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Mantido pelos empresários do comércio de 
bens, turismo e serviços, o Serviço Social do 
Comércio – Sesc é uma entidade privada que 
tem como objetivo proporcionar o bem-estar 
e qualidade de vida aos trabalhadores deste 
setor e sua família. Com a atuação nas áreas 

de Saúde, Esporte e Lazer,  Assistência, 
Educação e Cultura. 

SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO



“A diretriz básica do Sesc é a de um
trabalho eminentemente educativo que
permeie direta e/ou indiretamente todas as
atividades e serviços desenvolvidos, fazendo
com que os mesmos ultrapassem seus
objetivos mais imediatos, tornando-se mais
eficazes ao contribuírem para a informação,
capacitação e desenvolvimento de valores.”
(Diretrizes Gerais de ação do Sesc, 2008)



Educação infantil Ensino Fundamental Ensino Médio

Escolas Inscritos Professores Escolas Inscritos Professores Escolas Inscritos Professores

131 19.066 578 71 26.689 1.237 7 2.610 175

Total

Escolas Inscritos Professores

209 48.365 1.990

DADOS DA EDUCAÇÃO 



 Lançado em 2011;

 Desenvolvido em 23 estados e Distrito Federal;

 Escolas do Sesc;

 Alunos com dados coletados (peso e altura).



COLETA DE DADOS





Conceito:

É caracterizada pelo acúmulo excessivo 
de gordura corporal no indivíduo. 

Diagnóstico:

O parâmetro utilizado é o Índice de 
Massa Corporal – IMC.



A Organização Mundial da Saúde identificou a 
obesidade infantil como um dos problemas 

mais graves do século XXI, no que diz 
respeito a saúde pública.
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• Programa de Segurança
Alimentar e Nutricional
baseado em ações educativas
e de distribuição de alimentos
excedentes ou fora dos
padrões de comercialização

• Nosso objetivo é contribuir
para a promoção da cidadania
e a melhoria da qualidade de
vida de pessoas em situação
de vulnerabilidade, em uma
perspectiva de inclusão social.

MESA BRASIL SESC





ATUAÇÃO NACIONAL

• 87 unidades

• 537 cidades na 

abrangência

• 848 voluntários

• 529 servidores diretos

60 nutricionistas

56 assistentes sociais
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PÚBLICO



COM O QUE ATENDEMOS?



AÇÕES EDUCATIVAS

 Ação Educativa é uma estratégia que possibilita a
construção do conhecimento através da
participação dos indivíduos estimulando-os a
mudanças de atitudes e comportamento na
garantia da titularidade dos seus direitos.

 Foco das Ações Educativas:

- Alimentação saudável;
- Segurança dos alimentos;
- Fortalecimento institucional.





CONTRIBUIÇÕES DOS PROGRAMAS DE BANCOS 
DE ALIMENTOS 

 Redirecionamento de alimentos;

 Complementação das refeições oferecidas agregando valor 
nutricional;

 Diminuição do volume de produtos descartados - redução 
do impacto ambiental;

 Segurança e a qualidade do alimento captado até o seu 
consumo.



RESULTADOS NACIONAIS

Janeiro a Março 2016 

 9.180.312 kg de alimentos distribuídos;

 1.554.415 pessoas atendidas/dia; 

 3.087  empresas parceiras (doadores 
sistemáticos); 

 5.493 entidades assistidas permanentemente;

 893 ações educativas realizadas;

 46.416 multiplicadores treinados nas ações 
educativas. 
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