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 Os princípios da sustentabilidade foram 

incorporados à estratégia de atuação do Sebrae 

Goiás e passaram a fazer parte de todas as atividades 

desenvolvidas pela organização.  Tais ações fortaleceram 

as relações com as partes interessadas e, por 

consequência, agregam maior valor aos produtos e 

serviços ofertados aos clientes. 

 Pela constante atuação do Comitê de 

Responsabilidade Socioambiental e Desenvolvimento 

Social e apoio permanente da UGPP o “pensar sustentável” 

transformou o modelo mental dos gestores, na condução 

da gestão interna, dos projetos e no relacionamento 

com colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e 

comunidade local permitindo o “agir sustentável”.

 O presente relatório demonstra a concretização 

dos esforços do Sebrae Goiás em garantir princípios de 

sustentabilidade como um valor para a organização. A 

atuação firmada no tripé ambiental, social e econômico 

foi ampliada sendo incorporada a dimensão cultural. Para 

garantir a perenidade do desenvolvimento sustentável 

a Diretoria Executiva juntamente com o Comitê de 

Responsabilidade Socioambiental e Desenvolvimento 

Social atuaram sistematicamente na seleção de ações 

que possibilitassem reforçar ainda mais o valor: 

sustentabilidade.

 Ao longo deste documento serão apresentadas 

as diretrizes estabelecidas para a organização, firmadas 

sob as dimensões da sustentabilidade (econômica, 

ambiental, social e cultural), extraídas do Programa 

Sebrae Sustentável, NBR’s ISO’s 9001 e 14001, incluindo BS 

OHSAS 18001, além do Modelo de Excelência da Gestão - 

MEG, compreendendo o período de 01º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2016. 

1. APRESENTAÇÃO



 A responsabilidade socioambiental 

nada mais é que o relacionamento ético 

e transparente da organização com 

todas as partes interessadas, visando ao 

desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservando recursos ambientais e culturais 

para gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais.

 

 Uma instituição socialmente 

responsável é aquela que tem a capacidade 

de ouvir todas as partes envolvidas, 

clientes, empregados, terceirizados, 

conselheiros, credenciados, comunidade, 

meio ambiente, governo etc., buscando a 

satisfação de todos. Os gestores não devem 

pensar somente no interesse e bem-estar 

da organização, mas também no bem-estar 

de seus trabalhadores, da comunidade 

local, dos clientes, dos fornecedores, das 

autoridades públicas e da sociedade.

 O Conselho Deliberativo Estadual 

e a Diretoria Executiva, no intuito de 

corresponder às necessidades e expectativas 

dos clientes internos e externos, bem 

como da sociedade goiana, tem adotado 

diversas iniciativas que visam oferecer uma 

contribuição efetiva do Sebrae Goiás ao 

desenvolvimento sustentável.

 

 O Sebrae Sustentável - Programa 

de Responsabilidade Socioambiental e 

Desenvolvimento Social, deve ser visto de 

maneira ampla e transversal, pelo esforço 

cotidiano de conciliar a execução das 

atividades da Instituição com a valorização 

do ser humano, de forma a contribuir 

para o êxito dos objetivos estratégicos 

do Sebrae Goiás, bem como promover um 

relacionamento com a sociedade, por meio 

de uma postura consciente na busca de uma 

melhor qualidade de vida do público interno 

e externo e do meio ambiente.

2. MENSAGEM DOS DIRIGENTES



 O Centro Brasileiro de 

Assistência Gerencial à Pequena 

Empresa (Cebrae-GO) foi criado em 

1972, por iniciativa do BNDES e do 

Ministério do Planejamento e, há 

mais de 4 décadas, orienta pequenos 

e médios empresários. Quatro meses 

depois de instalado, o Cebrae-GO 

recebeu a sua primeira alteração de 

nome, passando a se chamar Centro 

Goiano de Assistência Gerencial à 

Promover a competitividade e 

o desenvolvimento sustentável 

dos pequenos negócios e 

fomentar o empreendedorismo, 

para fortalecer a economia 

goiana.

Ser líder no segmento de 

consultoria e educação para 

gestão dos pequenos negócios 

em Goiás.

Pequena e Média Empresa (Cegem), 

por uma decisão administrativa. 

Em 1975, o Cegem muda de nome 

seguindo o padrão estabelecido em 

todos os Estados brasileiros para 

instituições agregadas ao Cebrae. 

Surge, então, o Ceag-GO - Centro 

de Assistência Gerencial de Goiás, 

mantendo-se a mesma composição 

das entidades fundadoras. Em 12 de 

abril de 1990, a Lei 8.029 desvinculou 

o Cebrae da administração pública 

e, no dia 9 de outubro do mesmo 

ano, o Decreto 99.570 transformou o 

Cebrae em serviço social autônomo, 

mudando a sua denominação para 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae). Em 

Goiás, o Ceag foi transformado em 

Sebrae Goiás no dia 5 de fevereiro de 

1991, data em que entrou em vigor o 

seu Estatuto Social.

3. PERFIL DO  SEBRAE GOIÁS

Ética

Conhecimento

Profissionalismo

Comprometimento

Compromisso com o cliente

Sustentabilidade

MISSÃO

VISÃO

VALORES



POLÍTICA DE SAÚDE
E SEGURANÇA DO TRABALHO

O Sebrae Goiás está comprometido em promover a prevenção de 

danos e doenças (relacionados ao trabalho), bem como a melhoria 

contínua da gestão de SST, conscientizando nossos colaboradores 

quanto ao cumprimento de suas responsabilidades, garantindo o 

desempenho do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 

e o atendimento aos requisitos aplicáveis e demais requisitos 

subscritos pela organização. (SGSST). REV 01 Data de Criação: 

09.05.2016 Data da Revisão: 07.08.2017

POLÍTICA AMBIENTAL

O Sebrae Goiás está comprometido em promover a preservação dos 

recursos naturais e o cumprimento da legislação aplicável e outros 

requisitos subscritos pela organização, por meio da ação consciente 

de nossos colaboradores, reduzindo o consumo, eliminando o 

desperdício, prevenindo a poluição, reciclando os resíduos e 

melhorando continuamente o Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

REV 01 Data de Criação 09.05.2016

POLÍTICA DE QUALIDADE

Promover a cultura da melhoria contínua, oferecendo produtos e 

serviços de alta qualidade e eficiência para o desenvolvimento do 

empreendedorismo em Goiás. REV 00 Data de Criação 23.07.2015

Desenvolvimento
e sustentabilidade

dos Pequenos 
Negócios.

4. NEGÓCIO



AMBIENTAL

SOCIAL CULTURAL

DIRETRIZES
INTERNAS E 
EXTERNAS

EFICIÊNCIA

GESTÃO AMBIENTAL 

ALINHAMENTO COM 
A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

 
VALORIZAÇÃO DA
BIODIVERSIDADERELACIONAMENTO

COM A COMUNIDADE

IGUALDADE A TODA
DIVERSIDADE SOCIAL

CONEXÃO COM ACORDOS
HUMANITÁRIOS

RELACIONAMENTO
COM OS FORNECEDORES

RELACIONAMENTO
COM OS COLABORADORES

FOMENTO A
CULTURA DE PAZ

AÇÕES COM FOCO 
NO CLIENTE

RESPONSABILIDADE 
FINANCEIRA

CONFORMIDADE 
LEGAL

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO COM FOCO

EM RESPONSABILIADE 
SOCIALAMBIENTAL

COMPRAS 
SUSTENTÁVEIS

ECONÔMICO
E GESTÃO DE 
QUALIDADE

VALORIZAÇÃO
DA CULTURA

DIFUSÃO DA 
CULTURA LOCAL INTERNA

E EXTERNAMENTE



O público do Sebrae Goiás é constituído 

do conjunto da população que 

desenvolve atividades empresariais e está 

definitivamente envolvido na abertura de 

um negócio no qual o Sebrae atua para 

estimular o empreendedorismo. Composto 

por 3 classes principais: 

Os tipos de empreendimentos estão contidos nos setores econômicos, de acordo com a atividade 

desenvolvida.

Os artesãos e produtores rurais que forem registrados como MEI junto aos órgãos competentes devem 

ser classificados, preferencialmente, como Empresa com CNPJ nos sistemas do Sebrae. 

As Empresas (CNPJ) estão presentes em todos os setores econômicos.

5. CLIENTES E 
PRODUTOS

NOTAS

Pessoas que já 

desenvolveram ou estão 

desenvolvendo ações 

no sentido de abrir um 

negócio (potenciais 

empresários);

Pessoas nas 

quais o Sebrae busca 

desenvolver a cultura 

empreendedora 

(potenciais 

empreendedores).

Pequenos 

Negócios e seus 

proprietários

(empresários, produtores 

rurais e artesãos);

1°

3°

2°



SOLUÇÕES
SEBRAE

SOLUÇÕES QUE COMPÕEM 
O SEBRAE MAIS

- SEBRAE MAIS: Educação Empresarial

- SEBRAE MAIS: Gestão da Qualidade

- SEBRAE MAIS: Gestão Financeira 

  do Controle à Decisão

- SEBRAE MAIS: Excelência em Gestão

- SEBRAE MAIS: Educação Financeira



• Produtividade

• Sustentabilidade

• Inovação

• Qualidade

ÁREAS TEMÁTICAS 
QUE COMPÕEM 
O PROGRAMA 
SEBRAETEC

• Curso: D´Olho  na 

Qualidade Na Medida -

           5S para Micro e            

           Pequenas Empresas

• Palestra: Gestão 

Na Medida para 

Microempresas

• Curso: Gestão 

           Financeira Na Medida

QUE COMPÕEM 
O NA MEDIDA

• Oficina: SEI Controlar 

meu dinheiro

• Oficina: SEI Produzir 

Alinhamento Seguro – 

Sei PAS

• Oficina: SEI Ser 

Sustentável

SOLUÇÕES QUE
COMPÕEM O SEI

• Curso: Qualidade Total Rural – 

Fase I – D´Olho na Qualidade 

Rural – Curso + Consultoria

• Curso: Jovem Empreendedor 

no Campo

• Oficina: Controlar meu 

dinheiro no Campo

• Curso: Qualidade Total Rural – 

Fase II – D´Olho na Qualidade 

Rural – Curso + Consultoria

• Programa: Redes 

Associativas no Campo 

Módulo IV – Legalizando o 

Empreendimento Coletivo no 

Campo

• Palestra: Vender para o 

Governo no Campo

SOLUÇÕES QUE
COMPÕEM O PROJETO
NO CAMPO



• Oficina: Empreender com 

Sustentabilidade para Começar Bem 

• Palestras gerenciais de 

Sustentabilidade com foco em MPE

• 1. Sustentabilidade nas Empresas

• 2. Gestão Sustentável nas empresas

• 3. Produção e Consumo Responsáveis

• 4. Água – Valor para a Vida e para 

Negócios

• 5. Reduza Custos com Eficiência 

Energética

• 6. Como fazer Gestão de Resíduos 

Sólidos nas Empresas

QUE  COMPÕEM O 
COMEÇAR BEM

SOLUÇÕES
SEBRAE

Ensino Fundamental:

• Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP

Ensino Superior: 

• Palestra Empreendedorismo em Dois Tempos

• Disciplina do Empreendedorismo

• Desafio Universitário Empreendedor (Prêmios)

Ensino Médio:

• Despertar

• Crescendo e Empreendendo

• Formação de Jovens Empreendedores - FE

SOLUÇÕES QUE COMPÕEM A 
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

OLUÇÕES COMPLEMENTARES

 

Consultorias:

• Cult Coop – Estratégias de Abordagem

da Cultura da Cooperação 

• Municipalização da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas

Programas:

• 1. Programa Alimento Seguro – PAS Indústria

• 2. Programa Alimento Seguro – PAS Mesa

• 3. Programa Empreendedor Rural – PER

• 4. Produção Mais Limpa

• 5. Rumo a ISO: Curso: Gestão da Qualidade Auditorias Internas

• 6. Rumo a ISO: + Consultoria: Gestão da Qualidade – os processos

• 7. Rumo a ISO: Curso: Gestão da Qualidade – requisitos da ISSO 9001

Oficina: 5 Menos que São Mais

Cursos:

• Compras Governamentais Comprador

• Compras Governamentais Fornecedor

• Cultíder – Cultura da Liderança

• Elaboração de Projetos para Captação de Recursos

SOLUÇÕES 
COMPLEMENTARES



 

 O Mapa Estratégico 

apresenta a síntese da estratégia do 

Sebrae Goiás para o período 2016/2022. 

No seu topo está a missão e visão de 

futuro. Logo abaixo são apresentados 

os objetivos estratégicos divididos 

em três blocos: Partes Interessadas, 

Processos e Recursos.

 Na perspectiva Partes 

Interessadas, encontram-se os valores, 

bem como dois focos de atuação do 

Sebrae Goiás que norteiam todas as 

iniciativas: os pequenos negócios e a 

sociedade. No tema pequenos negócios 

o objetivo estratégico é ser reconhecido 

como líder em soluções adequadas ao 

desenvolvimento dos pequenos negócios, 

promovendo o aperfeiçoamento dos 

empreendedores e a competitividade 

das empresas, por meio dos atributos 

oferecidos: satisfação do cliente; 

agilidade; resolutividade; flexibilidade; 

conhecimento técnico; credibilidade e 

qualidade. 

 No tema sociedade o 

objetivo estratégico é atuar como 

catalisador de iniciativas e como 

agente de implementação de políticas 

favoráveis ao desenvolvimento do 

empreendedorismo e dos pequenos 

negócios, com foco na melhoria 

do contexto socioeconômico 

de regiões atendidas pelo 

Sebrae, se diferenciando pelos 

atributos oferecidos: agente de 

desenvolvimento; credibilidade; 

transparência na gestão; 

especialista em MPEs; e fomento ao 

empreendedorismo.

6. ENGAJAMENTO DAS 
PARTES INTERESSADAS

 



PRODUZIR 

EVIDÊNCIAS DA

PRESENÇA DO

TEMA NO 

DIRECIONAMENTO 

ATUAL

EVIDENCIAR 

NAS PRÁTICAS E 

PROCEDIMENTOS 

REFERENTES AO 

DIRECIONAMENTO

A ANÁLISE DO CRITÉRIO 

DE SUSTENTABILIDADE

INCLUIR  NA 

METODOLOGIA DE 

DESDOBRAMENTO 

ESTRATÉGICO,

BEM COMO NOS 

PROCEDIMENTOS E 

PRÁTICAS CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE PARA 

AS PRÓXIMAS FASES

OU CICLOS

EVIDENCIAR NO 

PLANO 2017 O CRITÉRIO 

DA SUSTENTABILIDADE 

TANTO NA ELABORAÇÃO 

QUANTO NO 

DOCUMENTO FINAL 



Desdobrado em 13 planos de ação, devidamente monitorados por meio de painel de gestão 

a vista, com um índice de 88% de ações concluídas, a partir dos princípios abaixo: 

EVIDENCIAR O OLHAR DE 

SUSTENTABILIDADE NO 

TRABALHO DE DEFINIÇÃO 

DE INDICADORES 

DAS UNIDADES A SER 

DESENVOLVIDO PELA 

GESTÃO DE INDICADORES

CONSIDERAR A 

SUSTENTABILIDADE NO 

TRABALHO DE MAPEAMENTO E 

INTEGRAÇÃO DOS INDICADORES 

DO SEBRAE GOIÁS A SER 

DESENVOLVIDO  PELA GESTÃO 

DE INDICADORES

EVIDENCIAR A MATRIZ 

DE VIABILIDADE A SER 

DESENVOLVIDA PELA GESTÃO

DE PORTFÓLIO CRITÉRIOS 

RELACIONADOS A 

SUSTENTABILIDADE

EVIDENCIAR NA PRÁTICA 

E PROCEDIMENTO 

RELACIONADO AO RGA QUE

SÃO CONSIDERADOS 

OS CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE

O PROGRAMA SEBRAE SUSTENTÁVEL 



 

 

 O Sebrae  Goiás tem 

competência para planejar, coordenar 

e orientar programas técnicos, 

projetos e atividades de apoio às 

micro e pequenas empresas (MPE), 

em conformidade com as políticas 

nacionais de desenvolvimento, 

particularmente as relativas às áreas 

industrial, comercial, de serviço e 

tecnológica.

 Articulação é um tema 

da perspectiva de processos, cujo 

objetivo estratégico é ampliar 

e fortalecer a rede de parcerias 

estratégicas do Sebrae Goiás para 

mobilizar recursos, competências e 

conhecimento por meio de critérios 

e negociações claras e efetivas que 

contribuam para o cumprimento 

da missão da instituição, além de 

atuar com parceiros estratégicos 

no desenvolvimento de ambientes 

de negócios que incentivem as 

 A governança provê 

direcionamento, monitora, supervisiona 

e avalia a atuação da gestão, com vistas 

ao atendimento das necessidades e 

expectativas dos cidadãos e demais 

partes interessadas.

 Nesse sentido, o Sebrae Goiás 

se estrutura de forma a garantir uma 

governança efetiva por meio de uma 

estrutura  clara, com unidades que 

respondam de forma integrada às 

questões relacionadas aos planos, 

riscos e controles, bem como ao 

acompanhamento e monitoramento 

das ações de forma a garantir a 

efetividade, legalidade e atendimento 

7. POLÍTICAS PÚBLICAS

potencialidades e vocações locais, 

o empreendedorismo e a criação 

de empresas e, por fim, participar 

da formulação e implementação de 

políticas públicas que beneficiem os 

pequenos negócios. 

 Outra frente atuante em 

políticas públicas foi a continuidade 

do projeto Redesimples, que tem 

como objetivo apoiar a implantação 

e implementação da Rede Nacional 

para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios 

no âmbito do Estado de Goiás. Até o 

final de 2016 já haviam sido integrados 

69 municípios, simplificando 

procedimentos e reduzindo a 

burocracia ao mínimo necessário 

mediante a Junta Comercial de Goiás, 

prefeituras municipais e entidades do 

Conselho Deliberativo Estadual do 

Sebrae Goiás que fizeram parte desse 

processo.

8. GOVERNANÇA às expectativas das partes 

interessadas.

 Em 2015, na busca 

ainda maior de padrões de 

qualidade, o Sebrae Goiás iniciou 

a implementação do Sistema 

Integrado de Gestão – SIG. Esse 

sistema é composto por três 

parâmetros de qualidade, baseado 

na NBR ISO 9001:2008; saúde e 

segurança no trabalho, baseado na 

OSHAS 18001:2007; e meio ambiente, 

baseado na NBR ISO 14001:2004. 

 Além disso, no ano de 2016 

foram evidenciados importantes 

avanços também referentes ao PSEG 

– Programa Sebrae de Excelência em 

Gestão, com base na metodologia 

do MEG – Modelo de Excelência da 

Gestão da FNQ – Fundação Nacional 

da Qualidade. Esses parâmetros serão 

detalhados ao longo deste relatório, 

com descritivo das ações que foram 

executadas em 2016.

Conforme modelo de gestão, a 

governança do Sebrae Goiás compõe-

se de: Conselho Deliberativo Estadual, 

Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, 

Secretaria Geral, Unidade de Auditoria 

Interna, Unidade de Assessoria 

Jurídica, Unidade de Gestão 

Estratégica, Unidade de Finanças e 

Unidade de Projetos e Processos, bem 

como a Ouvidoria vinculada ao Sebrae 

Nacional.



 Um dos valores fundamentais 

do Sebrae Goiás, a integridade se reflete 

na conduta ética dos negócios, postura 

reforçada ao longo de 2016. 

 A Comissão de Ética do 

Sebrae Goiás esta composta por 03 

(três) representantes do quadro de 

colaboradores, instituído pelo Código de 

Ética, cujas atribuições, dentre outras, 

são de orientação, aconselhamento, 

apuração e julgamento das condutas 

dos colaboradores que possam ter 

violado as normas, princípios e valores 

estabelecidos.

 Garantindo ainda princípios 

de Ética e Integridade, o Sebrae 

Goiás garante canal de comunicação 

direta com o publico interno e 

externo, registrando toda e qualquer 

manifestação via site do Sebrae por 

meio do link Ouvidoria. Tais registros são 

automaticamente inseridos no Sistema 

de Ouvidoria, o VASTI, permitindo o 

tratamento e o gerenciamento de 

todas as manifestações registradas no 

estado. 

 Por meio do Sistema de 

Gestão da Qualidade e da Auditoria 

de Compliance foi identificada a 

necessidade de implantar uma política 

de responsabilização para sistematizar 

o processo de apuração de infrações 

ao Código de Ética, ao regimento e aos 

contratos. Atualmente, a Unidade de 

Gestão de Pessoas é responsável pelos 

processos de sindicância referentes aos 

empregados e a Unidade de Inovação 

e Competitividade é responsável pelo 

processo de apuração de infrações 

cometidas por credenciados.

 

 

9.ÉTICA E
RESPONSABILIDADE

 O Sebrae Goiás iniciou a 

implementação do Sistema Integrado 

de Gestão com a certificação 

NBR ISO 9001:2008, que tem por 

objetivo padronizar e assegurar a 

execução eficiente dos processos 

organizacionais, identificados no 

Programa de Redesenho de Processos 

Alinhados à Estratégia, promovendo 

a cultura da melhoria contínua em 

conformidade com as necessidades e 

melhores práticas de negócio, também 

definidas pelo Modelo de Excelência da 

Gestão (MEG).

 Durante o exercício de 2016, 

dando continuidade a implantação 

do Sistema de Gestão da Qualidade 

– NBR ISO 9001:2008, foram 

realizadas  duas auditorias internas. 

Ainda houve a revisão de 100% dos 

procedimentos operacionais, do 

manual da qualidade e o controle e 

monitoramento dos planos de ação 

referentes às não conformidades, 

ações de melhoria e ações 

preventivas identificadas, buscando 

sempre a premissa da melhoria 

contínua da gestão.

 Em novembro de 2016 foi 

realizada a primeira auditoria de 

monitoramento pela certificadora 

ABNT – Associação Brasileira 

de Normas Técnicas da NBR ISO 

9001:2008, tendo como resultado 

a manutenção do Certificado 

de Conformidade n˚ 23.253/15. 

Importante reforçar que o Sebrae 

Goiás não recebeu nenhum registro 

de não conformidades, apenas 

oportunidades de melhoria durante 

este processo.

· PESSOALMENTE;

· TELEFONE: 3250-2278;

· PORTAL: 

  WWW.SEBRAEGO.COM.BR;

· REDES SOCIAIS: 

  FACEBOOK, TWITTER, 

  YOUTUBE, INSTAGRAM;

· E-MAIL: 
  OUVIDORIA@SEBRAEGO.COM.BR.

CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO
COM A OUVIDORIA



 Compromisso com o 

atendimento a requisitos legais 

aplicáveis e outros requisitos 

subscritos pelo Sebrae Goiás, reflete 

uma abordagem sistemática para 

atingir e manter o atendimento com 

10.CONFORMIDADE
foco em sustentabilidade tendo 

como indicação de ação junto 

ao Projeto Sebrae Sustentável - 

Aderência a Leis e Normas, a qual se 

desdobrou em 4 entregas efetivas no 

ano de 2016, sendo estas: 

Estudo do
Projeto do Centro

de Sustentabilidade
do  SEBRAE  Mato 

Grosso.

BENCHMARKING
REALIZADO JUNTO
AO SEBRAE MATO

GROSSO.

- INCLUSÃO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA DE UM CAMPO 

DENOMINADO “CRITÉRIO 
DE SUSTENTABILIDADE”, 

A SER PREENCHIDO 
PELA COMISSÃO DE 

SUSTENTABILIDADE, 
CONSIDERANDO AS BOAS 

PRÁTICAS REALIZADAS PELO 
SEBRAE MATO GROSSO.

- REAVALIAÇÃO DAS 

ESPECIFICAÇÕES DOS 

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

E SUPRIMENTO DE FORMA A 

ATENDER OS CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE NO QUE 

COUBER, CONFORME

LEGISLAÇÃO VIGENTE.



O atendimento a requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização é o principal compromisso 

ambiental instituído pelo Sebrae Goiás. Os principais componentes do sistema de gestão ambiental do Sebrae Goiás, 

relacionados ao atendimento de requisitos legais e outros estão resumidos na lista seguinte, os quais estão estabelecidos, 

implementados e mantidos por meio do PO G1/06 Identificação e Avaliação dos Requisitos Legais Aplicáveis e Outros.

a) Política estabelecida baseada no 

compromisso com o atendimento a 

requisitos legais aplicáveis e outros 

subscritos pela organização; 

b) Identificação, acessibilidade e 

entendimento de requisitos legais 

aplicáveis e outros requisitos 

subscritos pela organização, tendo 

como suporte toda estrutura jurídica 

(UASJUR) do Sebrae Goiás;

c) Estabelecimento e cumprimento 

de objetivos e metas que consideram 

a necessidade do atendimento 

a requisitos legais aplicáveis e 

outros requisitos subscritos pela 

organização, Form.13 - Planejamento 

Ambiental - Objetivos, Metas e Planos 

e Programas Ambientais;

d) Compromisso para com todas 

as pessoas que trabalham para 

o Sebrae Goiás ou atuem em 

seu nome e cujo trabalho esteja 

relacionado a aspecto(s) ambientais 

significativo(s), tenham recebido 

treinamento adequado a respeito 

dos requisitos legais aplicáveis e 

outros requisitos subscritos pela 

organização, de procedimentos 

operacionais relacionados, e sobre as 

consequências do não cumprimento 

dos mesmos;

e) Avaliação periódica ao atendimento 

a requisitos legais aplicáveis e outros 

requisitos subscritos pela organização, 

conforme processo de auditoria interna 

da qualidade PO G1/03 Auditoria 

Interna;

f) Identificação de quaisquer 

circunstâncias de não conformidade 

e não atendimento a requisitos 

legais e outros requisitos subscritos 

pela organização e potenciais não 

conformidades e não atendimentos 

a requisitos previsíveis) e agindo 

prontamente para identificação, 

implementação e acompanhamento 

de ações corretivas, PO G1/01 Gerir 

Produto Não Conforme - Ações 

Preventivas e Corretivas;

g) Manutenção e gerenciamento 

de registros para comprovação do 

atendimento a requisitos legais 

aplicáveis e outros requisitos 

subscritos pela organização, via 

sistema GED - Gerenciador Eletrônico 

de Documentos e GEDOC;

h) Tratamento de aspectos 

relacionados ao atendimento 

de requisitos, ao se conduzir 

auditorias periódicas do sistema 

de gestão ambiental; 

i) Consideração quanto a alterações 

nos requisitos legais aplicáveis e 

outros requisitos subscritos pela 

organização, ao se realizar análise 

pela administração, sempre com 

apoio da UASJUR.

O compromisso com o atendimento 

a requisitos legais aplicáveis e outros 

requisitos subscritos pelo Sebrae Goiás, 

reflete uma abordagem sistemática 

para atingir e manter o atendimento a 

esses requisitos.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DOS REQUISITOS



 O Sebrae Goiás adota a prática de mensurar e 

avaliar seu desempenho financeiro por meio de indicadores, 

em atendimento à IN 37 do Sebrae Nacional, tornando-se 

importante mecanismo de monitoramento da governança. 

Considerando a particularidade da entidade, são selecionados 

os índices que melhor reflitam a situação econômico-financeira 

e consequentemente de melhor leitura para as partes 

interessadas, como: grau de endividamento, de imobilização, 

liquidez geral e liquidez corrente.

 Para garantir a perenidade do desenvolvimento sustentável, a 

Diretoria Executiva atua sistematicamente na seleção de ações que possam 

reforçar ainda mais o valor sustentabilidade. Para tanto, nas ocasiões de 

planejamento plurianual, estimula-se os gestores de ação a criarem projetos 

que levem a resultados ambientais e sociais indiretos.

 Ao desenvolver seus projetos, o Sebrae/GO gera alguns impactos 

“colaterais” para a sociedade. O acompanhamento e avaliação dos projetos 

ocorrem por meio dos sistemas Qlick View, GED, SME. As parcerias ocorrem 

mediante o levantamento das necessidades e expectativas das partes 

interessadas por meio dos órgãos de representação das regiões onde os 

projetos são estruturados. Citam-se projetos executados em 2016, com 

resultados econômicos e sociais indiretos.

11.DESEMPENHO
ECONÔMICO

12.IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

Fonte: Unidade de Finanças / Contabilidade



• PROJETO ATENDIMENTO TERRITORIAL DA REGIONAL CENTRO
 
• PROJETO RURAL DA REGIONAL EDF

• PROJETO SETORIAL DA INDÚSTRIA REGIONAL CENTRO

• PROJETO DE ATENDIMENTO REGIÃO SUDOESTE

• PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL

• PROJETO DE TURISMO E CULTURA NA REGIÃO NORTE

• PROJETO PAIS

PROJETOS
EXECUTADOS
2016



 O Sistema de Gestão de 

Pessoas do Sebrae Goiás, fundamenta-

se no conceito de competências, 

entendidas como o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e 

atitudes que, associadas e aplicadas, 

geram resultado. O objetivo do 

Sistema de Gestão de Pessoas – SGP é 

fortalecer o capital humano do Sebrae 

Goiás de forma que a organização 

possa responder com qualidade e 

tempestividade aos seus objetivos 

institucionais. 

 Em abril de 2016 foi 

concluído o ciclo de avaliação do ano 

anterior, conforme o modelo proposto 

pelo SGP, que contempla a avaliação 

de desempenho, a avaliação de 

13.TRABALHO
E RELAÇÕES

DE TRABALHO

competências, o cômputo de anos 

de trabalho no Sebrae, as eventuais 

escolaridades adicionais e as ações 

de desenvolvimento e certificações. 

Cada colaborador teve a pontuação 

consolidada no Placar Individual de 

Carreira – PIC e foi classificado em 

um ranking para crescimento salarial. 

Ao todo, foram gerados 4 rankings, 

diferenciados por espaço ocupacional 

e nível. Os 10% primeiros classificados 

em cada ranking foram promovidos 

com um step da tabela salarial e os 

subsequentes não tiveram progressão.

 Em setembro de 2016, o CDE 

aprovou a oitava versão do SGP, com o 

objetivo de manter a Política de Gestão 

de Pessoas alinhada às necessidades 

de competências e de desempenho 

exigidas para o alcance da missão 

institucional do Sebrae Goiás. Entre as 

principais melhorias incorporadas na 

versão 8.0 do SGP estão:

• A revisão do capítulo de provimento, 

com as novas diretrizes dos processos 

de recrutamento e seleção, visando 

atender ao acórdão do Superior 

Tribunal Federal – STF RE 789.874;

• A inserção da possibilidade dos 

rankings do PIC serem separados 

também por unidade;

• A previsão de estabelecimento de 

nota de corte mínima no PIC, como pré-

requisito para crescimento salarial.



• Revisão dos indicadores 

da Unidade, analisando a 

possibilidade de adoção de índices 

sociais.

• Cumprir o PPRA. 

• Implantação de  laudo ergonômico.

• Implantação de sinalização 

interna do Sebrae, para prevenção 

de acidentes. 

• Análise dos requisitos das normas 

e da necessidade de implantação.

• Continuidade do tratamento 

igualitário em processos seletivos 

internos e externos e demais 

processos relacionados a pessoas.

• Implementação de indicadores 

sociais relacionados a gênero e 

idade.

• Proposição de ações no 

Programa de Qualidade de Vida 

que incentivem a reflexão e 

participação dos colaboradores 

em ações relacionadas à 

promoção da paz.

• Inserção de temas da UCSEBRAE 

relacionadas a responsabilidade 

socioambiental no quadro de 

soluções do Programa Ponto a 

Ponto 2017.

• Divulgação ampla das ações do 

Programa de Qualidade de Vida.

• Proposição da inserção de metas 

individuais relacionadas aos 

indicadores de responsabilidade 

socioambiental no PADI de 2018.

• Elaboração de pesquisa por temas 

da cultura do Estado de Goiás.

• Proposição de ações relacionadas 

a informações culturais em 

eventos do Sebrae/GO.

• Proposição de ações internas que 

promovam a cultura local.

79% DE ENTREGAS
O Programa Sebrae Sustentável estabeleceu  para 

2016, um Plano de  Ação de Responsabilidade Socioambiental 

relativa a pessoas, em pleno desenvolvimento e com 

79%  de entregas concluídas como:



• Desenvolvimento dos programas 

PPRA (Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais) e PCMSO 

(Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional). Durante 

o ano de 2016 todas as unidades 

e escritórios regionais do 

Sebrae Goiás foram novamente 

avaliados pela equipe técnica para 

elaboração do PPRA e PCMSO.

• Identificação de acidentes 

ocorridos durante 2016, os quais 

são caracterizados como leves, 

gerando afastamentos de até dez 

dias. Três desses acidentes foram 

de percurso de empregados e um 

deles por torção leve de tornozelo.

• Pesquisa de Clima Organizacional, 

aplicada ao longo do ano de 

2016 promovendo devolutiva aos 

gerentes das equipes e orientações 

para atuação.

DESTACAM-SE TAMBÉM 

AS SEGUINTES AÇÕES 

DESENVOLVIDAS PELA 

UNIDADE DE GESTÃO 

DE PESSOAS DO 

SEBRAE GOIÁS: 

• Realização de workshops Roda de 

Conversa com a UGP, realizados 

com todas as equipes do Sebrae 

Goiás, quando foi possível também 

identificar de forma qualitativa 

questões relacionadas à satisfação 

dos empregados, resultando 

em relatório com sugestões de 

intervenções em 2017. 

• Programa Qualidade de Vida no 

Trabalho, com foco no propósito 

de proporcionar condições de 

trabalho adequadas para os 

colaboradores. Em paralelo, 

foca-se na manutenção dos 

benefícios praticados, bem como 

no alinhamento à prática salarial 

do mercado.

• Programa de Capacitação 

desenvolveu competências técnicas e 

comportamentais que asseguraram o 

atingimento dos resultados da instituição.



Fornecedor é um público estratégico para o Sebrae Goiás, sendo assim possui 

papel de destaque junto ao Programa de Responsabilidade Socioambiental e 

Desenvolvimento Social, por meio de ação específica:

14.FORNECEDORES

90% DE ENTREGAS

Aquisição de materiais e relacionamento com fornecedores 

sustentáveis. Desta ação podem-se destacar as seguintes 

entregas, as quais caracterizam 90% do total da ação: 

• Pesquisa sobre a aplicação de 

critérios de sustentabilidade em 

Licitações.

• Realização de Benchmarking junto 

aos SEBRAE/MT e SEBRAE/SP.

• Pesquisa sobre capacitações sobre 

o tema no mercado. 

• Mensuração de indicador 

proposto: Licitações sustentáveis.



• Criado em 2015, o Comitê 

de Responsabilidade 

Socioambiental e 

Desenvolvimento Social 

intensificou sua atuação em 2016, 

reunindo-se periodicamente, 

com a participação efetiva de 

seus integrantes e com o apoio 

decisivo da Diretoria Executiva 

do Sebrae Goiás. 

• Vários foram os temas abordados 

nos encontros, podendo serem 

citados os seguintes que foram 

considerados de maior impacto 

para a organização e comunidade 

vizinha:

• 01) Elaboração de planos de 

ação para atendimento às 

diretrizes identificadas pelo 

Programa de Responsabilidade 

Socioambiental e 

Desenvolvimento Social do 

Sebrae/GO;

• 02) Análise e manifestação do 

Comitê quanto a sugestões de 

informações para a campanha 

interna de sensibilização sobre 

demandas internas geradas na 

elaboração do PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais);

• 03) Análise sobre coleta de 

equipamentos eletrônicos para 

descarte;

• 04) Instituição do Programa de 

RSA e DS pela DIREX;

• 05) Apresentação do Programa 

Básico Ambiental;

• 06) ISO 14001:2004: apresentação 

do escopo, da política ambiental, 

e da planilha de análise dos 

aspectos e impactos ambientais;

• 07) Indicação dos representantes 

do Sebrae/GO para o Comitê de 

Eficiência Energética do Centro 

Sebrae de Sustentabilidade;

• 08) Análise da Planilha de 

Objetivos, metas e planos 

ambientais - Sistema de Gestão 

Ambiental ISO 14001:2004;

• 09) Avaliação técnica do 

Programa de Responsabilidade 

Socioambiental e 

Desenvolvimento Social, com 

enfoque nos planos de ação 

produzidos e o atendimento às 

diretrizes; 

• 10) Deliberação quanto ao 

tratamento de questões 

relacionadas a aspectos 

sustentáveis a serem observados 

em licitações;

• 11) Planejamento da 

comemoração dia mundial do 

meio ambiente no Sebrae/GO.

• 12) Brigada de incêndios, 

designação de participantes da 

capacitação;

• 13) Análise de Infográficos - como 

disseminar e incluir em ações de 

sustentabilidade;

• 14) Posicionamento quanto 

ao andamento dos trabalhos 

relativos ao Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde Ocupacional 

ISO 18001:2007;

• 15) Análise da Chamada pública 

Projeto de Eficiência Energética 

CELG Distribuição n.º 002/2016 - 

15- ATUAÇÃODO COMITÊ

Resolução Normativa ANEEL n.º 

556/2013;

• 16) Análise de proposta de 

implantação de um Programa de 

TI Verde/Green IT Citizen;

• 17) Designação de um membro 

do Comitê de Responsabilidade 

Socioambiental e 

Desenvolvimento Social para ser 

capacitado sobre o tema licitação, 

sendo este responsável por 

analisar e emitir parecer quanto 

à aplicabilidade dos Critérios de 

Sustentabilidade preenchidos 

pelo gestor solicitante;

• 18) Lançamento da campanha 

de comunicação integrada do 

Programa de Responsabilidade 

Socioambiental e Desenvolvimento 

Social. Adoção do nome Programa 

Sebrae Sustentável em peças de 

comunicação;

• 19) Atuação do Programa 

de Sustentabilidade junto a 

comunidade do entorno da sede 

do Sebrae;

• 20) Aprovação do Programa de 

Responsabilidade Cultural;

• 21) Aprovação de Temas 

de Sustentabilidade para 

capacitação do corpo funcional;

• 22) Análise e aprovação do 

Balanço Social do Ciclo de 

Seminários;

• 23) Aprovação do Plano de Ação 

para compensação de carbono 

em todas as ações realizadas 

pelo Sebrae/GO.



Em razão das proposições da Diretoria Executiva e análises do Comitê muito foi 

feito em relação ao tema Sustentabilidade no Sebrae Goiás, no ano de 2016. Foram 

atendidas 69% das diretrizes do programa, sendo que as Dimensões Ambiental 

e Social foram as de maior ênfase no ciclo, correspondendo a 70% da atuação do 

Programa. Tais ações são monitoradas semanalmente via painel de gestão a vista e 

com reuniões sistemáticas para pleno atendimento às diretrizes do Programa, cujas 

principais realizações foram:

16- PROGRAMA SEBRAE 
SUSTENTÁVEL

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE

2016



1- PRODUTOS E SERVIÇOS: 

• Levantadas  as soluções de 

Sustentabilidade existentes no 

portfólio; 

• Disponibilizadas as soluções de 

sustentabilidade  do Portfólio de 

soluções aos gestores;

• Incluída a divulgação aos clientes, 

durante a  Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, de temas de 

sustentabilidade nos pequenos 

negócios. 

2- PRINCÍPIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
APLICADOS À ESTRATÉGIA: 

• Produzidas evidências da 

presença de sustentabilidade no 

Direcionamento Atual;

• Evidenciado nas práticas e 

procedimentos referentes 

ao Planejamento, ao 

Direcionamento, a gestão 

orçamentárias, ao RGA e Matriz de 

Viabilidade a análise de aplicação 

do critério de Sustentabilidade.

3- AQUISIÇÕES SUSTENTÁVEIS: 

• Pesquisa quanto a aplicação de 

critérios de sustentabilidade em 

Licitações;

 

• Realização de benchmarking no 

Sistema Sebrae.

4- SUSTENTABILIDADE
NO DIA A DIA: 

• Reaproveitamento do verso das 

folhas impressas, sem utilização, 

para confecção de blocos de 

rascunho; 

• Aquisição de aparelhos de ar 

condicionado e eletrodomésticos 

com selo ProCel categoria de 

eficiência energética “A”; 

• Atualização da descrição, 

nos termos de referência, 

dos materiais de consumo 

disponibilizados pelo 

Almoxarifado que atendam aos 

critérios de sustentabilidade 

ambiental;

• Realização de contratações por 

meio de adesão ou permissão em 

Atas de Registro de Preços (ARP), 

para viabilizar redução de custos; 

• Acompanhamento e evidenciação 

do descarte responsável dos óleos 

e fluídos lubrificantes utilizados 

pelos veículos do Sebrae Goiás 

junto à empresa licitada, com a 

apresentação de “certificação de 

descarte responsável”;

• Demonstração do atendimento 

dos fornecedores licitados 

quanto ao comprometimento 

com as leis trabalhistas, por meio 

de apresentação de certidões 

negativas INSS e FGTS; 

• Campanha para o descarte 

sustentável de resíduos sólidos 

na Sede; 

• Distribuição e identificação 

de lixeiras para lixo orgânico e 

inorgânico na Sede; 

• Determinação e 

acompanhamento junto 

a empresa de limpeza e 

conservação, para que recolha 

os resíduos sólidos de forma 

separada; 

• Encaminhamento e protocolo 

da entrega dos resíduos sólidos 

à cooperativa de reciclagem 

“credenciada” pela Prefeitura de 

Goiânia; 

• Elaboração e acompanhamento 

da execução de projetos 

arquitetônicos que permitam 

a entrada de iluminação e 

ventilação natural nos ambientes 

do Centro de treinamento em 

construção; 

• Determinação pela DIREX para 

o abastecimento dos veículos 

prioritariamente com Etanol; 

• Complementação do projeto de 

calçada acessível na Sede; 

• Aquisição de cadeira de rodas 

para facilitar o acesso de PNEs 

atendidos na Sede;

• Sinalização de vaga exclusiva 

para idosos na Sede;

• Comunicação aos vizinhos da 

sede do Sebrae-Go informando 

sobre a construção do novo 

Centro de Treinamento, 

ressaltando a preocupação em 

causar o menor impacto possível, 

com distribuição de folheto 

informativo sobre a ouvidoria e 

central de relacionamento para 

possíveis reclamações.

5- SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL: 

• Diagnóstico ambiental, definição 

da Política Ambiental;

• Definição do Escopo de 

Certificação para a Norma NBR 

ISO 14001:2004;

• Apresentação da Planilha de 

aspectos e impactos ambientais; 

• Treinamento Básico ISO 14001 

para colaboradores; 

• Estruturação dos documentos 

necessários constituintes do SGA 



integrados com o SGQ e Auditoria 

Interna

6- PROGRAMA DE PREVENÇÃO 
DE RISCOS AMBIENTAIS: 

• Manutenção e higienização 

periódica nos aparelhos de 

ar condicionado (processo 

contínuo);

• Orientação a colaboradores 

sobre situações de emergência, 

plano de escape e procedimentos 

de segurança para acidentes (NR 

23);

• Verificação junto aos 

bombeiros sobre leis vigentes 

para prevenção e combate a 

incêndios, vistoria anual do 

Corpo de Bombeiros, inspeção de 

extintores mensalmente;

• Instalações sanitárias separadas 

e identificadas por sexo e 

submetidas em processo 

permanente de higienização, 

sendo mantidos limpos e 

desprovidos de odores. (processo 

contínuo);

• Adequação das instalações 

elétricas e implantação de 

procedimentos a fim de prevenir 

acidentes;

• Plano de comunicação interna 

para sinalização e orientação 

sobre segurança (cuidados na 

utilização de escadas, trânsito em 

piso molhado etc.) e saúde (lavar 

as mãos ao utilizar o sanitário, 

beber água com frequência etc.)

7- SUSTENTABILIDADE 
APLICADA A TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO:

• Obtenção de conhecimento das 

práticas de sustentabilidade 

voltadas à TI;

• Capacitação da equipe no 

conceito de TI Verde;

• Análise para descarte de 

materiais e equipamentos de TI;

• 

• Instituição de Comissão 

para trabalhar os itens e 

procedimentos para descarte.

8- RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL RELATIVA 
A PESSOAS: 

• Implementação do laudo 

ergonômico;

• Sinalização interna do Sebrae 

para prevenção de acidentes;

• Garantia da continuidade de 

tratamento igualitário em 

processos seletivos internos e 

externos e demais processos 

relacionados a pessoas; 

• Ampla divulgação das ações do 

Programa de Qualidade de Vida.

9- AÇÕES JUNTO A CLIENTES 
E SOCIEDADE GOIANA COM 
FOCO EM SUSTENTABILIDADE:

• Seminário de Sustentabilidade e 

Mercado Turístico na Filosofia do 

Projeto Brasil Central Negócios – 

Turismo;

• Seminário de Sustentabilidade 

em parceria com a UFG;

• Ação Social Colégio Estadual 

Polivalente Tributário Henrique;

• Doação de alimentos 

arrecadados nos Ciclos de 

Palestras.



0800 570 0800
www.sebraego.com.br




