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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Em 2019, o Sebrae-MT deu mais um passo decisivo em sua longa jornada rumo à sustentabilidade da vida. Ao integrar o Comitê Brasileiro do Pacto Global, com

atuações nos grupos temáticos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), Clima e Energia, a instituição segue empreendendo esforços e iniciativas, de

maneira estratégica, inovadora e pragmática, para cumprir sua missão de “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos clientes e estimular o

empreendedorismo, de forma ética e justa”. Em todas as suas atividades, o Sebrae-MT adota em todas os princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

(ODS).

Vale destacar o papel de protagonista dos pequenos negócios no desenvolvimento sustentável do País, na medida em que promovem o crescimento local em seu

sentido mais amplo, ao gerar emprego, renda e oportunidades quando compram de fornecedores locais, fazendo girar a roda da economia e criando um círculo

virtuoso da maior relevância.

O presente relatório apresenta um consolidado do trabalho desenvolvido pelo Sebrae-MT em 2019, pontuado e focado, como sempre, na introdução, disseminação

e adequação das melhores práticas de gestão sustentável na cadeia de valor das grandes empresas, que têm em sua órbita um expressivo número de pequenos

negócios.

Foram muitas ações neste sentido desenvolvidas em 2019. Entre elas, a realização da terceira edição do Congresso Internacional

de Sustentabilidade para os Pequenos Negócios, em parceria com a ONU Meio Ambiente, nos dias 23 e 24 de maio, com a

presença de um público de mais de 700 participantes, incluindo representantes das cinco regiões do Brasil e de cinco países –

Butão, Finlândia, Israel, Itália e Portugal. Os participantes puderam ver e constatar como inovação, empreendedorismo e

sustentabilidade estão interconectados e oportunizam novos negócios e reposicionamento no mercado dos já existentes.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Dando visibilidade ao fomento do uso de fontes de energias limpas, foi lançada a publicação da inédita pesquisa Energia Solar e os Pequenos Negócios no Brasil,

realizada pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), em parceria com a ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica) e Fundação Seade (Sistema

Estadual deAnálise de Dados Estatísticos), da Secretaria de Estado de Planejamento de Mato Grosso.

Trata-se de mais um instrumento palpável do direcionamento do Sebrae-MT, já materializado em 2010 com a construção das microusinas solares fotovoltaicas no

CSS e na sede do Sebrae MT, que em 2019 geraram 152.265.64 kWh, suprindo as necessidades com (muita) sobra, visto que o consumo de energia em 2019 foi

de 1.324.74 kWh, uma redução de 0,8% em relação a 2018, que foi de 1.335.88 kWh.

Já com relação ao consumo de água, houve um aumento de 33,10% em relação a 2018, passando de 12.215 m3 para 19.659 m3, o que se explica pela realização

de eventos bienais, como Ciclos, além das obras de adequação da estrutura da sede à legislação de acessibilidade.

Com base no Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa (IGEE), foi feita a aquisição de créditos de florestas integradas ao núcleo Arinos para compensar as 

emissões das atividades da sede do Sebrae-MT, em 2018, e de eventos como a Feira do Empreendedor e o Ciclos.

Muitas dessas iniciativas e várias tecnologias podem ser vivenciadas nas visitas técnicas presencias ao Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), que em 2019 

somaram 12.652 pessoas, incluindo representantes de 13 delegações internacionais. Além disso, a participação em eventos realizados em diversos estados 

geraram 1.740 atendimentos. Com relação aos acessos a ambientes virtuais, o volume total foi de 8.189.936.

Os indicadores de desempenho do Sebrae MT, em 2019, apontam índices superiores a 100% em todos os pontos mensurados, quando se compara o previsto e o 

realizado, com variações que vão de 115,2% a 523,3%.

Foram feitos atendimentos a 28.669 donos de negócios e a 38.917 pequenos negócios, entre eles 3.234 empresas de pequeno porte; 10.712

microempresas; 19.079 microempreendedores individuais (MEI) e ainda outros 32.578 potenciais empresários.

Os atendimentos são feitos na sede em Cuiabá e em todas as agências do interior, incluindo a de Lucas do Rio Verde, cuja nova sede, também

construída dentro dos preceitos da arquitetura verde, foi finalizada e está em pleno funcionamento.



Sebrae Mato Grosso passa a integrar o Comitê Brasileiro do

Pacto Global em 2019, com atuação nos seguintes grupos

temáticos:

• ODS

• Clima e Energia
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Publicação da Pesquisa Energia Solar Fotovoltaica e os
Pequenos Negócios no Brasil

Realização da terceira edição do Congresso Internacional de

Sustentabilidade para os Pequenos Negócios, com

participação de representantes das 5 regiões do Brasil (Sul,

Sudeste, Centro-oeste, Nordeste e Norte) e dos países: Butão,

Finlândia, Israel, Itália e Portugal.

Destaques

http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilida

de/Acontece/Noticias/CICLOS-2019

http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilida

de/Acontece/Noticias/energia-solar-

fotovoltaica,3a0b05eec5c34610VgnVCM1000004c00210

aRCRD

http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilidade/Acontece/Noticias/CICLOS-2019
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilidade/Acontece/Noticias/energia-solar-fotovoltaica,3a0b05eec5c34610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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GRI 102-14, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

Perfil do Relatório

Este relatório de sustentabilidade possui um ciclo de emissão

anual e o período de abrangência das informações relatadas é

de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Foi elaborado

seguindo os critérios da versão Standards da Global Reporting

Initiative (GRI), versão Standards, opção “de acordo” -

Abrangente.

Quaisquer dúvidas sobre as informações constantes

neste relatório, reportar para:

auditoria@mt.sebrae.com.br.

O Sebrae/MT optou por não realizar a verificação deste relatório.

mailto:auditoria@mt.sebrae.com.br
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GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7

O Sistema Sebrae é um Serviço Social Autônomo, sendo o

Sebrae/MT uma das entidades componentes, constituído sob a forma

de entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos,

desvinculado da entidade da administração pública por força da Lei

8.029, de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto 99.570,

de 09 de outubro de 1990. Posteriormente, alterada pela Lei número

8.154, de 28 de dezembro de 1990.

Por se tratar de uma entidade associativa de direito privado, seus atos

constitutivos estão consolidados por meio do Estatuto Social,

submetido ao Conselho Deliberativo Estadual (CDE) e aprovado pelo

Conselho Deliberativo Nacional (CDN).

Atua exclusivamente no Brasil nos limites geográficos do Estado de

Mato Grosso e possuí:

• Sede localizada em Cuiabá.

• Centro de Eventos do Pantanal.

• Centro Sebrae de Sustentabilidade.

• 09 escritórios regionais.

• 07 postos de atendimento distribuídos no interior do Estado.
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GRI 102-2, 102-6, 102-7

Os esforços da instituição estão voltados para o atendimento dos pequenos

negócios, podendo ser organizado em três grupos de público para sua

atuação, sendo: os pequenos negócios e seus proprietários

(empresários e produtores rurais), as pessoas que já desenvolveram ações

no sentido de abrir um negócio ou que já o tem, de maneira informal

(potenciais empresários), e o público no qual o SEBRAE estimula a cultura

empreendedora (potenciais empreendedores. A Figura abaixo apresenta o

público do SEBRAE.

A instituição empreende esforços e iniciativas de maneira

estratégica, inovadora e pragmática com o objetivo de cumprir a

missão de “Promover a competitividade e o desenvolvimento

sustentável dos nossos clientes e estimular o

empreendedorismo, de formaética e justa”.

Dessa forma, a instituição trabalha para geração e disseminação

de conhecimentos com intuito de contribuir para o estímulo ao

empreendedorismo, oaumento da competitividade, da inovação

e da conquista e ampliação de mercados, induzindo a

sustentabilidadedospequenos negócios.

Assim, o SEBRAE Mato Grosso busca a excelência no

atendimento, com foco no resultado para ocliente, na articulação

e promoção de parcerias com instituições e empresas para

melhoria do ambiente empresarial dos pequenos negócios,

contribuindo para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.
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Pequeno 

negócio

Candidato a 

empresário

Potencial 

Empreendedor

Pequeno 

negócio 

empresarial 

(CNPJ)

Produtor rural 

(DAP, inscrição 

estadual ou 

registro de 

pescador)
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Individual (MEI)
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Empresa de Pequeno 

Porte (EPP)
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GRI 102-41

100% dos empregados celetistas com vínculo de prazo indeterminado, são regidos pelas normas do REGULAMENTO COLETIVO. A comissão que representa

os empregados é composta por 03 (três) colaboradores internos da instituição.

Neste regulamento foram complementadas informações acerca dos itens a seguir:

1.Jornada de trabalho e

sistema de

compensação de

horas.

2. Reajuste salarial

(dissidio anual) e data de

pagamento dos salários.

3. Regime de

teletrabalho como

projeto piloto.

4. Incentivo à cultura -

empregados poderão ser

abonados em até 3 faltas

consecutivas se fizerem

viagem ao exterior.

6. Possibilidade de

parcelamento de férias em até

2 períodos.

7. Afastamento não

remunerado para estudos

para empregados que queiram

dedicar-se aos estudos de

especialização ou mestrado ou

doutorado ou intercâmbio.

Acordo Coletivo

8. Benefícios como vale

alimentação, auxílio creche,

auxílio a filhos excepcionais ou

deficientes físicos, plano de

saúde, complemento de auxílio-

enfermidade, remuneração

variável.

9. Plano de previdência

privada (Sebraeprev) -

empregados que aderiram a

este plano possuem benefícios

previdenciários administrados

e executados pelo Instituto

Sebrae de Seguridade Social.

5. Indenização de mudança -

em casos de alteração

definitiva de posto de trabalho

do colaborador, que necessite

mudança de domicílio, o

Sebrae/MT arca com o

pagamento de auxílio.
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GRI 102-9, 102-10

São consideradosfornecedores:

• Consultores:

1) credenciados: cadastrados no Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF) fornecem

serviço de instrutoria e/ou consultoria em nome do Sebrae/MT para clientes da

instituição, que também podem fornecer serviço da mesma natureza para o próprio

Sebrae. Atualmente há 147empresas credenciadasem nossabase dedados.

2) não credenciados: não pertencem ao banco de consultores do Sebrae/MT, são

contratados em uma das formas citadas para prestarem serviços de instrutoria e/ ou

consultoria para ainstituição.

As formas mais utilizadas são: modalidade pregão (presencial ou eletrônico, concorrência

e adesão ao sistema de registro de preços); e contratação direta (inexigibilidade ou

dispensa de licitação, é realizada quando os valores são inferiores aR$ 44.000,00)

De acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (Resolução

CDN n.º 330, de 05 de julho de 2019, publicado no DOU de 16 de agosto de 2019), a

organização segue a Lei Federal nº 123/2006, que determina tratamento diferenciadoàs

microe pequenasempresas(MPEs).

Os processos licitatórios seguem o Regulamento

de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae

(Resolução CDN n.º 330, de 05 de julho de 2019,

publicado no Diário Oficial da União (DOU), de

16 de agosto de2019).

Relatório de Sustentabilidade | 2019

3) partes contratadas: prestam serviços continuados, como: vigilância, limpeza,

recepcionistas, agentes administrativos, call-center, cantina, oficial de serviços gerais,

manutenções preventivas ecorretivas dos aparelhos de ar- condicionado.

Também podem ser contratados sob demanda para prestação de serviços pontuais,

como: manutenções corretivas ou para serviços de obras de engenharia.

4)distribuidores: fornecem produtos sobdemanda, mediante pagamento.
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GRI 414-1, 414-2,  408-1, 409-1, 412-3

dos fornecedores contratados são selecionados com base em

critérios baseados na legislação trabalhista.

Trabalhoinfantil

As medidas de prevenção são tomadas já no edital de contratação, que prevê

a entrega de Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também não emprega menor de 16 anos,

salvo nacondiçãodeaprendiz, apartir de14anos.

Há, ainda, uma Declaração de que a empresa não emprega trabalho forçado ou

análogoaoescravo.

Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e

medidas tomadas

•18 contratos envolvendo, 16 fornecedores foram avaliados dentro do
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores- PDF, que contempla o pilar
de avaliação de critérios de sustentabilidade.
•Número de fornecedores identificados como geradores de impactos sociais
negativos significativos – reais e potenciais, foram 2 os de limpeza e
reprografia.
•Os impactos sociais negativos significativos – reais e potenciais –
identificados na cadeia de fornecedores. Foram os descarte de resíduos tipo
papel, tonner de impressora, recipientes dos produtos de limpeza.
• Apenas 1 fornecedor foi identificados como geradores de impactos sociais
negativos significativos – reais e potenciais – com os quais foram acordadas
melhorias com base em avaliações e o mesmo foi orientado sobre forma de
pagamento de vale alimentação.
•De forma que nenhum fornecedor teve os contratos rescindidos com base
em avaliações e os motivos dessa medida.

dos contratos já possuem cláusulas sobre os Direitos

Humanos. O Sebrae possui o Regulamento de Licitações e

Contratos e Normativas que estabelece critérios para

contratação interna, que exige a Certidão de

Regularidade Fiscal perante o FGTS e Certidão Negativa de

Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da

União, garantindo os direitos do trabalhador.

100%

100%

Avaliação de  fornecedores 

em  práticastrabalhistas 

Avaliação de  fornecedores 

em  direitoshumanos 
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GRI 413-1, 102-11, 102-12, 102-13

Princípio daprecaução

A instituição é apoiada pelos processos de

Auditoria Interna, Ouvidoria, Comissão de Ética,

Compliance, além de Controles Internos. Para

reduzir os impactos de grandes eventos e de

obras contratadas pelo Sebrae MT, são adotados

critérios de sustentabilidade.

Como estratégia de internacionalização, foram mobilizadas 13 delegações

internacionais em 2019 para visitação ao CSS e estreitamos as relações com a

ONU Meio Ambiente e o Pacto Global Empresarial do Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para confiabilidade institucional na

continuidade de tratativas com os países na busca de parcerias técnicas e

captação de recursos.

Mesmo entendendo não haver danos potenciais graves ou irreversíveis ao

meio ambiente em decorrência de nossas atividades, o Sebrae/MT utiliza o

Princípio da Precaução, principalmente relacionado ao que se trata da

Resolução SUP nº 35/2018, que aprova a Política de Gerenciamento de

Riscos, além da Política de Sustentabilidade e do Plano de Gerenciamento

de Resíduos Sólidos.

Cumprindo uma estratégia de continuidade para ser referência neste tema e

para estabelecer confiabilidade em sua imagem, o CSS (Centro Sebrae de

Sustentabilidade) representa o SEBRAE Mato Grosso nos grupos temáticos

do Comitê Brasileiro do Pacto Global da ONU e em 2019 fez parcerias com

esta iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

(PNUD) para desenvolver trilha de atendimento aos pequenos negócios

quanto a sensibilização aos empresários sobre os ODS e sua inserção na

estratégia dos pequenos negócios para evidenciar comprometimento e valor

de mercado neste segmento empresarial.
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Comitiva da Província de Shanxi

Embaixadora da Áustria e Cônsul 

Geral
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GRI 102-12, 102-13

O atendimento presencial foi maximizado por meio da realização do Ciclos –

Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios,

realizado em parceria com a ONU Meio Ambiente, nos dias 23 e 24 de maio,

em Cuiabá - Mato Grosso com a presença de todo Sistema Sebrae.

Além da participação do Centro Sebrae de Sustentabilidade em 27 palestras,

realizadas em eventos em diversos estados, participando com estandes,

gerando 1.740 atendimentos a representantes de micro e pequenas

empresas.

Os interlocutores do ecossistema do Centro Sebrae de Sustentabilidade

(CSS) nos Estados realizaram 212 eventos (palestras, oficinas, cursos,

seminários, etc.) com foco em sustentabilidade nos negócios, com uso de

conteúdo próprio.

Em sua sede, o Centro Sebrae de Sustentabilidade no Espaço de Inovação e

Sustentabilidade, recebeu 12.652 pessoas em visitas técnicas para vivenciar

e experimentar boas práticas em sustentabilidade nas estações de energia,

água, resíduos, arquitetura sustentável e paisagismo que reflete os 03 biomas

do Estado de Mato Grosso, foram recebidos ainda 13 delegações

internacionais neste espaço.
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Congresso Internacional de 

Sustentabilidade - CICLOS

Capacitação em outros estados

Visita Técnica - Instituto dos Cegos 

do estado de Mato Grosso

Visita Técnica - Creche Estadual 

Maria Eunice
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GRI 102-12, 102-13

O atendimento virtual no SEBRAE/MT se deu por meio do site e redes sociais do

CSS, com estratégias de campanhas de engajamento para divulgar a importância

dos pequenos negócios no cumprimento das metas dos ODS, realizada em

parceria com o Pacto Global da ONU e o Sistema Sebrae, especialmente em ação

encadeada com a parceria do Programa Amazônia Sustentável com os Estados

da região norte.

O resultado desta estratégia conjunta foi de 8.189.963 acessos nos ambientes

virtuais do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Para ter relevância de imagem

e vanguarda na estratégia de referência em conhecimento, foi lançada com

abrangência nacional a pesquisa “Energia Solar Fotovoltaica e os Pequenos

Negócios no Brasil”, realizada pelo CSS em parceria com a Associação Brasileira
de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) e Fundação Seade.

07
relatórios de 

inteligência

10
infográficos

02 estudos 26 cases 

empresariais 

no país
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GRI 102-12, 102-13

Cartas, princípioseoutrasiniciativas

O Sebrae/MT adotou voluntariamente, em todas as suas atividades, 

os princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Participação em Comitês e Conselhos

- Comitê Mov. MT Competitivo da Federação das indústrias no

Estado MT

- Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia

- Conselho Temático de Inovação e Tecnologia COINTEC da

Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso

- Conselho de Incubadora de Campo Verde

- Conselho Temático da Micro e Pequeno - COMPEM

Relatório de Sustentabilidade | 2019

Oficina Semana do Meio Ambiente

Gestão de Resíduos

Estufa –cultivo de mudas



GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-46, 102-47

Aspectos materiais  

identificados e limites
O levantamento de materialidade foi identificado no

ano de 2016 e continou em vigência até 2019.

Engajamento das  

partes interessadas
Em relação aos stakeholders considerados pela

instituição, não houve alteração e continou em

vigência até 2019.

A organização e indivíduos que são

significativamente afetados pelas atividades

desenvolvidas, são os seguintes:

À época foram levantados tópicos relevantes em

relação aos impactos das atividades da entidade

nas dimensões ambiental, social e econômica.

•Clientes (pequenos negócios)*,

•Colaboradores*,

•Sociedade*,

•Comunidade do entorno,

•Conselheiros e governança coorporativa,

•Credenciados,

•Fornecedores.

Relatório de Sustentabilidade | 2019
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Práticas do Relato
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GRI 102-45, 102-48, 102-49, 102-55 

• Não houve mudanças significativas na lista de tópicos e materiais e em

limites de tópicos em relação aos relatórios anteriores.

• Por não ter tido mudanças na lista de tópicos e materiais, não há

efeito nas reformulações de informações fornecidas em relatórios

anteriores e as razões para essas reformulações.

• Foi colocado no final do Relatório o Sumário de Conteúdo GRI, que

especifica todos os Standards GRI utilizados e lista todos os conteúdos

incluídos no relatório e ainda as razões para a omissão.

• As entidades que fazem parte das demonstrações financeiras

consolidadas ou de documentos equivalentes da instituição são órgãos

governamentais interessados, as empresas e comunidade em geral,

pois essas demonstrações financeiras são divulgadas no portal da

transparência do SEBRAE MT, no documento chamado Relatório de

Gestão2019.
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GRI 102-18, 102-19, 102-22, 405-1

Função:Deliberativa  

Mulheres: 2/22  

Mandato:2019-2022

Função: Executiva  

Mulheres: 2/3  

Mandato:2019-2022

Estrutura Organizacional 
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A estrutura de Governança do Sebrae MT é composta pelo Conselho Deliberativo Estadual (CDE),

Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, conforme o Estatuto Social do Sebrae/MT. De acordo com a

Ata de Posse com mandato para o quadriênio 2015-2018, a estrutura é a seguinte:
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GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-28, 102-33, 102-34

Composição doCDE

O CDE é composto por 22 participantes (titulares e suplentes) e é

assessorado pelo Conselho Fiscal (órgão da estrutura básica que fiscaliza

os atos de gestão administrativa, contábil, patrimonial e financeira) com

10 participantes (5 titulares e 5 suplentes) e pela Diretoria Executiva,

composta por trêsdiretores:

• José Guilherme BarbosaRibeiro– Diretor-Superintendente

• Eliane Ribeiro Chaves- Diretora Técnica

• Eneida Maria deOliveira - DiretoraAdministrativo- Financeira

Os conselheiros representam as 11 (onze) organizações denominadas

associados instituidores, relatadas abaixo, e são indicados por elas.

Não há registro de apontamentos, reclamações ou denúncias de

direcionamento para aescolha dos representantes do Conselho.

Mensalmente, realiza–se reunião do CDE com a Diretoria e são

apresentadas informações nas três esferas: econômica, ambiental e

social. Nessa oportunidade, acompanham–se as metas físicas e

financeiras da entidade, apresentada pelas áreas responsáveis de

projetos e resultados.

O presidente do Conselho Deliberativo nãoacumula funçõesexecutivas.

Há também a Unidade de Auditoria Interna do Sebrae Nacional, que

promove o assessoramento para a efetiva e transparente aplicação dos

recursos do Sistema Sebrae.

O referencial são as normativas de controles interno e externo,

analisando e monitorando os riscos da entidade. A UAUD (Unidade de

Auditoria Interna) mantém relacionamento com órgãos fiscalizadores,

como Controladoria Geral da União – CGU, Tribunal de Contas da

União – TCU, Auditoria Independente, Conselho Fiscal e outros

órgãos de controle/fiscalização. Essa atuação previne a

administração deconflito deinteresses.
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Papéis da Alta Governança na definição do

propósito,valorese estratégica daorganização

Conselho Deliberativo Estadual (CDE)

OCDEé o órgão colegiado de direção superior, que detém o poder originário e soberano

no âmbito do Sebrae/MT e tem como membros associados 11 (onze) entidades

representadas por conselheiros titulares e respectivos suplentes. Possui suas funções

detalhadas no Estatuto Social do Sebrae/MT e entre as funções, destacamos: eleger o

seu presidente, o Diretor Superintendente e os demais Diretores, aprovar o Plano

Plurianual (PPA) e o Orçamento Anual, aprovar o Regimento Interno, aprovar a

prestaçãode contasdoSebrae/MT.

Conselho Fiscal (CF)

É o órgão de assessoramento do CDE para assuntos de gestão contábil, patrimonial e

financeira. É composto por três membros efetivos e três suplentes, eleitos pelo CDE, para

mandato de quatro anos consecutivos, sem remuneração, e se reúnem trimestralmente.

Dentre as suas competências, destacam-se: Elaborar proposta de Regimento Interno

do Conselho Fiscal e submetê-la ao CDE, e Examinar e emitir parecer sobre as

demonstraçõesfinanceiraseprestaçõesdecontasanuaisdoSEBRAEMatoGrosso.

Diretoria Executiva (DE)

É o órgão colegiado responsável pela gestão administrativa e técnica do SEBRAE Mato

Grosso. É composta por três diretores, eleitos pelo Conselho Deliberativo Estadual

Comissão de Ética

Tem como atribuição analisar as manifestações recebidas da Ouvidoria que

guardem relação com infrações ao Código de Ética do Sistema SEBRAE,

mantendo como princípios a retidão e a imparcialidade nas suas análises.

Ouvidoria

Conta com uma estrutura de atendimento no SEBRAE Mato Grosso, com 02

profissionais certificados pela ABO – Associação Brasileira de

Ouvidores/Ombudsman para atendimento local, em conformidade com a

InstruçãoNormativa49/2012,doSEBRAE Nacional.

Comissão de Segurança da Informação e Comunicação

Atua como responsável pelo gerenciamento da Política de Segurança de

Tecnologia da Informação, no âmbito do SEBRAE/MT, e é composta de

representantes das Unidades de TI, Marketing e Comunicação,

Empreendedorismo e Desenvolvimento de Seres Humanos.

Unidade de Auditoria Interna

Com atribuição de assessorar a Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e

Fiscal e Unidades Organizacionais por meio da auditoria de processos e projetos

e do relacionamento com órgãos fiscalizadores, contribuindo para a transparência

e segurança da gestão, eficiência na utilização dos recursos, bem como para a

eficácia dos objetivos da Entidade.
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O planejamento desdobra-se no conjunto de objetivos estratégicos e

prioridades estratégicas, fundamentando a estratégia de atuação

materializada no mapa estratégico, que é revisitado todos os anos,

antes mesmo do PPA.

A estratégia de atuação, orienta-se por uma leitura do cenário de

atuação, do ambiente de negócios dos pequenos negócios, e da análise

do desempenho e projeções sobre a evolução da instituição no

exercício anterior.

A formulação das estratégias é definida pela análise de cada objetivo

estratégico, representado por um conjunto de indicadores e metas, que

são desdobrados no PPAdo Sebrae/MT. São estabelecidos limites para a

aplicação dos recursos, que complementam a estratégia de atuação em

nível operacional, implementadas nas diversas iniciativas (programas,

projetos e atividades), e posteriormente monitoradas e controladas.

Papéis da Alta Governança na  definição do 

propósito, valores e estratégia da 

organização

P PLANO  
PLURIANUAL

O planejamento organizacional do SEBRAE Mato Grosso orienta-se

pela sua missão, que é “promover a competitividade e o

desenvolvimento sustentável dos nossos clientes e estimular o

empreendedorismo, de forma ética e justa” e por sua visão de futuro,

que é “ser referência internacional em sustentabilidade para os

pequenos negócios”.

As Metas do PPA são compostas pelas metas dos indicadores de

resultados institucionais que estão vinculadas à missão, visão e partes

interessadas; e indicadores de desempenho, que estão vinculadas às

perspectivas processos e recursos do mapa estratégico.
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GRI 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33

Estratégia de atuação

Relatório de Sustentabilidade | 2019



Governança

22

GRI 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33

Capacitaçãodosmembrosdaaltadireção

Os membros dos Conselho Deliberativo Estadual e Conselho Fiscal são

capacitados por meio de suas próprias organizações. Já os 3 (três) Diretores

recebem aprimoramento de conhecimento pelo Sebrae/MT, principalmente

por intermédio de Missões Técnicas, Eventos, Congressos, Ações de

Benchmarking, entre outros.

Avaliaçãodedesempenhodaaltadireção

O desempenho dos Conselhos Deliberativo Estadual e Fiscal são avaliados,

indiretamente, pelos órgãos de controle e Conselho Deliberativo Nacional

(CDN).

Essa avaliação indireta se dá, principalmente com relação à prestação de

contas do Sebrae/MT, que passa por auditorias dos órgãos de controle como

Controladoria Geral da União – CGU, Tribunal de Contas da União – TCU,

Auditoria Independente. Casoencontre algum apontamento, o órgão competente

remete ao Conselho Deliberativo para medidas de gestão, que, no ano

seguinte, são verificadas.

Os 3 (três) Diretores não possuem procedimentos oficiais de avaliação de

desempenho por parte de seus liderados, conforme previsto no Sistema de

Gestão de Pessoas - SGP. Já por parte do CDE, há reuniões trimestrais

para monitorar o desempenho da instituição.

Gerenciamento de riscos pela alta direção

Os riscos são categorizados de  

acordo com sua natureza e 

origem,  conforme abaixo:

I. Imagem;

II. Macroeconômico;

III. Ambiente Legal;

IV. Recursos Humanos;

V. Tecnológico;

VI. Atitude Inovadora;

VII. Estratégia de Negócios;

VIII. Gestão da Informação e  

Conhecimento;

IX. Estratégico;

X. Financeiro.

O Sebrae/MT mantém uma  

estrutura organizada 

responsável  pela aplicação do 

processo de  gerenciamento de 

Riscos em  diferentes níveis da 

organização. As  etapas do 

gerenciamento de riscos  são:

1. Identificação dos riscos;

2. Análise dos riscos;

3. Avaliação dos riscos (alto, 

médio,  baixo);

4. Tratamento dos riscos;

5. Monitoramento dos 

riscos;

6. Informação e comunicação.
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GRI 102-27, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32,102-33

Gerenciamento de riscos pela alta direção

Na primeiralinhadedefesa CDN/CDE/DIREXeÁreas deNegócios

a) Atribuições do CDN/CDE/DIREX:

I. Definem estratégia de negócios e estruturas de governança;

II. Estabelece e aprova as diretrizes corporativas;

III. Fornece os recursos necessários.

b) Atribuições Áreas de Negócios:

I. Asseguram o alinhamento das operações com a estratégia;

II. Gerenciam os Riscos;

III. Monitoram e tomam decisões em relação ao ambiente regulatório e os

processos operacionais e financeiros;

IV. Implementam ações mitigatórias e propõem melhorias.

I. Identifica cenários de riscos de Compliance;

II. Acompanhamento, monitoramento dos riscos de Compliance;

III. Reporta os aspectos identificados aos Comitês e CDN/CDE;

IV. Coordena as melhorias de processos para mitigar os riscos de Compliance.

b) Atribuições da Ouvidoria:

I. Analisa e endereça questões relacionadas ao Código de Ética.

I. Prioriza riscos no plano de auditoria com base na análise geral dos riscos;

II. Comunica novos riscos;

III. Revisa de forma independente aspectos operacionais e financeiros;

IV. Avalia de forma independente a estrutura de controles.
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Na segunda linhadedefesaComplianceeOuvidoria

a) Atribuições do Compliance:

Na terceira linhadedefesaComplianceeOuvidoria

a) Atribuições da Auditoria Interna:
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GRI 202-1, 202-2, 415-1

Gerenciamentoderiscospelaaltadireção

São discutidos os riscos nas reuniões trimestrais do Conselho, nos Encontros e

reuniões de Dirigentes e reuniões da Abase - Associação Brasileira dos

Sebrae/Estaduais.

O Conselho Deliberativo aprova o Planejamento (PPA), analisa e pode

aprovar ou não, o Relatório de Gestão e o Balanço Anual.

Há o nivelamento anual com os membros do Conselho sobre as atividades de

sustentabilidade e elaboração dos relatórios de sustentabilidade.

O processo adotado para comunicar preocupações críticas a alta governança se dá

diretamente entre gerentes e a Diretoria, sempre que identificada a

necessidade, e, mensalmente, nas reuniões do Conselho.

O Diretor Superintendente é o mais alto cargo que analisa e aprova formalmente o

relatório de sustentabilidade da organização e garante que os aspectos

materiais sejam abordados.

Membros da alta direção contratados de

comunidadelocal

Da alta direção, apenas a Diretoria Executiva é contratada, os demais

membros são nomeados pelas organizações associadas.

Os três diretores executivos fazem parte do corpo técnico do Sebrae/MT e

pertencem à comunidade local. Mesmo à época de suas contratações, já

pertenciam à comunidade local (Cuiabá - área de abrangência da sede do

Sebrae/MT).

Alta direção  

pertence à  

comunidadelocal

100%

Contribuiçõespolíticas

O SEBRAE MT não faz contribuições a partidos políticos, porém desde 2006 com a

criação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, Lei Complementar

123/2006, vem atuando fortemente na área de políticas públicas com foco na
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• Projeto de Municipalização de Políticas de Desenvolvimento no

estado de Mato Grosso

• Projeto de Implantação da Rede simples por meio da digitalização do

acervo da documental da Junta Comercial – MT.

geração de ambiente favorável aos pequenos negócios. Nesse contexto,

o Núcleo de Competitividade Territorial atuou em 2019 com 02 projetos:
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GRI 102-19, 102-20, 102-21

Delegaçãoderesponsabilidades
A organização nomeou, através da Portaria nº 53/2019, todos os responsáveis pelas

gerências, citadas no organograma da página 16. São responsáveis por gerenciar os

tópicos econômicos, as gerências: Inteligência Estratégica, Financeiro e Contabilidade.

Para os tópicos ambientais: a gerência do Centro Sebrae de Sustentabilidade e para os

tópicossociais:a gerência de Desenvolvimento de Seres Humanos.

Através da Portaria nº 53/2019, foram nomeados os responsáveis para monitorarem a

veracidade das informações no Portal da Transparência, sendo:

• Ilma Alves Castro – Responsável pelos campos: Orçamento e Execução

Orçamentária, Demonstrações Contábeis.

• Roberto Henrique Dahmer - Responsável pelos campos: Credenciamemento (Carta

Contrato), Dispensa e Inexigilidade, Convênios.

• Zaira de Melo Pereira - Responsável pelos campo: Contratos/Modalidade de

contratação: Concorrência, Concurso, Leilão, Convite, Pregão e Dispensa por

Valor (Ordem de Compra / Serviço) e Licitações, Integridade -Ouvidoria e

Comissão de Ética

• José Guilherme Barbosa Ribeiro, Eliane Ribeiro Chavese Eneida Maria de Oliveira

Responsável pelos campos: Dirigentes e empregados/Relação dos Dirigentes:

Conselho Deliberativo estadual e Conselho Fiscal.

• Arley Carlos Silva - Responsável pelos campos: Integridade - Prestação de 

Contas.

• Marta Regina Torezam - Responsável pelos campos: Cursos Gratuitos e Canais

de Atendimento e Endereços.

• Suleima Metelo Coelho – Responsável pelos campos: Dirigentes e empregados /

Estrutura Remuneratória, Relação dos Dirigentes (Diretoria Executiva) e Relação

dos Empregados.

• Ilma Alves de Castro e Arley Carlos Silva, como interlocutores junto ao Sebrae

Nacional, para o gerenciamento do Portal da Transparência.

Relatório de Sustentabilidade | 2019



Ética e Integridade

26

GRI 102-16, 102-17

O Código de Ética do Sebrae/MT está vigente desde 26/09/2017, através da Resolução

CDE nº 007/2017, que resolve aprovar na íntegra o Código de Ética do Sistema

SEBRAE, aprovado pela Resolução CDN nº 289/2017.

O Código de Ética se aplica aos conselheiros, diretores, empregados e estagiários do

Sistema Sebrae, bem como fornecedores e parceiros, pessoas físicas ou jurídicas,

que se relacionem (direta ou indiretamente) com o objeto econômico e financeiro do

Sistema Sebrae.

O código possui 7 (sete) princípios de conduta e 18 vedações, além de direitos e

deveres de todos os empregados do Sistema Sebrae aos quais todos são obrigados a

obedecer.

Estabelece a Comissão de Ética como sendo o órgão permanente, constituída por,

no mínimo 3 (três) empregados indicados pela Diretoria Executiva entre ocupantes

de cargos de confiança, sendo um deles o Ouvidor.

A Comissão de Ética reporta seus trabalhos à Diretoria Executiva do Sebrae/MT e

cabe à ela a decisão final quanto a natureza da ação disciplinar e sua aplicação.

O Código de Ética será revisado sempre que necessária pela Comissão de Ética,

que deverá apresentar sua proposta à Diretoria Executiva, para posterior análise do

Conselho Deliberativo Nacional.

No Sebrae/MT a Comissão é composta pelos colaboradores:

1.Zaira de Melo Pereira – Coordenadora da Comissão

2. Roque Zacarias Licciardi - Ouvidor

3. André Luiz Spinelli Schelini

4. Ricardo Willian Santiago

Portaria nº 99/2019, com validade até 31/12/2020.

Relatório de Sustentabilidade | 2019



Ética e Integridade

27

GRI 102-17, 416-1, 416-2

Ouvidoria

O Sebrae mantém canal de Ouvidoria, que pode ser

acessado via Portal do Sebrae, para receber as

questões de ética, sendo que as manifestações

também podem ser recebidas por correio eletrônico,

telefone, carta e pessoalmente.

A Ouvidoria é responsável por receber as

manifestações apresentadas pelos públicos

internos e externos, além de analisar, classificar

e dar o devido encaminhamento às demais

áreas do Sebrae/MT.

É garantido o sigilo das informações e o anonimato

de todos os que realizarem um relato de violação

do Código de Ética.

Saúde e Segurança do

Trabalho

O SEBRAE/MT, o Centro de Eventos do Pantanal e

todas as demais agencias avaliam sistematicamente

todos serviços e contratos com fornecedores e

clientes, tendo uma política de mitigação de risco em

seus processos de forma a garantir que seus serviços

e produtos não ofereçam riscos à saúde e segurança

do cliente e toda a sociedade.

O SEBRAE Mato Grosso disponibiliza os seguintes canais de

relacionamentos:

 SEBRAE Mato Grosso Central de Relacionamento:

Telefone: 0800-570-0800

Site: www.mt.sebrae.com.br

E-mail: atendimento@mt.sebrae.com.br

Facebook: www.facebook.com/sebraemt

Twitter: www.twitter.com/sebraemt

Instagram: https://www.instagram.com/sebraemt/

 Centro Sebrae de Sustentabilidade

Telefone: (65) 3648-5280

Site: www.sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/

Facebook: https://www.facebook.com/centrosebraedesustentabilidade

Twitter: www.twitter.com/centro_sebrae

Instagram: https://www.instagram.com/centro_sebrae

Google+: https://plus.google.com/u/0/108143109202591952943

Youtube: https://www.youtube.com/user/sustentabilidadetv

 Centro de Eventos do Pantanal

Telefone (65) 3318-1600

Site: http://www.eventospantanal.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/CentrodeEventosdoPantanal
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GRI 102-8, 401-1, 403-2

Temos um total de 269 colaboradores, sendo:

• 220 empregados

• 52 estagiários

• 6 aprendizes.

ESPAÇO OCUPACIONAL

46%

33%

21%

Analista
Técnico

Assistente Jovens
Talentos

TUNORVER

A taxa de turnover referente ao índice de rotatividade de pessoal na

instituição está relacionada com o desligamento voluntário e involuntário de

empregados e à entrada de novos para substituí-los. No Sebrae/MT a taxa

de turnover, até novembro de 2019, é de 11,57%.

A faixa etária predominante no Sebrae/MT é de JOVENS, representados

por 60% de colaboradores até 34 anos; 63% estão no mínimo há dois anos

na casa.

24%

36%

24%

11%

6%
25 anos ou menos

26 à 34

35 à 44

45 à 54

55 ou mais

ABSENTEÍSMO

O absenteísmo é a soma dos períodos de ausência do empregado no 

ambiente de trabalho. No Sebrae/MT, de janeiro a novembro de 2019, o 

absenteísmo foi de 1,34%.
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Houve 22 admissões em 2019, entre assistentes e analistas para a sede e 

agências do interior. 
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GRI 401-1, 401-3, 405-1
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Segundo dados do IBGE, na maioria das empresas a participação das

mulheres diminui conforme aumenta o nível hierárquico. De acordo

com este mesmo relatório, as mulheres recebem, em média, cerca de

¾ do que os homens recebem.

É importante destacar a igualdade de gênero entre colaboradores no

Sebrae/MT. Temos 269 colaboradores, sendo: 155 mulheres e 114

homens. Além disso, 2/3 dos cargos de diretoria são ocupados por

mulheres.

58%
42%

Em 2018 a distribuição de gênero era:

• 57% mulheres     

• 43% homens  

A estrutura remuneratória é definida de acordo com o espaço

ocupacional do empregado, independente de gênero ou unidade

operacional em que esteja alocado. Portanto, não há diferença

salarial entre homens e mulheres, tampouco por unidade regional.

ESPAÇO OCUPACIONAL POR GÊNERO

5

33

59

1

36

13

6
21

19

25

3

45

9
11

1

Aprendiz Estagiário Assistente I Assistente II Analista I Analista II Analista III Diretor

Feminino Masculino
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GRI 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39, 405-2

Estrutura remuneratória

Reiteramos que nossa Gestão de Carreira e tabela salarial não são

definidas por aspectos ligados à questão de gênero.

No Sebrae/MT, dos três diretores, duas são mulheres. A estrutura

remuneratória é de acordo com o espaço ocupacional do empregado,

não havendo diferença salarial entre homens e mulheres. Atualmente o

menor salário (R$ 1.838,34) é superior ao salário mínimo (R$ 998,00)

em aproximadamente 84,20%. Torna-se importante destacar a

igualdade de gênero de colaboradores, não há diferenciação de salário

e gratificação de gerentes. Os critérios para evolução na carreira são os

mesmos para todos os empregados, conforme definido no Sistema de

Gestão de Pessoas.

Função
Remuneração 

mínima

Remuneração 

máxima

Assistente I R$     1.838,34 R$     2.803,36 

Assistente II R$     2.937,92 R$     4.480,13 

Analista Técnico I R$     4.726,54 R$     7.652,72 

Anaista Técnico II R$     8.073,61 R$   13.071,93 

Analista Técnico III R$   13.790,90 R$   22.328,75 

Diretor R$   20.000,00 R$   30.000,00 
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O menor salário do Sebrae/MT é superior ao salário mínimo em

aproximadamente 76%. Ressaltamos que não há variações do

menor salário entre unidades operacionais importantes, nem por

gênero.
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GRI 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102,39, 404-2, 402-1 

Mudanças Operacionais

Todos os anos a Diretoria se reúne para discutir a estrutura

organizacional, analisando fatores internos e externos, que tenham

relação ou influência nas atividades do Sebrae/MT. A mobilidade entre

Unidades Regionais e Sede também se apresenta como uma

oportunidade de desenvolvimento. Anualmente ocorre um processo de

job rotation, que analisa o perfil dos colaboradores e oferece

oportunidade de mudança de unidade, conforme necessidade do local,

como projetos e atividades.

Ainda são consideradas as solicitações de transferência feitas pelos

próprios colaboradores e os processos seletivos internos. Neste

sentido, quando a instituição irá executar alguma mudança

operacional, como remanejamento de pessoal entre as unidades,

possui o procedimento de comunicar os colaboradores.

JobRotation
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Qualquer alteração de posto de trabalho de colaborador ou

mudança organizacional/operacional, é comunicada, com prazo

mínimo, de uma semana de antecedência para os diretamente

envolvidos, para só então dar publicidade aos demais empregados.

Além disso, há ainda a indenização de Mudança conforme Acordo

Coletivo.
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GRI 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102,39, 401-2, 401-3, 404-1 

Retorno de Licenças

Todos os colaboradores do Sebrae/MT possuem o direito de tirar

licença maternidade/paternidade.

100% dos colaboradores que saíram de licença maternidade ou

paternidade, em 2019, retornaram ao trabalho, após o fim do

período.
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GRI 201-3, 401-2, 404-2, 404-3

Saúde e segurança do trabalho

É realizado periodicamente o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA,

cujo objetivo é levantar os riscos existentes e propor mecanismos de controle e o

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional– PCMSO, indicado para controlar

os riscos não eliminados, através de examesmédicos.

PCMSO

Programa deControle

Médico de SaúdeOcupacional

No Sebrae/MT não há atividades de alta incidência ou alto risco de doenças

ocupacionais. No ano de 2019, não houve casos de lesões, doenças ocupacionais,

absenteísmo ou óbitos relacionados ao trabalhorealizado.

Para o acompanhamento à saúde do colaborador a empresa realiza as seguintes  

ações:

• Exame Admissional

• Exame Periódico

• Exame Retorno ao Trabalho

• Exame Demissional.

• A empresa contratada pelo Sebrae/MT elabora, desenvolve e mantém o

PPRA, atendendo as exigências da Norma Regulamentadora, NRs do Ministério

do Trabalho e Emprego - MTE e do Ministério da Previdência Social - MPS, da Lei

No. 6.514/77 e legislação complementar aplicável.

• Elabora mapa de risco de todas as unidades do SEBRAE/MT;

• Presta assessoria técnica na emissão de CAT´s – Comunicação de Acidentes

de Trabalho.
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Objetivo do PPRA é garantir a preservação da saúde e integridade dos

colaboradores frente aos riscos dos ambientes de trabalho. A implementação do

PPRA é obrigatória para todos os empregadores e instituições, não importando o

grau de risco ou a quantidade de colaboradores.
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GRI 404-1, 404-2, 413-1
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A participação e o comprometimento dos colaboradores são fundamentais para

que a missão e visão do SEBRAE/MT sejam cumpridas com eficiência e eficácia

para que as conquistas continuem acontecendo. Para isso, os colaboradores

necessitam de um amplo conhecimento, pois lidam com empresas de porte,

maturidade e segmentos diferentes. Neste contexto, torna-se fundamental que

cada um assuma o papel de condutor de seu crescimento dentro da

organização. A Gerência de Desenvolvimento de Seres Humanos (GDSH)

realiza o suporte e apoio necessários a essa caminhada, oferecendo condições

para que o aprendizado seja permanente e diversificado.

Como parte do processo de desenvolvimento dos colaboradores, durante o ano

de 2019, foram oferecidos cursos diretamente pelo SEBRAE/MT e cursos

ofertados pela Universidade Corporativa Sebrae. Através da Universidade

Corporativa Sebrae foram oferecidos mais 100 cursos a distância, com

inscrições gratuitas em diversas temáticas. https://uc.sebrae.com.br/

Em 2019 o Sebrae/MT executou um total de R$ 1.006.208,04 em ações diretas

de capacitação de colaboradores, chegando ao percentual de 4,3% de

investimento em relação ao custo de pessoal. A média de horas de

capacitação por colaborador foi de 55,7, um investimento médio de R$ 3.740,55

por pessoa que contribuiu para o alcance dos objetivos estratégicos e melhoria

da performance.

Oficina Eu, Protagonista

Alinhamento Regras de Negócios

Gamificaaí

Formação em Sustentabilidade

Analistas Técnicos

976 participações

8265,50 horas

Assistentes

826 participações

5889 horas

https://uc.sebrae.com.br/
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GRI 205-1, 205-2, 205-3, 404-1, 404-2

O tema Anticorrupção é reforçado com o compromisso do SEBRAE/MT de manter os

mais elevados padrões de integridade, ética e governança na condução de seus

negócios ao estabelecer diretrizes de combate à corrupção tanto em relação as

instituições públicas como as empresas privadas e corrobora com as políticas internas

com código de ética, assim ambos os normativos devem ser seguidos em sua plenitude,

a fim de prevenir, mitigar e remediar os principais riscos de corrupção relacionados as

suas atividades.

A ética, a integridade e o combate à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro são

compromissos que norteiam a atuação do SEBRAE/MT e a daqueles que se relacionam

conosco.

No ano de 2019 não houve nenhum fato ocorrido sobre o tema corrupção.

Realizamos Due Diligence de contratados visando conhecer e avaliar os riscos de

integridade inerentes ao nosso relacionamento com fornecedores de bens e

serviços.

Em 2019, foram avaliadas 60 fornecedores sobre o tema.

Para todos os empregados do SEBRAE/MT, estão previstos treinamentos sobre

assuntos de interesse comum, como legislação temas anticorrupção, programa

de integridade coorporativa e programa de compliance, entre outros.

Para fiscais e gerentes de contrato, são oferecidos cursos específicos com o

objetivo de mitigar os principais riscos.
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Programa de Integridade 

Corporativa

Oficina de Gestão de Contratos

Treinamento sobre políticas e 

procedimentos anticorrupção
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GRI 404-2, 404-3

Sistema de Gestão de Pessoas –SGP 

O objetivo do SGP é promover o desenvolvimento organizacional, por meio do

desenvolvimento das equipes dos empregados de forma que a organização possa

responder com qualidade e tempestividade aos seus desafios com entrega de

valor para os clientes.

• Ser um modelo de gestão de pessoas alinhado com o propósito, a estratégia, os

princípios e os processos de trabalho do Sebrae/MT, impulsionando as

transformações culturais necessárias à consecução dos objetivos estratégicos;

• Incentivar o aprendizado contínuo e o autodesenvolvimento do empregado;

• Condicionar a evolução na carreira, ao desenvolvimento do empregado integrada

aos desafios do ambiente de trabalho; e

• Potencializar os processos de gestão de pessoas com participação efetiva das

lideranças
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Em 19 de setembro de 2018, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo

Estadual a versão 9.0 do SGP. A nova versão trouxe atualizações no

processo de Gestão de Desempenho que corresponde à mensuração da

contribuição individual e de equipes para o alcance dos propósitos da

organização, sendo traduzida pelos desafios alcançados, pelas

competências e pelo desenvolvimento que norteiam a atuação do

Sebrae/MT.
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GRI 201-1, 203-1
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Orçamentoprevistoeexecutadoportipologiadainiciativa2019(R$)

Odesempenhoorçamentário, por tipologia do Sebrae MT,apresenta-se na tabela, sendo os itens relevantes das imobilizações:

• Bens Imóveis: Finalização da Agência de Lucas do Rio Verde, reformado prédio da Sede em Cuiabá, adequandoa estrutura a legislação de acessibilidade.

• Bens Móveis: Gastos realizados no ano, principalmente, para a atualização do parque tecnológico necessário a operação do SEBRAE/MT : articulação institucional, atendimento, construção e

reformas,desenvolvimento de produtos e serviços, gestão operacional e suporte a negócios, com as rubricas colocadasno orçamentoprevisto e executadono exercício de 2019.



Detalhamento dos Recursos de Receita (R$)

A tabela abaixo demonstra os valores previsto original e ajustado e o valor executado das contas de receitas orçamentárias do Sebrae Mato Grosso no exercício de 2019:
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Aspectos econômicos 
GRI 102-7, 201-1
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Detalhamento dos Recursos de Despesas(R$)

A tabela abaixo demonstra os valores previsto original e ajustado e o valor executado das contas de despesas orçamentárias do Sebrae Mato Grosso no exercício de 2019:
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Aspectos econômicos 
GRI 102-7, 201-1
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Aspectos econômicos 
GRI 103-1, 103-2, 103-3

40

ExecuçãodosIndicadoresdeDesempenho2019:
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Aspectos econômicos 
GRI 103-1, 103-2, 103-3
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Os indicadores de desempenho mensuram os resultados que a sociedade e o público esperam do Sebrae, como  

produto das atividades desempenhadas no cumprimento de sua missão institucional. Seus indicadores estão  

vinculados aos Objetivos Estratégicos das Perspectivas “Processos” e“Recursos”.

ExecuçãodosIndicadoresdeAtendimentoeInformação2019:
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Aspectos econômicos 
GRI 204-1

42

Proporção de gastos com fornecedores locais: 

70%

49%

68%

50%

49%

54%

52%

59%

92%

3%

20%
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GRI 302-1, 302-4
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Consumo  
de energia
A fonte de abastecimento de energia elétrica do Sebrae  

Mato Grosso é majoritariamente da concessionária da 

região, que produz energia através de usinas  

hidrelétricas (fonte renovável) e em condições  menos 

favoráveis podem gerar energia por meio de

termoelétricas (fonte não renovável). Além dessa fonte,  

há geração de energia pelas duas microusinas solares  

fotovoltaicas, instaladas na sede da instituição e no  

Centro Sebrae de Sustentabilidade.

2018 2019
1.335.88 kWh 1.324.74 kWh

Houve uma  

redução de 

0,84%  no 

consumo de  

energia de 2019  

em relação ao

ano  anterior

OBS.: Não há consumo de energia para

fins de aquecimento, refrigeração e/ou
geração de vapor.
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Consumo de energia
GRI 302-1

44

Geração de energia solarfotovoltaica

As duas microusinas solares fotovoltaicas, geraram o montante de 152.265,64 KWh,sendo:

Geração de energia - sede: 97.445,99 kWh

Geração de energia - CSS: 54.819,65 kWh
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Água
GRI 303-1, 303-2
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2018 2019
12.215m3 16.659m3

A fonte de abastecimento  de 

água do Sebrae Mato  Grosso 

é majoritariamente  da 

concessionária de cada  

região do Estado (sede e  

agências do interior), que  

retiram o recurso de águas  

superficiais, realizam o  

tratamento e distribuemna  

região.

A agência de Sinop conta  

exclusivamente com  

abastecimento por poço  

artesiano.

Consumo deágua

Houveum  

aumentode  

33,10%no

consumode  

águade 

2019 em 

relação a

ano

anterior

Em 2019 foi um ano onde ocorreram os eventos bianuais como Ciclos e Feira do Empreendedor, ocasionando contratação de terceiros e demandado horas técnicas a mais 

realizadas dentro da casa. 

Outro fator influenciador no aumento do consumo foi a realização de obras que ocorreram e ainda estão sendo realizada na sede Sebrae/MT (Obras de acessibilidade, 

diretoria, auditórios, iluminação CSS e nova estação de visitas CSS)
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Biodiversidade
GRI 304-3

46

Todas as unidades do Sebrae em Mato Grosso estão localizadas em áreas urbanas e em sua maioria possuem um alto grau de antropização. Preocupada com esta ocupação, a  instituição 

possui olhar atencioso, dedica atenção especial ao meio ambiente que ocupa, sempre buscando se adaptar à flora e a fauna existentes no local.

No CSS, a área do terreno é de 2.060,72 m² e a área plantada é de a 1.505,17 m², ou seja, cerca de 76% da área são referentes ao jardim, que conta com espécies da flora dos  3 biomas 

existentes em Mato Grosso:Amazônia, Pantanal e Cerrado. Representando a fauna, vivem harmonicamente com os usuários do local quatro galinhas d’angola  (Numida meleagris), além de 

outros visitantes recorrentes, como: aves diversas (joão de barro, tucanos,etc), pequenos répteis, insetos, entreoutros.

Disponibilizamos também de uma pequena estufa para a cultivo de novas mudas e manutenção do jardim, além de uma pequena praça para espairecimento.
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Emissões de Gases de Efeito Estufa
GRI 305-1, 305-2, 305-3

47

Para realizar o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

(IGEE) das atividades da sede do Sebrae/ MT e do Centro Sebrae de

Sustentabilidade, referente ao ano de 2019 utilizamos a ferramenta de

cálculo do GHG Protocol, disponível para download gratuito na página

virtual da Fundação Getúlio Vargas – Centro de Sustentabilidade que

esta aguardando atualização até a presente data da publicação desse

relatório, impedindo que seja concluído esse item do relato.

Sãoconsideradas as emissões provenientes das fontes:

1.Consumode combustível da frotaprópria;

2. Trechosde viagens dos colaboradores (atrabalho);

3. Recargade extintores de incêndio;

4. Recargade gasesdo ar condicionado;

5. Adubos sintéticos;

6. Resíduosnão recicláveis

INSERIR FOTO DA 
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA 
PARA CALCULO DO 
INVENTARIO FINAL...

O total de emissões em 2018 foi 145,192 toneladas de CO2e que foram 

compensados, através da compra de créditos de floresta.

https://www.ghgprotocolbrasil.com.br/ferramenta-de-calculo
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Emissões de Gases de Efeito Estufa
GRI 305-1, 305-2, 305-3
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Em 2019 foi emitido pela ABNT-

Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - a Declaração de 

conformidade quanto ao controle 

operacional das emissões de Gases de 

Efeito estufa referente ao ano de 2018.
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Emissões de Gases de Efeito Estufa
GRI 305-4, 305-5
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Verificação do Inventário de GEE2017

Em 2019, também foi verificada a veracidade das informações do

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do ano de 2018,

através de um organismo de terceira parte, que conferiu os dados e

emitiu a DeclaraçãodeVerificação nº367.043/19.

Compensação de emissões provenientes de  

eventos eatividades

Em 2019, foi realizada a aquisição de créditos de florestas integrada ao núcleo

ARINOS, para compensar as emissões das atividades da sede do Sebrae

Mato Grosso, em 2018, Feira do Empreendedor de 2019, do CICLOS em

2019 e Congresso Internacional de Sustentabilidade 2019.

Ao todo foram compensados200 t 

CO
2
e. No certificado, o QR Code 

permite conhecere monitorar as 

áreas com as quais o Sebrae MT e 

CSS estão contribuindo.
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Efluentes e resíduos
GRI 306-2, 306-4
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No quesito produção de resíduos sólidos, o Sebrae Mato Grosso é classificado como de

baixo gerador de impacto ambiental, uma vez que atua na prestação de serviços de

consultoria e instrutoria.

Desde 2011, o Sebrae Mato Grosso desenvolve o Programa de Sustentabilidade Interna,

onde trabalha as três dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e

econômico). São realizadas atividades de educação e conscientização ambiental e o

gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos na instituição, onde são segregados direto

na fonte e pesados diariamente.

Atualmente os resíduos produzidos são: Papel/Papelão, Plástico, Metal, Vidro, Embalagem

Tetra Pak ao qual são encaminhados mensalmente para as cooperativas. Os resíduos

Orgânico são reaproveitados com restos de podas do jardim no processo de

compostagem, produzindo insumos à vermicompostagem para produção de húmus para

horta orgânica e mudas de jardim da instituição.

Tipos de Resíduos 2018 (KG) 2019 (KG)

Papel/Papelão 2.304,06 2.285,40

Plástico 954,33 1.105,13

Metal 57,6 91,29

Tetra-Pak 28,08 147,00

Compostável 1.060,42 2.145,25

Não Reciclável (Rejeito) 2.482,70 3.935,90

Além dos resíduos citados, foram destinados corretamente 47,70kg de 

lâmpadas fluorescentes e 4.427,2 kg de resíduos eletrônicos. 

Resíduos

Os resíduos perigosos produzidos pela instituição em 2019 foram apenas lâmpadas,

pilhas e baterias.

As coletas foram realizadas por empresas especialistas e certificada para o processo. Em

2019 a Ecodescarte realizou este procedimento, e emitiu 3 certificados que comprovam

esse trabalho.

O peso total desse resíduo em 2019 foi de:

Pilhas e baterias = 31,3 kg

Lâmpadas = 47,70kg

Coletado pela empresa Ecodescarte, localizada na região de Cuiabá.

c. Normas, metodologias e premissas utilizadas Política Nacional de Resíduos Sólidos –

Lei 12.305/2010
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Efluentes e resíduos
GRI 303-3, 306-1, 306-3, 306-4
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Em 2018 foi implantado no jardim do CSS um Sistema de Tratamento de Efluentes, que

trata águas residuárias provenientes da copa do espaço VIVA (centro de integração dos

colaboradores) e banheiros do espaço VIVA e CSS.

O sistema contempla etapas de tratamento Microbiológico; Físico-químico e Irrigação de

jardim. Em2019aETEoperoucercade90%emseuprimeiroestágio,melhorandoacarga

orgânicaedirecionandoaredecoletoradeesgoto localizado na Av. Historiador Rubens de

Mendonça. Iniciamos o 2° e 3° estágio do tratamento em fases testes para adequações e

melhorias. O mesmo operou por 2 semanas, retornado ao seu 1° estágio para

aperfeiçoamento.

Não há descartes de água não planejados e os efluentes das agências e postos de

atendimentos são direcionados para os sistemas públicos de tratamento existentes em

cada município.

No Centro de Eventos do Pantanal há um sistema de tratamento composto por: zona de

raízes, lagoa de maturação e filtro de peneira . Após esse tratamento, o efluente tratado é

lançado no corpo receptor: Ribeirão do Lipa, UPGP-4 Alto Rio Cuiabá, bacia do Paraguai,

com vazão de até 0,010875 m3/s.

Vazamentossignificativos

Não há vazamentos significativos, pois é realizado o monitoramento pela equipe de

Gestão Sustentável Interna, além de ser realizado a manutenção preventiva

Transportede resíduos perigosos

São realizadas por empresas especialistas e certificada para o processo.

Águareciclada e reutilizada

Realizamos o processo de captação de água das chuvas através do telhado em formato

de 2 cascas do prédio CSS. Ao realizar a captação, a água passa por um processo de

filtragem/grelha separando pequenos sólidos e folhas. A água captada é direcionado para

2 cisternas de 15.000,00l onde são reutilizadas em bacias sanitárias e limpeza de piso.

Em 2019 trabalhamos também em fase teste com processo físico-químico de águas

residuárias vindas da Estação de Tratamento de Efluentes CSS e Espaço VIVA, para

irrigação de jardim. A mesma operou durante 2 semanas e descontinuou para

aperfeiçoamento.

Efluentes
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Efluentes e resíduos
GRI 306-1, 306-3, 306-5, 307-1, 417-2, 417-3
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Efluentes

No Centro de Eventos do Pantanal há um sistema de tratamento composto por: zona de raízes,

lagoa de maturação e filtro de peneira. Após esse tratamento, o efluente tratado é lançado no

corpo receptor: Ribeirão do Lipa, UPGP-4 Alto Rio Cuiabá, bacia do Paraguai, com vazão de

até 0,010875m3/s.

Produtos eserviços

No ano de 2019, na Ouvidoria do Sebrae/MT, não houve nenhuma manifestação, 

ou pronunciamento equivalente, que apontasse a não conformidade do Sebrae/MT 

com qualquer lei ambiental e/ou regulamento.

Não há vazamentos pois é realizada manutenção preventiva, através de  contrato 

de serviços gerais, que faz todo o acompanhamento dosserviços  de manutenção 

predial, hidráulica, arcondicionado.

Comunicações demarketing

Não foram identificados casos de não conformidade com regulamentos e códigos

voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade,

promoção e patrocínio, que tenham implicado em multa ou sanções não

monetárias ou advertência aoSEBRAE/MT.

Não há vazamentos pois é realizada manutenção preventiva, através de  

contrato de serviços gerais, que faz todo o acompanhamento dosserviços  

de manutenção predial, hidráulica, arcondicionado.

Nas agências o acompanhamento da manutenção corretiva é feito pelo  gerente e 

quando há necessidade, este providencia a solicitação dos  serviços a serem 

executados.
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Sumário

Perfil organizacional

GRI Standard Divulgação Página
Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 102: Divulgação geral

102-1 - Nome da organização 6

102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços  6, 7

102-3 - Localização da sede 6

102-4 - Localização das operações  6

102-5 - Propriedade e forma jurídica  6

102-6 - Mercados atendidos 6, 7

102-7 - Porte da organização 6, 7, 38, 39

102-8 - Informações sobre empregados e outros trabalhadores  6, 28 5,8

102-9 - Cadeia de fornecedores 9 8
102-10 - Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores 9 8
102-11 - Princípio ou abordagem da precaução 11

102-12 - Iniciativas externas 11, 12, 13,14

102-13 - Participação em associações 11, 12, 13, 14

102-14 - Declaração da decisão mais graduada da organização  2, 5

102-15 - Principais impactos, riscos e oportunidades

Ética e Integridade

GRI Standard Divulgação Página
Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 102: Divulgação geral
102-16 - Valores, princípios, padrões e normas de comportamento  26 16

102-17 - Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas 26, 27 16
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Sumário
Governança

GRI Standard Divulgação Página
Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 102: Divulgação geral

102-18 - Estrutura de governança 17, 18

102-19 - Delegação de autoridade 17, 18, 25

102-20 - Responsabilidade de executivos por questões econômicas, ambientais e sociais 25 8,12,16

102-21 - Consulta a partes interessadas sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais 25

102-22 - Composição do mais alto órgão de governança e de seus comitês 17, 18

102-23 - Presidente do mais alto órgão de governança 18

102-24 - Nomeação e seleção do mais alto órgão de governança  18

102-25 - Conflitos de interesse 18

102-26 - Papel do mais alto órgão de governança na definição de propósito, valores e estrategias 19, 20

102-27 - Medidas para aprimorar conhecimento do mais alto órgão de governança 21, 22, 23

102-28 - Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança 18, 21, 22, 23

102-29 - Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais e sociais 21, 22, 23 8,12,16

102-30 - Eficácia dos processos de gestão de riscos 21, 22, 23

102-31 - Análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais 21, 22, 23

102-32 - Papel do mais alto órgão de governança no relatório de sustentabilidade  21, 22, 23

102-33 - Comunicação de preocupações críticas 18, 21, 22, 23

102-34 - Natureza e número total de preocupações críticas 18

102-35 - Políticas de remuneração 30, 31, 32

102-36 - Processo para determinar remuneração 30, 31, 32

102-37 - Envolvimento das partes interessadas na remuneração 30, 31, 32 16

102-38 - Relação da remuneração anual 30, 31, 32

102-39 - Relação do aumento percentual da remuneração total anual 30, 31, 32

Engajamento das Partes Interessadas

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 102: Divulgação geral

102-40 - Lista de partes interessadas 15

102-41 - Acordos de negociação coletiva 8 8,16

102-42 - Base para a identificação e seleção de partes interessadas para engajamento  15 8, 12 e 16

102-43 - Abordagem para o engajamento das partes interessadas 15 8, 12 e 16

102-44 - Principais tópicos e preocupações levantadas Não aplicável
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Sumário

Governança

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 102: Divulgação geral

102-45 - Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas  16

102-46 - Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos 15

102-47 - Lista de tópicos materiais 15

102-48 - Reformulação de informações     16

102-49 - Alterações em escopo e limites 16

102-50 - Período coberto pelo relatório 5

102-51 - Data do último relatório 5

102-52 - Ciclo de emissão de relatórios 5

102-53 - Ponto de contato para perguntas sobre o relatório  5

102-54 - Declaração de elaboração do relatório de conformidade com Standards GRI  5

102-55 - Sumário de conteúdo GRI 16

102-56 - Verificação externa 5

Forma de Gestão

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 103: Forma de gestão

103-1 - Explicação do tópico material e seu limite    40, 41

103-2 - Forma de gestão e seus componentes 40, 41 16

103-3 - Avaliação da forma de gestão 40, 41

Governança

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 201: Desempenho econômico

201-1 - Valor econômico direto gerado e distribuído 37, 38, 39

201-2 - Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de 

mudanças climáticas  

201-3 - Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria 33

201-4 - Assistência financeira recebida do governo

Não há 

recebimentos 

oriundo do 

Governo.
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Sumário

Presença de Mercado

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 202: Presença de mercado

202-1 – Proporção do menor salário pago, por gênero, comparado ao salário mínimo 

local  
24 5,10

202-2 – Proporção de membros da alta administração contratados na comunidade 

local
24 8

Impactos Econômicos Indiretos

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 203: Impactos econômicos indiretos
203-1– Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos 37

203-2– Impactos econômicos indiretos significativos Não é mensurado

Práticas de Compras

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 204: Práticas de compras 204-1 – Proporção de gastos com fornecedores locais 41 12

Anticorrupção

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 205: Anticorrupção

205-1– Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção 34 16

205-2– Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção  34 16

205-3 – Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 34 16

Concorrência Desleal

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 206: Concorrência desleal 206-1 - Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio Não é mensurado

SÉRIE 300 - TÓPICOS AMBIENTAIS

Materiais

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 301: Materiais

301-1 – Materiais usados por peso ou volume  Não aplicável

301-2 – Materiais provenientes de reciclagem Não é mensurado

301-3 – Produtos e seus materiais de embalagem recuperados Não é mensurado
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Sumário
Energia

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 302: Energia

302-1 – Consumo de energia dentro da organização   43, 44 7,12,13

302-2 – Consumo de energia fora da organização
Não é 

mensurado

302-3 – Intensidade energética
Não é 

mensurado

302-4– Redução do consumo de energia 43 7, 12, 13

302-5– Redução nos requisitos energéticos de produtos e serviços
Não é 

mensurado

Água

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 303: Água

303-1– Consumo de água por fonte 45 6,12

303-2– Fontes hídricas significativamente afetadas pela retirada de água  45

303-3 – Água reciclada e reutilizada 51 6, 12

Biodiversidade

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 304: Biodiversidade

304-1– Unidades operacionais próprias, arrendadas, gerenciadas dentro ou nas adjacências de 

áreas  protegidas e áreas de alto valor de biodiversidade situadas fora de áreas protegidas -

304-2– Impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre biodiversidade -

304-3 - Habitats protegidos ou restaurados 46

304-4 - Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com 

habitats  em áreas afetadas por operações da organização -

Emissões

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 305: Emissões

305-1 – Emissões diretas de gases de efeito estufa 47, 48 12, 13

305-2 – Emissões indiretas de gases de efeito estufa 47, 48 12, 13

305-3 – Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 47, 48 12, 13

305-4 – Intensidade de emissões de gases de efeito estufa 49 13

305-5 – Redução de emissões de gases de efeito estufa 49 13

305-6 – Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio

305-7 – Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas



Relatório de Sustentabilidade | 2019

Sumário

Efluentes e Resíduos

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 306: Efluentes e resíduos

306-1 - Descarte de água por qualidade e destinação  51, 52 6, 12

306-2 - Resíduos por tipo e método de disposição  50 12

306-3 - Vazamentos significativos 51, 52 6

306-4 - Transporte de resíduos perigosos 50, 51

306-5 - Corpos de água afetados por descartes e drenagem de água 52

Conformidade Ambiental

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 307: Conformidade ambiental 307-1 – Não conformidade com leis e regulamentos ambientais -

Avaliação Ambiental de Fornecedores

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 308: Avaliação ambiental de 

fornecedores

308-1– Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais
Não é 

mensurado

308-2 – Impactos ambientais negativos na cadeia de fornecedores e ações 
Não é 

mensurado

SÉRIE 400 - TÓPICOS SOCIAIS

Emprego

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 401: Emprego

401-1 - Novas contratações de empregados e rotatividade de empregados 28, 29 5, 8

401-2 - Benefícios para empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados 

temporários  ou em regime de meio período
32, 33 8

401-3 - Licença maternidade/paternidade 29, 32 5, 8

Relações Trabalhistas

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 402: Relações trabalhistas 402-1 - Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais 31
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Sumário

Saúde e Segurança no Trabalho

GRI Standard Divulgação Página
Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 403: Saúde e segurança no trabalho

403-1– Representação dos trabalhadores em comitês formais de saúde e segurança, compostos 

por  empregados de diferentes níveis hierárquicos

Não é 

mensurado

403-2– Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de 

óbitos  relacionados ao trabalho
28

403-3– Trabalhadores com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua ocupação
Não há 

ocorrência

403-4– Tópicos de saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos Não há sindicatos envolvidos

Treinamento e educação

GRI Standard Divulgação Página
Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 404: Treinamento e educação

404-1 - Média de horas de treinamento por ano, por empregado 32, 34, 35 8

404-2 - Programas para o desenvolvimento de competências dos empregados e de assistência 

para a  transição de carreira

31, 32, 34, 35, 

36
8

404-3 - Percentual de empregados que recebem regularmente avaliações de desempenho e de  

desenvolvimento de carreira
33, 36 8

Diversidade e igualdade de oportunidades

GRI Standard Divulgação Página
Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 405: Diversidade e igualdade de 

oportunidades

405-1 – Diversidade em órgãos de governança e empregados 29 5,8,10

405-2 – Razão matemática do salário-base e da remuneração das mulheres em relação aos 

homens
30 5, 8

Não discriminação

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 406: Não discriminação
406-1 - Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

Não há 

ocorrência
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Sumário

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 407: Liberdade de associação e 

negociação coletiva 

407-1 – Operações e fornecedores em que o direito à liberdade de associação e à negociação 

coletiva possa estar em risco

Não há 

ocorrência

Trabalho Infantil

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 408: Trabalho infantil 408-1 – Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil 10 16

Trabalho Forçado ou Análogo a Escravo

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 409: Trabalho forçado ou análogo a 

escravo

409-1 – Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou 

obrigatório
10 8, 16

Trabalho Práticas de segurança

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 410: Práticas de segurança
410-1 – Pessoal de segurança treinado em políticas ou procedimentos de direitos humanos

Não é 

mensurado

Direitos dos povos indígenas e tradicionais

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 411: Direitos dos povos indígenas e  

tradicionais
411-1 – Casos de violações dos direitos dos povos indígenas ou tradicionais

Esse item não 

se aplica ao Sebrae MT

Comunidades locais

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 413: Comunidades locais



Relatório de Sustentabilidade | 2019

Sumário

Avaliação social de fornecedores

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 414: Avaliação social de fornecedores

414-1 - Novos fornecedores selecionados com base em critérios 

sociais
10

414-2 - Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e 

medidas tomadas
10 16

Políticas Públicas

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 415: Políticas Públicas 415-1 - Contribuições políticas 24 16

Saúde e segurança do cliente

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 416: Saúde e segurança do cliente

416-1 - Avaliação dos impactos de saúde e segurança de categorias 

de produtos e serviços
27

416-2 - Casos de não conformidade relativos a impactos na saúde e 

segurança de categorias de produtos e serviços
27

Marketing e Rotulagem

GRI Standard Divulgação Página

Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável

GRI 417: Marketing e rotulagem

417-1 - Requisitos para informações e rotulagem de produtos e 

serviços  

Não se aplica 

ao 

SEBRAE/MT

417-2 - Casos de não conformidade em relação a informações e 

rotulagem de produtos e   serviços
52 16

417-3 - Casos de não conformidade em relação a comunicações de 

marketing
52

16
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Sumário

Privacidade do Cliente

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 418: Privacidade do cliente
418-1 - Queixas comprovadas relativas a violações da privacidade e perda de dados do 

cliente

No ano de 2019, 

o Sebrae MT não 

identificou 

nenhuma queixa 

relativa a violação 

de privacidade e 

perda de dados 

do cliente.

Conformidade Socioeconômica

GRI Standard Divulgação Página Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

GRI 419: Conformidade socioeconomica 419-1 – Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica

Não há 

ocorrência.
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