Ana Luíza Araújo, presidente do Sindilojas Penedo, 

sobre algumas frentes de atuação do sindicato junto 

ao poder municipal.

Dentre os maiores desafios está o de fomentar uma 

entidade que consiga ter uma representatividade re-

conhecida pela sua base e que, no seu processo de 

defesa da categoria, consiga ser forte e dinâmica. Sem 

falar no desafio constante da busca pela sustentabi-

lidade.

Nilo Zampieri Jr., presidente do Secovi AL, citan-

do os desafios de sua gestão à frente da entidade.

Nós não somos sindicalistas profissionais. Tudo o 

que fizemos e conquistamos aconteceu porque hou-

ve a adesão e nossos colaboradores. O presidente e a 

diretoria sozinhos não fazem muito se os colabora-

dores e associados não estiverem engajados.

Arthur Guillou, presidente do Sirecom AL, sobre a 

importância da atuação em conjunto nas conquis-

tas da entidade.

O segmento farmacêutico não foge à regra dos de-

mais, com a excessiva carga tributária que limita, 

principalmente, o pequeno e médio empresário na 

prospecção de crescimento diante de um mercado 

competitivo, haja vista que em Alagoas o ICMS é um 

dos mais elevados do País.

José Carlos Medeiros, presidente da Junta Gover-

nativa do Sincofarma AL, ao falar dos gargalos en-

frentados pelo segmento.

Para nós que integramos esse Sistema, é compensador 

constatar os avanços obtidos nos últimos anos. Mas não 

podemos nos acomodar e precisamos integrar cada vez 

mais empresários e políticos num objetivo comum que é 

o crescimento econômico do nosso Estado.

Wilton Malta, presidente do Sindilojas Arapiraca, so-

bre o crescimento da atuação do Sistema Fecomércio.

O empresário deve acreditar no seu potencial de supe-

ração e perceber que toda situação adversa oferece uma 

oportunidade de mudança. É certo que as turbulências 

econômicas e as incertezas trazidas por elas afetam o 

desenvolvimento. Mas ficar parado é que não dá!

Gilton Lima, presidente do Sindilojas Palmeira dos Ín-

dios, ao analisar a crise econômica.

Um trabalho de convencimento para que o empresário 

entenda que o sindicato é o legítimo representante do 

comércio. A essência da entidade sindical é lutar pelo 

bem estar das empresas e para isso se faz necessária a 

participação de todos a fim de fortalecer as ações.

Adeildo Sotero, presidente do Sindilojas União dos 

Palmares, falando do fortalecimento do sindicalismo.

Evoluímos consideravelmente no quesito relaciona-

mento com a Sefaz e demais órgãos estaduais e mu-

nicipais. Esse canal é essencial, pois o Estado precisa 

estar ciente dos gargalos. Afinal, quando pensamos em 

crescimento econômico, os benefícios acontecem para 

ambas as partes.

Valdomiro Feitosa, presidente do Sincadeal, citando al-

guns dos principais avanços de sua gestão.
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Gestão

O ano de 2017 foi difícil, onde muitos senti-

ram o efeito da crise econômica brasileira. Mes-

mo com tantas mudanças no setor econômico do 

país, causando fragilidades em muitas organiza-

ções, o Sesc finaliza mais um ano com uma gestão 

assertiva, cumprindo seu papel social.

A Gestão, alinhada ao Plano Estratégico e 

Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020, conso-

lida e reafirma seu compromisso com a promo-

ção do bem-estar social dos trabalhadores do 

comércio de bens, serviços e turismo, e a socie-

dade em geral.

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

ASSOCIADOS - Em 2017 uma das prioridades 

da Gestão era ampliar a lista de associados, 

com o objetivo de fazer com que os trabalha-

dores do comércio tenham aproveitamento 

integral das ações promovidas pelo Sesc. Co-

mo princípio, os recursos aplicados foram sis-

temáticos no planejamento, na comunicação e 

na excelência do atendimento, resultando um 

avanço significativo nas matrículas novas e re-

validadas, e na participação dos comerciários 

nas atividades do Sesc.

Vencemos os desafios, o Sesc 

comemora os resultados

do exercício

Pessoas atendidas: 1.686.739

Matrículas novas e revalidadas: 70.935

Participação de comerciários e dependentes

nas realizações: 85%

Comerciários cadastrados com renda familiar

até três salários mínimos: 95%

O Sesc incentiva a igualdade e valoriza

a história e costumes
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Foram diversas atividades realizadas na 

capital e no interior, abrangendo municípios 

alagoanos onde não têm unidades Sesc.

O Sesc oportunizou aos comerciários e as 

comunidades em geral, cuidados com a saúde 

bucal, prevenção ao câncer de mama e colo do 

útero, incentivo à leitura, oficinas, e muitas ou-

tras atividades por meio das Unidades Móveis: 

OdontoSesc, Saúde Mulher, BiblioSesc, além de 

diversas ações por meio das Caravanas, como as 

oficinas de aproveitamento integral dos ali-

mentos, promovidas pelo Programa Mesa Bra-

sil e diversas ações recreativas. No total 62 mu-

nicípios foram atendidos.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Água Branca; Arapiraca; Atalaia; Barra de Santo 

Antônio; Barra de São Miguel; Batalha; Branqui-

nha; Cachoeira Grande (Canapi); Cacimbinhas; 

Campo Alegre; Capela; Chá Preta; Coité do Noia; 

Coqueiro Seco; Coruripe; Craíbas; Delmiro 

Gouveia; Dois Riachos; Estrela de Alagoas; Feira 

Grande; Feliz Deserto; Girau do Ponciano; Iba-

teguara; Igaci; Joaquim Gomes; Lagoa da Canoa; 

Limoeiro de Anadia; Maceió; Major Isidoro; Ma-

rechal Deodoro; Messias; Minador do Negrão; 

Monteirópolis; Murici; Olho D'água das Flores; 

Olivença; Palmeira dos Índios; Pão de Açúcar; 

Paripueira; Penedo; Piaçabuçu; Pilar; Piranhas; 

Poço das Trincheiras; Porto Calvo; Porto de Pe-

dras; Rio Largo; Santa Luzia do Norte; Santana 

de Ipanema; São José da Lage; São Luiz do Qui-

tunde; São Miguel dos Campos; São Miguel dos 

Milagres; São Sebastião; Taquarana; Teotônio 

Vilela; União dos Palmares; Jacuípe; Traipu; Pa-

lestina; Pariconha.

Um elo do pertencimento a realização, presentes 

na atuação do Sesc
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RECONHECIMENTO

O Sesc também esteve presente em di-

versos encontros de cunho social, campanhas, 

conselhos, recebendo reconhecimentos que 

demonstram sua potencialização no processo 

de multiplicador, destacando seu alinhamento 

com as mudanças, com os desafios e inova-

ções constantes. São reconhecimentos que 

revelam sua extensão na contribuição social 

em aspectos quantitativos e subjetivos, ine-

rente ao trabalho imediato e a longo prazo.

REPRESENTAÇÕES EM CONSELHOS

Grupo de Discussão do Plano de Segurança 

Viária

O Sesc com ações integradas contribui para 

transformar vidas

Comitê Municipal de Combate ao Aedes

Aegypti

Comitê da Dengue

Movimento Abril Verde

Fórum estadual de Turismo (Secretaria de De-

senvolvimento e Turismo)

Conselho Municipal de Turismo

CAPS – Casa Verde

Conselho Municpal de Políticas Públicas de Ma-

ceió

Conselho Estadual de Cultura de Alagoas

Conselho Estadual do Idoso

Rede Alagoana de Proteção e Defesa da Pes-

soa Idosa

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricio-

nal – CONSEA
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Inclusão social, conhecimento, saúde e oportunidades 

permeiam as ações do Sesc

PRODUÇÃO SOCIAL

Por meio da Educação, Saúde, Cultura, La-

zer e Assistência, o Sesc possibilitou a constru-

ção coletiva de um cotidiano com mais quali-

dade de vida e acesso a elementos fundamen-

tais para a formação de cidadãos conscientes, 

saudáveis e felizes.

EDUCAÇÃO

SAÚDE

CULTURA

Participantes em exposições, concertos musi-

cais, espetáculos cênicos e literários e exibições 

cinematográficas.

Alunos matriculados: 1.146

Frequência: 685.835

Consultas: 31.045

Procedimentos Odontológicos Realizados:

222.165

Odontologia

Refeições produzidas: 661.233

Nutrição

Pessoas atendidas: 81.426

Educação em Saúde

Exames/Mamografias/Citologias: 2.706

Cinematográficas: 49.606



Trabalho Social com Idosos – TSI

Pessoas inscritas: 9.804

Mesa Brasil

Quilos de alimentos arrecadados: 1.846.899

Instituições atendidas: 2.009
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LAZER

Turismo Social do Sesc realizou excursão

de Petrolina/São João do Vale/PE, em junho/2017

Frequência de alunos em ações formativas:

54.988

Biblioteca - pessoas atendidas: 189.820

Empréstimos realizados: 13.484

Recreação

Pessoas atendidas: 623.985

Desenvolvimento Físico e Esportivo – DFE

Pessoas inscritas: 21.767

Frequências: 233.939

Turismo Social

Hospedagens: 7.917

Média de ocupação comerciário: 85%

Excursões e Passeios

Participantes: 2.604

ASSISTÊNCIA

O desempenho do Sesc no ano de 2017 está 

representado neste material com os dados 

que demonstram um panorama da aplicação 

de recursos, do avanço das matrículas e cre-

denciamentos, da oferta de atendimentos, 

dos investimentos em novas ações e recur-

sos humanos.

Pessoas beneficiadas: 294.804
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Eventos

Há 70 anos o Senac, em parceria com a 

Fecomércio e o Sesc fortalecem o comércio em 

Alagoas. Mais do que a qualificação profissional, 

a responsabilidade social e a educação estão no 

cerne da instituição.

Com o objetivo de fortalecer sua atuação e 

estreitar seu relacionamento com a sociedade, 

o Senac promoveu, em 2017, diversos eventos 

nas áreas de Beleza, Gastronomia, Gestão, Saú-

de e Tecnologia. Entre eles, a Semana de Gas-

tronomia em Brasília que levou os sabores de 

Alagoas e promoveu a culinária local na capital 

brasileira.

Destaque, também, para o evento Senac 

Apresenta, que trouxe um dos maiores pales-

trantes do país, Leandro Karnal, para o estado. “A 

boa recepção do público mostrou que o Senac 

trabalha em uma direção positiva, e que eventos 

como esse contribuem para o desenvolvimento 

da sociedade ao apresentar informações de 

qualidade, que provocam a reflexão sobre o 

planejamento estratégico”, comentou Wilton 

Malta, presidente do Sistema Fecomércio/ 

Sesc/Senac. Para a diretora Regional do Senac 

Alagoas, Telma Ribeiro, “é gratificante ver que as 

pessoas estão em busca de informação e de co-

nhecimento, e que conseguimos mobilizar to-

dos em torno do aprendizado e da educação”.

E é impossível falar em educação sem falar 

do maior evento literário do estado, a 8ª edição 

da Bienal Internacional do Livro. Presente com 

um estande interativo, a instituição promoveu o 

Quiz Senac, onde o público teve a oportunidade 

de participar de um Quiz e, por meio dele, iden-

tificar interesses, aptidões profissionais e con-

correr ao sorteio de cursos de acordo com a 

área de interesse revelada.

Ações institucionais firmam 

o compromisso do Senac 

com a sociedade

PRINCIPAIS EVENTOS DE 2017

9 de maio  >>  Semana da Gastronomia 

em Brasília

24 de maio  >>  Cozinhando com o 

Chef

30 de maio  >>  Pajuçara Management

11 de julho  >>  Senac apresenta com 

Leandro Karnal

13 de setembro  >>  I Seminário de 

Aprendizagem

20 de setembro  >>  FESURPER em 

Arapiraca

29 de setembro  >>  8ª Bienal do Livro

17 de outubro  >>  Feira de 

Empregabilidade da UNIT

21 de outubro  >>  Feira do 

Empreendedor

26 de outubro  >>  Beauty Fair

26 de outubro  >>  COALTI

24 de novembro  >>  Technology Week

13 de janeiro  >>  Jornada Adobe
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Destaques

Criada para reconhecer organizações que 

valorizam pessoas, a Great Place to Work é uma 

empresa global de pesquisa, consultoria e capa-

citação que oferece soluções para impulsionar 

os resultados dos negócios por meio de seus 

colaboradores. Com uma pesquisa anônima 

realizada com os funcionários das empresas, a 

organização que atingir, de acordo com o 

GPTW, uma nota igual ou superior a 70 na pes-

quisa com os funcionários, será certificada e se 

torna elegível a participar do ranking das Me-

lhores Empresas para Trabalhar.

Em 2017, o Senac foi uma dessas institui-

ções que obteve o selo de certificação da empre-

sa. Segundo Adriana Palmeira, coordenadora de 

Recursos Humanos do Senac Alagoas, “o selo sig-

nifica que estamos no caminho certo, que somos 

uma empresa que valoriza as pessoas e que, com 

empenho, podemos alcançar o ranking das me-

lhores empresas para se trabalhar”.

Também em 2017, o Senac firmou parceria 

com a instituição de ensino Canadian College e 

passou a oferecer turmas de inglês com a meto-

dologia SMRT English (Student Media Relevant 

Training), por meio da qual os alunos utilizam as 

ferramentas Google a fim de favorecer o apren-

dizado dentro e fora de sala, fazendo uso de in-

formações disponíveis na Internet. As aulas 

contam com diversos recursos tecnológicos e o 

conteúdo pode ser acessado de qualquer dis-

positivo móvel, por meio de um programa es-

pecífico, o que otimiza o tempo, dispensa o uso 

de livros, e torna a aula ainda mais interativa e 

envolvente.

Senac conquista novas 

certificações e atesta a qualidade 

de cursos profissionalizantes

MEC

Em mais uma con-

quista de 2017, o 

Senac Alagoas re-

cebeu nota máxi-

ma na avaliação do 

Ministério da Edu-

cação, o que atesta 

que a instituição a-

tende a todos os 

requisitos definidos pelo órgão para ofer-

tar cursos de graduação a distância, com 

excelência e qualidade. O Regional, por 

meio do Centro de Educação Profissional 

Carlos Milito, passou por visitas in loco, que 

avaliaram infraestrutura, secretaria esco-

lar, laboratórios, planos de curso, e titu-

lação acadêmica dos colaboradores e ins-

trutores, o que atribuiu à instituição o con-

ceito 5.

CANADIAN COLLEGE
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A solidariedade esteve presente durante

todo o ano de 2017

Solidariedade

Seja na vida pessoal, no trabalho ou em da-

tas comemorativas, a solidariedade é capaz de 

transformar vidas por meio do amor e do cui-

dado ao próximo. Cumprindo com sua respon-

sabilidade social, o Senac Alagoas promoveu 

diversos serviços gratuitos para comunidades 

carentes por meio de parcerias firmadas com a 

Aliança Comercial, Defensoria Pública e Minis-

tério Público.

Além disso, a instituição ainda arrecadou 

R$ 17.611,70 no bazar e feira de livros, e doou 491 

bens entre mobiliários, equipamentos de infor-

mática e equipamento gerais que totalizaram 

R$ 136.522,58 em doações. Como ação de fim de 

ano, o Senac também arrecadou mais de 250 

kits escolares, que foram doados para as crian-

ças do Lar São Domingos.

O principal papel do Senac, porém, é mos-

trado com o Programa Senac de Gratuidade 

(PSG), destinado a pessoas de baixa renda - cuja 

renda familiar mensal per capita não ultrapasse 

dois salários mínimos federais. Com o objetivo de 

proporcionar novas oportunidades, a instituição 

atendeu, somente no ano de 2017, 3.873 alunos 

em cursos de qualificação profissional e técnico, 

e executou 646.583 horas em cursos gratuitos. 

Por meio do Pronatec (Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), o Senac 

ainda alcançou 55 estudantes.

Já o Programa de Aprendizagem, que 

gera oportunidades para o estudante que es-

tá iniciando sua carreira no mundo de traba-

lho e para as empresas que querem qualificar 

e desenvolver o seu futuro profissional, ca-

pacitou 1.988 jovens, executou 438.404 horas 

e ainda formou 492 alunos ao atender 146 

empresas.

A responsabilidade social do 

Senac Alagoas também foi 

destaque no ano de 2017

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

Associação Espírita Nosso Lar, Associação Ru-

ral Vila Aparecida, Associação Superação de 

Deficiente de Alagoas (Assuperação), Comuni-

dade Casa Dona Paula, Cooperativa de Reci-

clagem de Alagoas (COOPREL), Fraternidade 

Espirita Deus Conosco, Igreja Evangélica As-

sembleia de Deus – Alagoas, Instituição Espíri-

ta Fernando Malta Campos, Instituto de Estu-

do Espiritas Herculano Pires, Lar São Domin-

gos e Sociedade Espirita de Amparo e Assis-

tência (SEARA).



20 | SENAC ALAGOAS | BALANÇO SOCIAL | ANO 2017

Casos de sucesso

Como instituição de educação profissio-

nal, o trabalho do Senac só termina quando seu 

aluno está inserido no mercado de trabalho. E 

esse é o caso de Iusdritt Queiroz e Gedson Ma-

chado, concluintes do curso de Barbeiro. Ambos 

trabalhavam na área de vendas e enxergaram no 

ramo da Beleza uma oportunidade de cresci-

mento. “Trabalhei como vendedor em uma loja 

de calçados durante cinco anos. No curso do 

Senac conheci o Gedson e decidimos abrir, jun-

tos, a Garba Barbearia, localizada na feirinha da 

Jatiúca, onde oferecemos aos clientes os serviços 

de barba, bigode e corte masculino”, conta Quei-

roz. “O curso do Senac foi um dos melhores 

investimentos que já fiz na vida. Lá, encontrei 

uma luz no fim do túnel”, confessa ele.

Fernanda Cascão, concluinte do curso 

Depilação, também não ficou para trás. Gra-

duada em Administração, ela trabalhou duran-

te anos em uma instituição financeira, em São 

Paulo (SP) e, depois, em uma empresa de con-

sultoria de gestão, no Rio de Janeiro (RJ), até se 

mudar para Maceió (AL). E foi na capital 

alagoana onde ela encontrou as condições 

ideais para realizar o sonho de abrir uma loja de 

depilação, com atendimento diferenciado. “No 

Senac, pude me profissionalizar numa área que 

não tinha conhecimento a fim de me sentir se-

gura para abrir a minha empresa, contratar fun-

cionárias e melhor atender às clientes. Sou mui-

to grata a essa instituição”, afirmou Fernanda.

E eles não foram os únicos que buscaram 

por capacitação. Em 2017, o Senac atendeu 

9.633 alunos em cursos de qualificação pro-

fissional e técnicos, 3.950 estudantes por meio 

da modalidade EAD (Ensino a Distância) e 

alcançou 13.077 pessoas em ações extensivas.

Ex-alunos do Senac Alagoas se 

destacam no mercado de 

trabalho

DESTAQUE TAMBÉM NA ÁREA DA SAÚDE

Além dos empreendedores da Beleza, as alu-

nas do curso Técnico em Análises Clínicas 

Ana Paula Amorim, Josilene Pereira, Leona 

Moura, Crislane Guedes, Alvina Figueiredo, 

Mônica dos Santos, Nadieje dos Santos, Ca-

roline Soares e Cínthia Barbosa se apaixo-

naram pela profissão escolhida e foram efe-

tivadas no Laboratório Hapvida, onde reali-

zaram o estágio profissional supervisiona-

do.

As biomédicas responsáveis pela ges-

tão do laboratório Hapvida, Rosângela Tor-

res e Aline Tenório, explicam o que motivou 

a contratação. “Durante o estágio, elas de-

monstraram, além do bom conhecimento 

técnico, a organização e a vontade de apren-

der sempre mais”, explica Aline. “A formação 

de nível técnico é uma exigência nossa e, 

quando recebemos profissionais formados 

no Senac, temos a certeza de que estamos 

contratando profissionais qualificados e 

atualizados sobre as novas exigências do 

mercado de trabalho”, finaliza Rosângela.

Formação de nível técnico abriu as

portas para o mercado
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Equipe do Supermercado Palato Ponta Verde 

recebe atestados do PAS

In company

Por meio dos cursos In Company, o Senac 

contribui para o desenvolvimento do comércio 

e setor de serviços ao qualificar e atualizar a 

mão-de-obra. Em 2017, 18 empresas contrata-

ram o serviço e realizaram 25 cursos com a ins-

tituição.

Com o Programa Alimentos Seguros (PAS), 

o Senac ainda entregou duas certificações que 

atestam que a empresa Supermercado Palato 

Ponta Verde implantou as Boas Práticas na Ma-

nipulação dos Alimentos de acordo com a me-

todologia do Programa em dois setores: Mesa e 

Distribuição.

Para Suzana Cabús, diretora executiva do 

supermercado, “há 26 anos o Palato busca man-

ter a excelência em seus serviços e cumprir sua 

missão: tornar mais feliz a vida dos clientes. 

Com os certificados, nós temos um atestado de 

qualidade e um incentivo para a continuidade 

de nosso trabalho”.

ARSAL, Amazon Construções e Serviços 

EIRELI, Araújo Lima Consultoria e Serviços 

Gerais LTDA (SPL Consultoria), Hospital Me-

morial Arthur Ramos, Hotel Pousada Gogó da 

Ema, Instituto Zumbi dos Palmares – IZP, Júlio 

César Permínio Tenório ME (Disdral), Palato 

Ponta Verde, Parque Shopping Maceió, Pesta-

lozzi, Restaurante Chiclete de Camarão (Im-

perador dos Camarões), SECOOP-AL, Serviço 

Social Da Indústria – SESI, SESC - Administra-

ção Regional no Estado de Alagoas, System 

Idiomas, Tamo Junto Empreendimento, Ver-

getti LTDA (Comedoria Sueca) e Usina Porto 

Rico.

Senac oferece soluções 

corporativas que fortalecem o 

comércio e setor de serviços

SOLUÇÕES CORPORATIVAS

Construir o conhecimento dentro das orga-

nizações é o diferencial competitivo de mui-

tas empresas que contratam o Senac a fim de 

garantir aos seus colaboradores a excelência 

na execução dos serviços oferecidos aos cli-

entes.

Os cursos In Company do Senac são 

formatados conforme a realidade da empre-

sa. Eles podem ser realizados nas dependên-

cias do Senac ou na empresa solicitante e 

abrangem diversos formatos e serviços: além 

de cursos de capacitação e aperfeiçoamento, 

elas também podem ser realizadas por meio 

de treinamento, palestras, oficinas e consul-

torias. Para mais informações, agende uma 

visita da Coordenação de Relacionamento 

com o Mercado do Senac por meio do tele-

fone (82) 2122.7905 ou pelo endereço eletrô-

nico crm@al.senac.br.

EMPRESAS ATENDIDAS EM 2017
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