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UM CONSELHO
FORTE E ATUANTE
O Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Goiás vem, a cada dia, aperfeiçoando o seu sistema
de governança corporativa. Nos últimos anos, implantamos uma série de práticas e medidas que
contribuíram para disseminar a cultura do compliance e elevar o entendimento sobre os normativos
legais, propiciando um ambiente ainda mais transparente e ético.
Instituímos o Referencial Básico de Governança (revisado em 2021), documento formal que reúne
as boas práticas de gestão e de governança para apoiar as ações do Sebrae Goiás em busca de
melhoria contínua e excelência na gestão, minimizando os riscos institucionais.
Adequamos o ambiente do CDE, com espaços independentes, e criamos o Gabinete do CDE, uma
estrutura de apoio prevista no Estatuto Social que assessora o Presidente, o Conselho Deliberativo
Estadual, o Conselho Fiscal (CF) e os Comitês Temáticos nos assuntos alusivos ao Conselho.
Lançamos o Manual do Conselho Deliberativo Estadual (que chega à segunda edição), documento
que reúne, de forma didática e resumida, as principais normas de regência e documentos legais
do Sebrae Goiás, com o objetivo de esclarecer os papéis e as responsabilidades de todas as partes
interessadas, propiciando um ambiente com foco na conformidade.
Regulamentamos os Comitês Temáticos, que têm como principal finalidade assessorar o CDE nas
deliberações acerca de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, Governança e Sustentabilidade,
Estratégias, Compliance e Auditoria, propondo medidas, políticas e diretrizes.
Implantamos o Calendário Temático do CDE que trouxe à luz, para o conhecimento dos
conselheiros, em forma de relatórios e apresentações, assuntos como Ações Judiciais, Gestão de
Pessoas, Licitações e Inexigibilidade, Convênios, Sindicâncias, Auditoria Interna, Gestão de Riscos
e Compliance.
Determinamos a subordinação da Auditoria Interna à estrutura de governança do CDE, em resposta
aos apontamentos das auditorias independentes e seguindo orientação dos órgãos de fiscalização e
controle, e do próprio Conselho Deliberativo Nacional (CDN).
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Implementamos o Programa de Integração e Capacitação de Conselheiros, colocando à disposição
os cursos previstos na Universidade Corporativa Sebrae (UCSebrae) e, também, de instituições de
referência em governança corporativa. Adotaremos, nesse exercício, o Programa de Autoavaliação
dos Conselheiros e Avaliação da Diretoria Executiva.
Aprovamos a adequação, atualização e consolidação do Estatuto Social e do Regimento Interno do
Sebrae Goiás, levando em consideração o novo estatuto do Sebrae Nacional, o Código Civil e as boas
práticas de governança corporativa.
Como sugestão do CDE, iremos criar o Centro de Memórias em comemoração dos 50 anos do Sebrae
em Goiás, além da publicação de um livro que registrará histórias de empresários, conselheiros,
dirigentes e empregados que ajudaram a construir a instituição.
Como se vê, o Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Goiás vem cumprindo rigorosamente sua
missão, discutindo pautas de relevância para a sustentabilidade da instituição e a efetividade das
ações em favor das micro e pequenas empresas.

Ubiratan da Silva Lopes
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE)

QUER UM BOM
CONSELHO?
O Manual do Conselho Deliberativo Estadual reúne, de forma didática e resumida, as principais
normas de regência e documentos legais do Sebrae Goiás. Inspirado no Programa de Integridade
Corporativa Sistema Sebrae, o manual tem por objetivo esclarecer os papéis e as responsabilidades
de todas as partes interessadas, propiciando um ambiente ético e com foco na conformidade.
O manual apresenta as atribuições do Presidente e do Conselho Deliberativo Estadual, bem como
do Conselho Fiscal, dos Comitês Temáticos e da Diretoria Executiva. Também pretende disseminar
a cultura do compliance, que protege a reputação e a imagem da instituição, e as bases do sistema
de Governança Corporativa, pelo qual as empresas e organizações são dirigidas, monitoradas e
incentivadas na busca por resultados.
Com a previsão de ser revisado anualmente pelo Gabinete do CDE, o manual se firma como uma
ferramenta oficial de consulta e uma fonte precisa de informação. Quer um bom conselho? Leia!
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CLASSIFICAÇÃO EMPRESARIAL (por faturamento)

PEQUENOS
NEGÓCIOS

Microempreendedor
Individual (MEI)

É o empresário que tem faturamento anual
bruto de no máximo R$ 81.000,00, não tem
participação em outra empresa, possui no
máximo um único empregado, podendo
desempenhar suas atividades empresariais
em sua própria residência ou até mesmo
sem local fixo.

Microempresa (ME)

Empresas com faturamento bruto anual de
no máximo R$ 360.000,00 que não sejam
microempreendedores individuais.

Empresa de Pequeno
Porte (EPP)

Empresas com faturamento bruto anual
maior que R$ 360.000,00 e menor ou igual
a R$ 4.800.000,00.

Produtor Rural

Pessoas físicas que explorem atividades
agropecuárias que não se caracterizem
como agroindústria, com faturamento de até
R$ 4.800.000,00 por ano, e que possuam
inscrição estadual de produtor, declaração
de aptidão ao Pronaf (DAP), CNPJ ou NIRF.

POTENCIAL
EMPRESÁRIO

– Pessoas físicas que possuem negócio próprio sem registro no CNPJ.
– Pessoas físicas que não possuem negócio próprio, mas que estão
efetivamente envolvidos na sua estruturação.

EMPREENDEDOR
POTENCIAL

Pessoas físicas que ainda não possuem um negócio e não estão
efetivamente envolvidos na estruturação de um negócio, mas que
podem ser despertadas para o empreendedorismo e o desenvolvimento
de suas capacidades empreendedoras.
Fonte: Lei Complementar 123/2006

Goiás

Brasil

574.400

14 milhões

Comércio

39%

41%

Serviços

40%

40%

Indústria

19%

18%

Agropecuária

1%

1%

Microempreendedor Individual (MEI)

53%

60%

Microempresa (ME)

37%

30%

Empresa de Pequeno Porte (EPP)

3%

8%

Média e Grande Empresa

6%

1%

152.089

5.073.324

NÚMERO DE EMPRESAS ATIVAS

Setor

Porte

Estabelecimentos agropecuários

Fontes: DataSebrae/2019; Receita Federal/2019; Censo Agropecuário/2017
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PANORAMA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Números revelam que, no Brasil,
o grande negócio são as pequenas empresas

99%

das empresas brasileiras
são pequenos negócios

Por região

Total de

18,3 milhões
de pequenos
negócios no país.
(MEI + ME + EPP)
Desses:

51%
Sudeste

18%
Sul

11 milhões
MEI

9%

17%

Centro
-Oeste

Nordeste

5%
Norte

SP é o líder no
ranking estadual
(5 milhões)

7,2 milhões
ME + EPP

Por setor
Em milhões
Serviços
Comércio

16

milhões

são optantes do

SIMPLES
NACIONAL

8,4
5,2

Indústria
2,2
Construção Civil
1,2
Agropecuária
0,2
Moda e acessórios
somam 1 milhão
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MPE criam 3 vezes mais empregos
que as MGE (Médias e Grandes Empresas)

70%

30%

dos empregos gerados em 2021

do PIB do país

Programas ajudam acesso a crédito
Empresas que conseguiram empréstimo chega a 39% (fev.21)

Pronampe
Fampe
Peac - Maquininha
*Dados de 2020

valor*

operações*

R$ 37,5 bi
R$ 5,7 bi
R$ 3,2 bi

517 mil
52 mil
112 mil

País de empreendedores

“Ter o próprio
negócio”
44 milhões
de brasileiros são
ou desejam ser
empreendedores

é o 2º maior sonho
do brasileiro

7ª maior
Taxa de
Empreendedorismo
Inicial do mundo

Apoio aos pequenos negócios

140 capacitações on-line e gratuitas
são oferecidas pelo Sebrae

Atua em todos
os estados
brasileiros

São 1.990
unidades de
atendimento

O Sebrae foi criado em 1972 para fomentar o empreendedorismo e
promover a competitividade e inovação nos pequenos negócios.
Produção de Infografia:
Dados do Sebrae
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TAXA DE
SOBREVIVÊNCIA EMPRESARIAL
Entre 2010 e 2014, a taxa de sobrevivência das empresas com até 2 anos passou de 54% para 77%. Em boa
parte, essa melhora se deve à ampliação do número de Microempreendedores Individuais (MEI).

54,2%
2008

55,4%

76,2%

75,8%

76,6%

2009

2010

2011

2012

Fonte: Fonte: SEBRAE/NA, com dados da SRF/2014

TAXA DE MORTALIDADE

DONO DA
EMPRESA QUE NÃO
SOBREVIVE

Abriu por
necessidade
Estava
desempregado

MORTALIDADE DAS EMPRESAS
Principais causas de mortalidade

Abriu por
exigência de cliente
ou fornecedor

PLANEJAMENTO
Falta de
planejamento

Não negociou
prazos com
fornecedores

Não obteve
empréstimos
em bancos

CAPACITAÇÃO
Não fez curso
sobre gestão
de negócios

Não investia
em capacitação
de mão de obra

GESTÃO
Não
aperfeiçoava
produtos

Não
atualizava

Não
acompanhava
despesas e
receitas com rigor

Produtos
sem
diferencial
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AMBIENTE LEGAL
1988 - Constituição Federal
A primeira ação de valorização da importância das microempresas e empresas de pequeno porte no
Brasil só se deu na Constituição Federal de 1988. Os artigos 170 e 179 instituem que União, estados,
Distrito Federal e municípios devem destinar às microempresas e empresas de pequeno porte
tratamento jurídico diferenciado e incentivá-las por meio da simplificação, redução ou eliminação de
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.
1996 - Simples Federal
A criação do Simples Federal (Lei 9.317, de 1996) foi a primeira regulamentação dos artigos 170 e 179
da Constituição. O Simples Federal visou descomplicar o recolhimento de tributos e contribuições
federais e, mediante convênio, abranger a parcela devida aos estados e municípios.
1999 - Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
A segunda iniciativa para a regulamentação dos artigos 170 e 179 foi a aprovação do Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 9.841, de 1999), que instituiu benefícios
administrativos, trabalhistas, de crédito e de desenvolvimento empresarial. Contudo, os seus
benefícios estavam limitados à esfera de atuação do Governo Federal.
2003 - Tratamento diferenciado e favorecido
O artigo 146 da Proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 42) previu a criação de lei complementar
para tratar das normas gerais tributárias abrangendo o tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte.
2004 - Lei de Inovação
A Lei n° 10.973 estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica no ambiente
produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento
industrial do país.
2006 - Lei Geral da Micro e Pequena Empresa
Em 14 de dezembro, o Governo Federal assinou a Lei Complementar 123/2006, que entrou
imediatamente em vigor, com exceção do Simples Nacional (o capítulo tributário da lei), que ficou
para julho do ano seguinte.
2007 - Contratações públicas de bens, serviços e obras
O tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública
federal, conforme previsto no capítulo de Acesso a Mercados da Lei Geral, foi regulamentado pelo
Decreto 6204/2007.
2007 - REDESIM
A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
(REDESIM), que simplifica e integra o processo de registro e legalização de empresários e de pessoas
jurídicas, também foi criada em dezembro, pela Lei 11.598/2007.
2008 - Microempreendedor Individual
A Lei Complementar 128/2008 formalizou a criação de duas figuras importantes: o
Microempreendedor Individual (MEI) e o Agente de Desenvolvimento. O MEI é um regime jurídico
específico com Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com faturamento anual de até
16

R$ 81 mil, que tem benefícios previdenciários, tais como aposentadoria por idade, aposentadoria por
invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão.
2011 - Reajuste da Receita Bruta
A Lei Complementar 139/2011, originada pelos PLP 591/2010 e PLC 87/2011, reajustou em 50% os
tetos de receita bruta anual para os optantes do Simples Nacional e abrangeu o parcelamento das
dívidas tributárias dos optantes até 60 meses.
2011 - EIRELI
Em 2011, foi sancionada a Lei 12.441/2011, permitindo a constituição da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI).
2016 - Marco Regulatório da Inovação
O novo marco legal da inovação, conhecido como Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I),
criado pela Lei nº 13.243, reduziu obstáculos legais e burocráticos e conferiu maior flexibilidade
às instituições atuantes neste sistema, além de estimular o desenvolvimento científico, pesquisa e
capacitação tecnológica.
2016 - Crescer sem Medo
A Lei Complementar nº 155/2016, também chamada de projeto Crescer sem Medo, permitiu abertura
de parcelamento especial de até 120 meses em 2016, e em 2017 criou regras para o investimento
anjo em empresas do Simples Nacional. Também alterou o teto de receita bruta das empresas de
pequeno porte para R$ 4,8 milhões e do microempreendedor individual para R$ 81 mil (a partir de
janeiro/2018).
2017 - Regularização Tributária
Em 2017, foi aprovada a Lei Complementar 162/2017, que instituiu o Programa Especial de
Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com débitos do Simples
Nacional (Pert-SN).
2019 - Empresa Simples de Crédito (ESC)
O Projeto de Lei Complementar 135 criou a Empresa Simples de Crédito (ESC), um novo tipo de
negócio que vai realizar operações de empréstimos e financiamentos exclusivamente para
Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte, utilizandose exclusivamente de capital próprio.
2021 - PRONAMPE
A Lei nº 14.161 torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe), como política oficial de crédito, de modo a conferir tratamento
diferenciado e favorecido às microempresas e às pequenas empresas, com vistas a consolidar os
pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e de desenvolvimento da
economia nacional.
2021 - Marco legal das startups e do empreendedorismo inovador
A Lei Complementar 182/2021 institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador,
estabelece os princípios e as diretrizes para a atuação da administração pública, apresenta medidas
de fomento ao ambiente de negócios e ao aumento da oferta de capital para investimento em
empreendedorismo inovador e disciplina a licitação e a contratação de soluções inovadoras pela
administração pública.
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SEMPRE AO LADO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS
O Sebrae existe como instituição desde 17 de julho de 1972, por iniciativa do BNDE e do Ministério do
Planejamento, que criaram o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa (Cebrae).
O Conselho Deliberativo do Cebrae com “C” contava com a Finep, a Associação dos Bancos de
Desenvolvimento (ABDE) e o próprio BNDE. Em 9 de outubro de 1990, o Cebrae foi transformado
em Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) pelo Decreto nº 99.570,
que complementa a Lei nº 8029, de 12 de abril. A entidade se desvinculou da administração pública
e se transformou em uma instituição privada, sem fins lucrativos. Organizado em forma de sistema,
o Sebrae tem sede em Brasília, jurisdição e presença nacional nos 26 estados e no Distrito Federal.

LINHA DO TEMPO EM GOIÁS

1972
CEBRAE

LINHA DO
TEMPO
EM GOIÁS

1991
SEBRAE

Em 11 de dezembro de 1972 era fundado o Centro Brasileiro de Assistência
Gerencial à Pequena e Média Empresa (Cebrae-GO), tendo como fundadores
as seguintes instituições: Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Goiás (Codeg), Banco do Estado de Goiás (BEG), Universidade Federal de
Goiás (UFG), Universidade Católica de Goiás (UCG), Federação das Indústrias
do Estado de Goiás e Distrito Federal (Fieg-DF), Federação do Comércio do
Estado de Goiás (FCG), Federação das Associações Comerciais do Estado de
Goiás (Facieg), Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg), Clube dos
Diretores Lojistas (CDL) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

1973
CEGEM

Quatro meses depois de instalado, o Cebrae-GO
passou a se chamar Centro Goiano de Assistência
Gerencial à Pequena e Média Empresa (Cegem).

1975
CEAG

Em 1975, o Cegem muda de nome seguindo o padrão
estabelecido em todos os estados brasileiros para
instituições agregadas ao Cebrae. Surge, então, o
Centro de Assistência Gerencial de Goiás (Ceag-GO).

No dia 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 Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas de Goiás (SEBRAE/GO) em 5 de fevereiro de 1991,
data em que entrou em vigor o seu Estatuto Social.
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O QUE É O SEBRAE
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que tem a missão de promover o empreendedorismo, a competitividade e o desenvolvimento dos
pequenos negócios.
Com o apoio e a orientação do Sebrae, as micro e pequenas empresas aumentam suas chances de
sobreviver e de se destacar no mercado, gerando empregos e fomentando a economia.
As soluções desenvolvidas pelo Sebrae atendem desde o empreendedor que pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento
no mercado.

SETORES ATENDIDOS PELO SEBRAE
INDÚSTRIA

COMÉRCIO

O Sebrae desenvolve ações coletivas
com pequenos negócios industriais,
reunidos em arranjos produtivos locais,
núcleos setoriais, encadeamentos com
grandes empresas e outras formas de
cooperação.

O Sebrae atua na capacitação dos
empresários e na integração cooperativa, que proporcionam qualificação,
modernização e aumento da competitividade de polos e redes de pequenos
empreendimentos comerciais com interesses comuns.

SERVIÇOS

AGRONEGÓCIO

O Sebrae incentiva setores com potencial emergente e aposta no desenvolvimento de novos negócios e formatos
comerciais, como o turismo, o artesanato e a economia criativa.

A atuação do Sebrae no agronegócio
prioriza o atendimento coletivo de
empreendedores rurais, com enfoque
na profissionalização da gestão das
empresas cujas atividades se concentram no campo.

PÚBLICO DO SEBRAE
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COMO O SEBRAE ATUA
O Sebrae atua na promoção da educação empreendedora, na capacitação dos empreendedores e
empresários, na articulação de políticas públicas que criem um ambiente legal mais favorável, no
acesso a novos mercados, no acesso à tecnologia e inovação, e na orientação para o acesso aos
serviços financeiros.

Consultorias
Diagnóstico que gera um plano de ação com soluções específicas e adequadas para o acompanhamento de sua implementação.

Cursos
Serviço de capacitação onde se busca desenvolver e aprimorar conhecimentos, atitudes e habilidades de gestão.

Palestras
Exposição oral de curta duração, voltada para a disseminação de informações sobre empreendedorismo e gestão empresarial.

Oficinas
Trabalho em grupo, realizado por meio de estratégias de exposição oral, dinâmicas de grupo,
simulações e experimentações.

Seminários
Conjunto de palestras voltadas para a disseminação de temas relacionados ao empreendedorismo
e ao mundo dos negócios.

Orientações
Serviço de orientação sobre questões técnicas, que podem ser respondidas por conteúdos disponíveis no Sebrae ou no mercado.

Publicações
Livros, cartilhas, pesquisas e diagnósticos atualizados sobre os mais diversos temas e setores do
empreendedorismo.

Feiras e exposições
Eventos promovidos ou não pelo Sebrae, que possibilitam a exposição, demonstração e
comercialização de produtos e serviços.

Rodadas de negócios
Evento que tem como objetivo promover o encontro entre empresas compradoras e fornecedoras,
incentivando a geração de negócios.

Missões e caravanas
Têm a finalidade de viabilizar a participação de pequenas empresas em eventos, feiras e exposições
nacionais e internacionais.
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DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO SISTEMA SEBRAE 2023
Propósito
TRANSFORMAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS EM PROTAGONISTAS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO BRASIL.
Representa a aspiração de um ambiente socioeconômico favorável aos pequenos negócios, com
forte empreendedorismo, elevada produtividade da economia, mais e melhores oportunidades de
trabalho. Um ambiente dinâmico, competitivo, com forte base tecnológica, inclusiva e diversificada,
que incorpora novas formas de organização da produção, adota inovação permanente, fortalece a
identidade e insere os pequenos negócios, cada vez mais, nos mercados globais e na nova economia.

Visão de Futuro
SER REFERÊNCIA NA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE VALOR PARA OS
PEQUENOS NEGÓCIOS.

Valores
• Resultados Sustentáveis - voltar as operações, pessoas, processos e tecnologia para o cumprimento
do Propósito.
• Empatia - pessoas capazes de interpretar e responder às necessidades das partes interessadas,
especialmente os clientes.
• Ética - integridade nas ações.
• Simplicidade - agir de forma pragmática, rápida e objetiva.
• Inovação - capacidade de liderar a inserção de inovações no ecossistema dos Pequenos Negócios.
• Valorização Humana - compromisso com o desenvolvimento humano e a qualidade de vida das
pessoas.
• Cooperação - capacidade de agrupar as pessoas em um sistema de coesão voltado para a geração
de valor da organização.
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O SISTEMA S
SISTEMA S é o termo que define o conjunto de entidades corporativas voltadas para o treinamento
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu
nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem
parte do sistema S:
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
- Serviço Social do Comércio (Sesc)
- Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac)
- Serviço Social da Indústria (Sesi)
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)
- Serviço Social de Transporte (Sest)
- Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat)
- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)
- Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop)

ARRECADAÇÃO DO SISTEMA S
Montante repassado pela Receita Federal em 2020 em R$ milhões
INSTITUIÇÃO

ALÍQUOTA

VALOR

SESC

1,50%

4.682

SENAC

1,00%

2.637

SESI

1,50%

1.864

SENAI

1,00%

1.290

SEBRAE

variável de 0,3% a 0,6%

3.079

SENAR

variável de 0,2% a 2,5%

1.236

SEST

1,50%

461

SESCOOP

2,50%

384

SENAT

1,00%

304

TOTAL

15.935

Fonte: RFB - http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/arrecadacao-de-contribuicoes
-destinadas-aosservicos-sociais-autonomos
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ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Em Goiás, a arrecadação foi de R$ 120.029 milhões.

SISTEMA SEBRAE
Destinação dos recursos em 2022 (R$ mil)

APLICAÇÃO POR FINALIDADE 2022

SEBRAE GOIÁS

Tipologia

Valor

%

Atendimento

97.795

81.5%

Articulação Institucional

4.035

3,4%

Construção e Reformas
Gestão Operacional
Desenvolvimento de Produtos e Serviços
Inversão Financeira
TOTAL
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0

0,0%

17.699

14,7%

500

0,4%

0
120.029

0,0%
100,0%
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
O Artigo 3º do Regimento Interno do Sebrae Goiás define a estrutura organizacional, espelhada no
organograma, obedecendo à seguinte composição.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL SEBRAE GOIÁS

Quer um bom conselho?
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DIRETORIA EXECUTIVA
A Diretoria Executiva é composta por um Diretor-superintendente e por dois Diretores (Técnico e
Administrativo-financeiro), eleitos pelo CDE para um mandato de quatro anos consecutivos. Ela é
responsável pela gestão administrativa e técnica do Sebrae Goiás. Compete a ela cumprir e fazer
cumprir o Estatuto Social, o Plano Plurianual, além das políticas, diretrizes e prioridades aprovadas
pelo CDE, assim como as resoluções do Conselho Deliberativo Nacional (CDN) e da Diretoria Executiva do Sebrae Nacional. Também compete à Diretoria Executiva definir padrões para as ações
de atendimento às microempresas e empresas de pequeno porte, executar o Orçamento do Sebrae
Goiás e captar recursos de fontes não previstas no Estatuto Social.

Compete ao Diretor-superintendente:

• Decidir sobre a demissão e demais atos de movimentação de pessoal; prover as funções de confiança previstas na estrutura operacional; assinar, em conjunto com outro Diretor, convênios, contratos,
ajustes, cheques, títulos de crédito e quaisquer instrumentos que importem na realização de despesa,
na captação de receita, na prestação de garantia ou na compra, alienação ou oneração de bens e
direitos.

Compete aos Diretores (Técnico e Administrativo-financeiro):
• Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as ações das unidades funcionais sob sua
supervisão, bem como indicar ao Diretor-superintendente as pessoas que exercerão as funções de
confiança das unidades sob sua supervisão.

MODELO DE ATUAÇÃO
ATUAÇÃO REGIONAL SEBRAE GOIÁS
Em observação ao Direcionamento Estratégico do Sebrae Goiás, mais notadamente no Objetivo Estratégico de “Ter uma rede de atendimento de alta performance”, foi concebida a estratégia de atuação regional considerando a divisão regional, a subdivisão regional em microrregiões e as Agências
Sebrae.
A organização levou em consideração aspectos como densidade empresarial, infraestrutura existente, vocação dos territórios, logística e distribuição das equipes, dentre outras, a fim de estabelecer o
melhor arranjo para a atuação presencial.
Com a distribuição das microrregionais e o destacamento de um analista para cobrir o conjunto de
municípios, o Sebrae Goiás buscou uma maior capilaridade e uma atuação com maior amplitude e
frequência em todos os 246 municípios do Estado.

Manual Conselho Deliberativo Estadual
SEBRAE GOIÁS

27

CONCEITOS
REGIONAIS
São recortes territoriais de todo o estado. Na distribuição atual, Goiás está dividido em 08 regionais,
com identificação a partir da posição geográfica em relação ao mapa do estado. Para cada uma, há
um gerente, que é responsável pelo desdobramento das diretrizes e atuação do Sebrae em todo o
conjunto de municípios que fazem parte da Regional.
São elas:
Regional Central
Regional Centro-Leste
Regional Entorno do DF/Nordeste
Regional Metropolitana
Regional Norte
Regional Oeste
Regional Sudoeste
Regional Sul

MICRORREGIONAIS
São subdivisões das Regionais. Representam um conjunto de municípios da Regional que foram
agrupados no intuito de um maior controle e avaliação da atuação do Sebrae e dos resultados na
região. Também orientam a atuação dos analistas de Microrregionais que atuarão de forma volante
no território.

AGÊNCIAS
São os pontos físicos de atendimento do Sebrae/GO. Atualmente, são 12 Agências Sebrae, distribuídas nas 8 Regionais. A nomenclatura das Agências segue o nome do município onde estão instaladas.
São elas:
Agência Anápolis
Agência Aparecida de Goiânia
Agência Caldas Novas
Agência Catalão
Agência Goianésia
Agência Goiânia
Agência Jataí
Agência Luziânia
Agência Porangatu
Agência Posse
Agência Rio Verde
Agência São Luís de Montes Belos
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PONTO DE ATENDIMENTO COM PARCEIRO (PAP)
Compreende o espaço físico cedido por parceiros que atuam na prestação de serviços aos pequenos
negócios com a oferta do Portfólio Sebrae (conforme instrumento específico que celebra o compromisso entre as instituições).

SALA DO EMPREENDEDOR
São as estruturas físicas previstas pela Lei Complementar 123/2006 para centralizar os serviços
de atendimentos do município aos potenciais empresários, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, de forma presencial e pela internet, bem como fornecer
informações, orientações e instrumentos que permitam melhorar a competitividade das empresas
atendidas (conforme instrumento específico que celebra o compromisso entre as instituições).
Municípios com Sala do Empreendedor
• Acreúna, Alto Horizonte, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Caiapônia, Campinorte, Campos Verdes,
Catalão, Chapadão do Céu, Cidade Ocidental, Faina, Formosa, Ipameri, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa,
Leopoldo de Bulhões, Luziânia, Nerópolis, Nova América, Novo Brasil, Novo Planalto, Ouvidor, Padre
Bernardo, Palestina de Goiás, Perolândia, Petrolina de Goiás, Piranhas, Pirenópolis, Pires do Rio, Rio
Verde, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de Goiás, Taquaral de Goiás, Três Ranchos, Vianópolis,
Vila Boa.
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MAPA DE ATUAÇÃO REGIONAL
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ESTATUTO
ESTATUTO SOCIAL DO SEBRAE GOIÁS
Por definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Estatuto é um contrato que,
complementando a legislação, rege e estabelece a forma de funcionamento da organização, incluindo
as alçadas e as atribuições de cada agente de governança. Contribui para dar transparência ao
sistema de governança da organização e para fomentar a confiança nas relações com todas as partes
interessadas relevantes.
O Estatuto é adotado de comum acordo por fundadores e sócios de uma organização. Entre suas
funções básicas está a de regular tanto a performance dos membros de uma organização quanto
a performance perante terceiros, servindo de manual para expor como proceder frente a algumas
situações. (Fonte: dicionariodireito.com.br)
O “Estatuto Social do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás – Sebrae
Goiás” define o Sebrae como uma entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída
sob a forma de serviço social autônomo, que tem por objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável,
a competitividade e o aperfeiçoamento técnico das microempresas e das empresas de pequeno porte.
O Estatuto define as atribuições do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), do Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva, bem como as regras para a inclusão de novos associados ao CDE e a eleição dos
diretores.

REGIMENTOS
REGIMENTO INTERNO DO CDE
O Regimento Interno do CDE disciplina as funções sistêmicas, composição, características dos
mandatos de seus integrantes, apoio administrativo e técnico e representação institucional do Conselho
Deliberativo Estadual (CDE). O regimento determina que o CDE é o órgão colegiado de direção superior
do Sebrae Goiás, na forma disposta no Estatuto, resguardadas as atribuições sistêmicas do Conselho
Deliberativo Nacional (CDN) e, entre suas atribuições, inclui-se a competência para promover ações
preventivas e repressivas concernentes ao seu poder de correção sobre o Sebrae Goiás. O regimento
também define o papel do CDE e as atribuições do seu Presidente, bem como as suas normas de
funcionamento.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL
O Regimento Interno do Conselho Fiscal define sua finalidade, composição e competência, bem
como as atribuições de seu presidente e de seus membros. O documento determina que, para fins
de avaliação e emissão de seus pareceres, o Conselho Fiscal se valerá do suporte da empresa de
auditoria independente, bem como dos trabalhos, informações e pareceres das áreas de contabilidade
e de auditoria interna.
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REGIMENTO INTERNO DO SEBRAE GOIÁS
O Regimento Interno do Sebrae Goiás disciplina a organização administrativa, técnica e operacional da
instituição, nos seus diversos aspectos estruturais e funcionais, complementando o Estatuto Social.
O regimento define a estrutura organizacional, as competências e atribuições da Diretoria Executiva,
da Superintendência, dos diretores Técnico e de Administração e Finanças, além das unidades.
Também regulamenta os atos normativos e executivos (resolução, portaria, procedimentos, instrução
normativa e instruções de trabalho) e os instrumentos formais de comunicação (ata, resolução,
portaria, procedimentos, instruções de trabalho, instrução normativa, ofício, comunicação interna,
correio eletrônico corporativo, sistemas corporativos, nota técnica, parecer técnico).

REGULAMENTOS
USO DA MARCA SEBRAE
A utilização da marca “Sebrae” é regulada por meio da Instrução Normativa IN- 001/2016 – Uso
da Marca, que normatiza os procedimentos, estabelece parâmetros e regras para o uso e aplicação
da marca Sebrae. A cessão da marca para eventos, produções e ações patrocinadas e/ou apoiados
pelo Sebrae deverá observar as orientações legais e as recomendações constantes na IN. O uso,
cessão, aplicação da marca ou grafia do Sebrae, em desacordo com a IN implicará em advertências,
penalidades e medidas disciplinares cabíveis, com base na legislação trabalhista, civil e/ou criminal
vigente, conforme o caso (Art. 5º e 20º do Código de Conduta Ética).

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
As unidades do Sistema Sebrae não estão obrigadas a seguir as regras da Lei 8.666/93 nas suas
licitações, contratos e convênios. A Portaria Interministerial 127/2008 também isentou o Sebrae
da observância da Lei 8.666/93 para efeito de realização de licitações e contratos decorrentes de
convênios com o Poder Público.
Contudo, o Sebrae deve ater-se à utilização dos artigos constantes do seu Regulamento de Licitações
e Contratos do Sistema Sebrae e Normas Pertinentes, aprovado por meio da Resolução CDN
391/2021, que estabelece os critérios para as contratações de obras, serviços, compras e alienações,
sempre com o intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para o Sistema Sebrae.
O regulamento determina que as licitações sempre serão processadas e julgadas em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento
objetivo, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.
Os avisos de licitação devem ser publicados por força do princípio constitucional da publicidade, o
qual desempenha a função de permitir o amplo acesso dos interessados ao certame e a verificação da
regularidade dos atos, possibilitando o controle pela sociedade. No caso de concorrências, concursos,
pregões e leilões, o Sistema Sebrae é obrigado a publicar os resumos dos editais em jornal de grande
circulação local e/ou nacional e/ou no Diário Oficial da União (DOU) e no sítio eletrônico do Sebrae.
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REGULAMENTO DE CONVÊNIO DO SISTEMA SEBRAE
(RESOLUÇÃO CDN 333/2019)
O Regulamento de Convênio do Sistema Sebrae contempla as regras e os procedimentos para a
celebração de convênios em que o Sistema Sebrae figure como partícipe concedente.

REGULAMENTO DE SINDICÂNCIA DO SISTEMA SEBRAE
(RESOLUÇÃO CDN 381/2021)
Estabelece as regras e procedimentos de instauração de sindicância, instrução processual e prazos
no âmbito do Sistema Sebrae.

CÓDIGO DE ÉTICA
O Código de Ética do Sistema Sebrae, aprovado pela Resolução CDN N°289/2017, estabelece
os deveres, direitos e as vedações que os integrantes do Sistema Sebrae (conselheiros, diretores,
empregados e estagiários, bem como fornecedores e parceiros que se relacionem econômica e
financeiramente com a instituição) devem observar nas suas posturas e ações, respeitando os
princípios da ética, da integridade e da moralidade, além dos mandamentos constitucionais e legais.

COMISSÃO DE ÉTICA
A Comissão de Ética é instituída pelo Código de Ética do Sistema Sebrae. Formada por empregados
indicados pela Diretoria Executiva, além do Ouvidor, a Comissão tem a atribuição de analisar as
questões recebidas da Ouvidoria, subsidiar as lideranças com informações sobre princípios, normas
e procedimentos relativos ao Código de Ética, analisar fato ou conduta considerados passíveis de
infringir princípio ou norma ética profissional, recomendando à Diretoria Executiva ou ao CDE a
aplicação de medidas propositivas ou punitivas.

OUVIDORIA
O Sistema Sebrae dispõe de uma Ouvidoria, reconhecida como órgão independente, confiável e
acessível (via Portal do Sebrae, correio eletrônico, telefone, carta e pessoalmente). Qualquer violação
ou desrespeito aos princípios contidos no Código de Ética devem ser levados ao conhecimento da
Ouvidoria. A omissão diante do conhecimento de possíveis violações também será entendida como
conduta antiética. O Sebrae assegura o sigilo das informações e o anonimato, e considera como
antiéticas as denúncias ou alegações falsas ou maliciosas, que são passíveis de penalização.

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP)
O Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) do Sebrae Goiás estabelece políticas, diretrizes e
procedimentos para promover o desenvolvimento organizacional por meio da evolução das equipes
e dos empregados, de forma que a organização possa responder com qualidade e tempestividade
aos seus desafios. Alinhado com a estratégia, o SGP incentiva o aprendizado contínuo e o
autodesenvolvimento do empregado, condiciona a evolução na carreira e potencializa os processos
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de gestão de pessoas com participação efetiva das lideranças. O documento define os espaços
ocupacionais, o provimento das funções de confiança, as formas de recrutamento, seleção e ascensão
na carreira, bem como os ciclos de avaliação e gestão de desempenho.

PLANO EXECUTIVO ANUAL / ORÇAMENTO
O Plano Executivo Anual e seu respectivo Orçamento (Resolução CDN 389/2021) definem o
público do Sebrae, os indicadores, as metas obrigatórias e as metas mobilizadoras do Sistema Sebrae,
bem como os limites para aplicação do Orçamento e o cenário de recursos. O plano permite rever o
orçamento e a sua alocação nas iniciativas a serem executadas, bem como adaptar a estratégia ao
contexto de cada período anual.

POLÍTICAS
POLÍTICA DE PATROCÍNIOS DO SISTEMA SEBRAE
(RESOLUÇÃO CDN 305/2018)
Estabelece a política para concessão, recebimento e vedação de patrocínios pelo Sistema Sebrae, e
também define mecanismos de prestação de contas e repasse de recursos.

POLÍTICA DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
(RESOLUÇÃO CDN 335/2019)
A Política de Classificação da Informação tem por objetivo assegurar que as informações recebam
apropriada classificação de confidencialidade, de acordo com sua importância e disponibilidade, no
âmbito do Sistema Sebrae.

POLÍTICA DE AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA SEBRAE
(RESOLUÇÃO CDN 352/2020)
Contempla mecanismos destinados a ampliar a segurança quanto ao cumprimento de suas
finalidades institucionais e a eficiência dos serviços do Sebrae em apoio à boa governança.

POLÍTICA DE GESTÃO DE DADOS PESSOAIS DO SISTEMA SEBRAE
(RESOLUÇÃO CDN 356/2020)
Define os procedimentos que o Sistema Sebrae deve adotar na gestão do ciclo de vida dos dados
pessoais, na elaboração do relatório de impactos de proteção de dados e nas respostas às solicitações
e requisições, bem como a definição de responsabilidades das respectivas unidades pela gestão do
dado.
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POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
SISTEMA SEBRAE (RESOLUÇÃO CDN 358/2020)
Define os princípios e diretrizes que visam à preservação da segurança da informação, primando
pela confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, bem como pela legalidade dos
processos que amparam a operacionalização e gestão das atividades da instituição.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
E PRIVACIDADE DO SISTEMA SEBRAE (RESOLUÇÃO CDN 370/2021)
A Política de Governança de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade do Sistema Sebrae tem a
finalidade de fixar as diretrizes da governança para orientar a execução de ações internas e externas
que assegurem o cumprimento de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais.

POLÍTICA DE GESTÃO DE INCIDENTES COM VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
DO SISTEMA SEBRAE (RESOLUÇÃO CDN 371/2021)
Visa assegurar que incidentes ou possíveis incidentes sejam resolvidos de forma efetiva, com
a prioridade adequada, para mitigar o impacto negativo junto aos titulares dos dados pessoais,
preservando a imagem do Sistema Sebrae e seu comprometimento com a proteção de dados pessoais.

POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA (RESOLUÇÃO CDN 379/2021)
A Política de Transparência do Sistema Sebrae visa orientar os colaboradores sobre os princípios e
diretrizes que devem pautar suas atividades e reforçar o compromisso da instituição de dar amplo
acesso às informações para a sociedade, respeitados os sigilos previstos na legislação aplicável.

POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO SISTEMA SEBRAE
(RESOLUÇÃO CDN 383/2021)
Tem o objetivo de estabelecer as bases de atuação sistêmica da instituição, com a definição do seu
objeto, abrangência, princípios, diretrizes, eixos estratégicos, papéis e responsabilidades e respectivos
instrumentos, a partir das diretrizes estatutárias de fomento ao desenvolvimento sustentável, à
competitividade e ao aperfeiçoamento técnico dos pequenos negócios, bem como de promoção
do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, em consonância com as políticas nacionais de
desenvolvimento.

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS DO SISTEMA SEBRAE
(RESOLUÇÃO CDN 388/2021)
A Política de Controles Internos do Sistema Sebrae contempla mecanismos destinados a ampliar a
segurança quanto ao cumprimento de suas finalidades institucionais e a eficiência dos serviços do
Sebrae em apoio à boa governança.
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA
O Programa de Integridade Corporativa Sistema Sebrae (Resolução CDN 387/2021), criado por
iniciativa do Conselho Deliberativo Nacional (CDN) em 2015, é composto por elementos que se
complementam de maneira a integrar um ambiente ético e com foco em conformidade. Na prática,
o Programa esclarece os papéis e as responsabilidades a respeito das diferentes atividades
de compliance, preserva o Sebrae de penalizações administrativas e civis, auxilia no controle
anticorrupção, dissemina os valores, as crenças e o Código de Ética, instiga a adoção de ações
preventivas, protege a reputação e a imagem da instituição e diminui a imprevisibilidade, além de
disseminar a cultura de compliance.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO SISTEMA SEBRAE
A estrutura de governança corporativa do Sistema Sebrae (Conselhos Deliberativos e Fiscais
e Diretorias Executivas) define o direcionamento estratégico, estabelece e aprova as diretrizes
corporativas e os limites de exposição aos riscos, bem como providencia os recursos necessários para
a execução dos objetivos estratégicos do Sistema Sebrae. As unidades de negócio são responsáveis
pela execução das atividades voltadas para o cumprimento dos objetivos estratégicos do Sistema
Sebrae e também pela gestão dos riscos inerentes à sua unidade de negócio.
O ambiente de controles internos/regulatório e avaliação/certificação da exposição aos riscos é
reforçado pelas unidades ou pelos responsáveis dedicados às práticas de auditoria interna, ouvidoria,
controles internos, gestão de riscos, jurídico e compliance.

LINHAS DE DEFESA

A administração e as áreas de negócio são informadas, de acordo com as linhas de reporte estabelecidas, ao respeito do comportamento da entidade em relação aos riscos aos quais está exposta.
1ª Linha de Defesa
CDN / CDE / DIREX e
Áreas de Negócio

2ª Linha de Defesa
Compliance e Ouvidoria

3ª Linha de Defesa
Auditoria Interna

Aprova, Define,
Executa e Monitora

Monitora e Reporta

Valida

CDN / CDE/ DIREX

Compliance

•

Define estratégias de
negócio e estruturas
de governança.

•

Identifica cenários de
riscos de Compliance.

•

Estabelece e aprova as
diretrizes corporativas.

•

Acompanhamento,
monitoramento dos
riscos de Compliance.

•

Fornece os recursos
necessários.

•

Reporta os aspectos
identificados aos
Comitês e CDN/CDE.

•

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

Áreas de Negócio
•

Asseguram o alinhamento
das operações com
a estratégia.

•

Gerenciam os riscos.

•

Monitoram e tomam
decisões em relação ao
ambiente regulatório e os
processos operacionais
e financeiros.

•

Implementam
ações mitigatórias e
propõem melhorias.

•

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

•

Certifica controles e
implementação das ações.

•

Comunica novos riscos

•

Revisa de forma
independente aspectos
operacionais e financeiros.

•

Avalia de forma
independente a
estrutura de controles.

Ouvidoria
•

Analisa e endereça
questões relacionadas
ao Código de Ética.
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A alta administração, as unidades de negócio, o Compliance, a Ouvidoria e a Auditoria Interna,
considerando as práticas citadas, formam as três Linhas de Defesa do Sistema Sebrae. Atuando em
conjunto, as Linhas de Defesa são responsáveis por acompanhar desde o direcionamento estratégico,
passando pelo monitoramento e pela avaliação dos riscos, até a implantação de melhorias para
mitigação de riscos. A estrutura de governança está sujeita à avaliação independente de auditoria
externa, bem como dos órgãos reguladores.
As funções do Compliance são desempenhadas por todos que fazem parte da estrutura organizacional
do Sistema Sebrae, desde a alta administração até as áreas de negócio.

MANUAL DE GOVERNANÇA SEBRAE GOIÁS
O Manual de Governança do Sebrae Goiás (Resolução CDE/GO 172/2017, revisado em 2021)
reúne um conjunto de informações para orientar desde a definição das estratégias, passando pelos
mecanismos de controle até a formalização das práticas de governança adotadas pela instituição. O
documento adotou como fundamentação teórica o Manual de Boas Práticas de Governança do IBGC
e o Modelo de Excelência da Gestão da FNQ, com o objetivo de nortear as ações no Processo de
Melhoria Contínua e Busca da Excelência da Gestão, por meio de mecanismos para direcionar, avaliar
e monitorar o desempenho.

PRINCÍPIOS DE
GOVERNANÇA

APLICABILIDADE

Transparência

Obrigação/desejo de informar

Equidade

Tratamento justo para todas as partes interessadas

Responsabilidade
Corporativa

Agentes da governança devem zelar pela sustentabilidade,
incorporando considerações de cunho social e ambiental,
objetivando a longevidade das organizações

Prestação de Contas
(Accountability)

Agentes da governança (CDE, administradores, conselheiros
fiscais e auditores) devem prestar contas e assumir as
consequências de seus atos e omissões
IBG9C/2018
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COMPLIANCE E
CONFORMIDADE

O termo compliance tem origem no verbo em inglês “to comply”,
que significa cumprir, executar, satisfazer ou realizar o que lhe foi
imposto. Compliance é estar em conformidade, é o dever de cumprir
e fazer cumprir normas e regulamentações, sejam internas ou
externas, impostas às atividades da organização. Tem por objetivo
evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que
possam ocorrer.
O compliance promove a disseminação de elevados padrões éticos,
preserva a organização de penalizações administrativas e civis, além
de proteger sua reputação, melhorar o relacionamento com clientes
e fornecedores, fortalecendo os controles internos e instrumentos de
gestão.

COMITÊ GESTOR
A Portaria DIREX 547/2021 instituiu o Comitê Gestor do Sebrae/GO, que será composto pelos
gerentes das unidades de Gestão Corporativa; Gestão Estratégica; Assessoria Jurídica; Comunicação,
Marketing e Eventos; Tecnologia; Administração; Finanças; Gestão de Pessoas; Atendimento e
Desenvolvimento Regional; Operações; Soluções.
Este colegiado representa o 1º nível de defesa e deverá, sempre que acionado, apoiar a Diretoria
Executiva na tomada de decisões a partir da análise, discussão, proposição de ações e melhorias
referentes à gestão, em especial no que se refere às Políticas Nacionais, à Gestão de Risco, à Gestão
da Compliance e Ambiente de Controles Internos, Excelência na Gestão, Políticas, Procedimentos e
Processos, Sustentabilidade, entre outros.
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MAPA ESTRATÉGICO
Ser uma plataforma
que universaliza e
facilita o acesso às
soluções

Promover o
desenvolvimento
dos territórios

Praticar uma
gestão de
referência

EMPREENDEDORISMO
QUE

TRANSFORMA
Estruturar uma
rede de alta
performance de
atendimento

Manter, atrair e
desenvolver
talentos

Ampliar a
geração de
recursos

Propósito
Empreendedorismo que Transforma: atuar no desenvolvimento do empreendedorismo, de forma
produtiva e transformadora.
Objetivos Estratégicos
• Ser uma plataforma que universaliza e facilita o acesso às soluções
• Praticar uma gestão de referência
• Ampliar a geração de recursos
• Promover o desenvolvimento dos territórios
• Estruturar uma rede de atendimento de alta performance
• Atrair, manter e desenvolver talentos

Quer um bom conselho?

CADEIA DE VALOR
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FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO
As entidades do Sistema S são classificadas como entes paraestatais, de direito privado, mas administram recursos públicos, estando, assim, sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União (TCU) e
sujeitas à prestação de contas anual (inciso V do artigo 5º da Lei 8443/92).
Os processos de contas das unidades do Sistema Sebrae são submetidos à auditoria da Secretaria
Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União (SFC/CGU). Além disso, o TCU determina em Instrução Normativa a apresentação de peças que devem compor o processo de contas de
responsabilidade da entidade, bem como as de responsabilidade da CGU, quais sejam: relatório de
auditoria de gestão, certificado de auditoria e parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle
interno competente.
O Acórdão 699/2016 do TCU também estabelece vários critérios de transparência que devem ser
adotados, como a publicação do orçamento em um nível de desagregação idêntico àquele que é usado para aprovar o orçamento junto aos ministérios correlatos a cada entidade. Estabelece que essa
publicação também evidencie o quanto foi executado, números de atingimento de metas, remuneração de dirigentes e de servidores, faixas salariais e elementos que permitam à sociedade saber como
os recursos estão sendo destinados.
Por administrar verbas originárias das contribuições parafiscais, o SEBRAE também está sujeito a
algumas regras que regem a Administração Pública:
•Observância dos princípios constitucionais
•Observância dos princípios da licitação
•Exigência de processo seletivo para contratação de pessoal
A prestação de contas do Sebrae pode ser conferida nos links abaixo:
- http://www.Sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Orcamento
- shorturl.at/amD37

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
O Portal da Transparência disponibiliza, para download, políticas, regulamentos e atos normativos
aplicáveis ao Sebrae. O conteúdo relacionado aos arquivos é atualizado constantemente e apresenta
informações sobre:
• Atos Normativos
• Estratégia e Resultados
• Orçamento e Execução Orçamentária
• Licitações
• Contratos e Convênios
• Demonstrações Contábeis
• Dirigentes e Empregados
• Prestação de Contas
• Infraestrutura de Atendimento

46

• Perguntas e Respostas
• Lei de Acesso à Informação
• Ouvidoria
• Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
• Cursos Gratuitos
Link para consulta: https://transparencia.sebrae.com.br/institucional#

RELATÓRIO DE GESTÃO
O Relatório de Gestão compõe a prestação de contas do Sebrae Goiás e é elaborado de acordo com
as disposições do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele oferece informações relevantes e que possibilitam análise apurada do desempenho da instituição.
O Relatório contempla os esforços em favor do Sistema Integrado de Gestão, o relacionamento com
a sociedade, os resultados de pesquisas que avaliam a satisfação, aplicabilidade e efetividade dos
conteúdos ofertados junto aos clientes, além da avaliação dos impactos gerados pelos produtos e
serviços ofertados.
O desempenho financeiro e as informações contábeis, além dos contratos e convênios firmados e
as transferências realizadas, também são tratados no documento, com destaque para os índices de
liquidez e endividamento, com foco na sustentabilidade financeira.
Após a análise e recomendação do Conselho Fiscal, das auditorias interna e independente, o Relatório
de Gestão é aprovado, por meio de Resolução, pelo Presidente do Conselho Deliberativo Estadual.
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CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL (CDN)
O Conselho Deliberativo Nacional (CDN) é o órgão colegiado de direção superior do Sistema Sebrae,
que detém o poder originário e soberano da entidade e funciona como sua assembleia geral. Compete
ao CDN exercer a gestão dos recursos financeiros do Sebrae e decidir sobre as políticas, diretrizes
e prioridades de aplicação destes recursos. Também estão entre as atribuições do CDN aprovar o
Direcionamento Estratégico, o Plano de Trabalho Anual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento
Anual do Sistema Sebrae, além de intervir em cada Sebrae/UF a fim de resguardar a
integridade da instituição.

O CDN É COMPOSTO POR 15 ENTIDADES:
• Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais (ABASE)
• Associação Brasileira das Instituições Financeiras de Desenvolvimento (ABDE)
• Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras
(ANPEI)
• Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas
(ANPROTEC)
• Banco do Brasil (BB)
• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
• Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB)
• Caixa Econômica Federal (CAIXA)
• Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
• Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
• Confederação Nacional da Indústria (CNI)
• Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
• União/Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República (SMPE)
• Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais
(CONAMPE)
• Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (COMICRO)
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CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL (CDE)
O Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do SEBRAE/GO é o órgão colegiado de direção superior,
que detém o poder originário e soberano no âmbito do SEBRAE/GO. Compete ao CDE eleger o seu
Presidente, o Diretor-Superintendente e os demais Diretores. Da mesma forma, compete ao CDE
destituir o Diretor-Superintendente, os demais Diretores ou qualquer dos membros do Conselho
Fiscal.
Também estão entre as atribuições do CDE decidir sobre as políticas, diretrizes e prioridades de
aplicação de recursos e fiscalizar a execução das ações, projetos, programas e convênios a cargo da
Diretoria Executiva.
As reuniões do CDE são mensais, podendo seu Presidente, ou qualquer conselheiro, solicitar prévia
manifestação de diretores e colaboradores. A auditoria interna deverá encaminhar ao Presidente do
CDE cópia do inteiro teor de seus relatórios de inspeção e pareceres. E, tendo ciência da malversação
de recursos, incompetência gerencial, insubordinação, prevaricação, corrupção, concussão ou
qualquer prática de improbidade administrativa, qualquer conselheiro poderá solicitar ao Presidente
a convocação de reunião para apreciação da procedência da representação e, se for o caso, para
destituição do responsável.

O CDE É COMPOSTO POR 13 ENTIDADES:
• Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento)
• Associação Goiana da Micro e Pequena Empresa (AGPE)
• Banco do Brasil (BB)
• Caixa Econômica Federal (CAIXA)
• Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG)
• Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás (FACIEG)
• Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Goiás (FCDL)
• Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG)
• Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO)
• Secretaria de Estado da Administração (SEAD)
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (SEDI)
• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
• Universidade Federal de Goiás (UFG)
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CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Federação das Associações Comerciais, Industriais
e Agropecuárias do Estado de Goiás (FACIEG)

Ubiratan da Silva Lopes
Presidente

Leopoldo Moreira Neto
Suplente

Federação da Agricultura e
Pecuária de Goiás (FAEG)

Osvaldo Moreira Guimarães
Vice-presidente

Eduardo Veras de Araújo
Suplente

Agência de Fomento de Goiás
(GoiásFomento)

Rivael Aguiar Pereira
Titular

José Antônio Vitti
Suplente

Associação Goiana da Micro
e Pequena Empresa (AGPE)

Marcelo de Oliveira Moura
Titular

Cláudio Carvalho Machado
Suplente

Banco do Brasil

Kamillo Tononi Oliveira Silva
Titular

Helton Faria Leite
Suplente

Caixa Econômica Federal

Evandro Narciso de Lima
Titular

Alexandre Gonçalves Borges
Suplente
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Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas do Estado de Goiás (FCDL)

Valdir Ribeiro da Silva
Titular

Geovar Pereira
Suplente
Federação das Indústrias
do Estado de Goiás (FIEG)

Pedro Alves de Oliveira
Titular

André Luiz Baptista Lins Rocha
Suplente
Federação do Comércio do Estado
de Goiás (FECOMÉRCIO-GO)

Marcelo Baiocchi Carneiro
Titular

Marco César Chaul
Suplente
Secretaria de Estado
da Administração (SEAD)

Fabrício Borges Amaral
Titular

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
e Inovação (SEDI)

Adriano da Rocha Lima
Titular

Márcio César Pereira
Suplente
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Elizabeth Soares de Holanda
Titular

Inês Schwingel
Suplente
Universidade Federal
de Goiás (UFG)

Edward Madureira Brasil
Titular

João Teodoro Pádua
Suplente
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CONSELHO FISCAL DO SEBRAE GOIÁS
O Conselho Fiscal é o órgão de assessoramento eleito para mandato de quatro anos pelo CDE para
assuntos de gestão contábil, patrimonial e financeira. Ele é formado por três membros efetivos e três
suplentes. Compete ao Conselho Fiscal examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras
e prestações de contas anuais, balancetes, alienação ou oneração de bens imóveis e acompanhar a
implementação, se for o caso, de medidas relacionadas com as recomendações da auditoria externa.
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:
• Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG)
• Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG)
• Caixa Econômica Federal
• Universidade Federal de Goiás (UFG)
• Secretaria de Estado da Administração (SEAD / SEGPLAN/GO)
• Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento)

Federação da Agricultura e
Pecuária de Goiás (FAEG)

Secretaria de Estado
da Administração (SEAD)

Divina Marcelo da Silva

Antônio Eurípedes
de Lima

Presidente

Suplente

Caixa Econômica Federal

Tarcisio Alves de Souza
Titular

Universidade Federal
de Goiás (UFG)

Cândido Vieira
Borges Júnior
Suplente

Federação das Indústrias
do Estado de Goiás (FIEG)

Humberto Rodrigues
de Oliveira
Titular

Agência de Fomento de Goiás
(GOIÁS FOMENTO)

Álvaro Augusto Cruz
Fonseca dos Reis
Suplente
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COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO
Os artigos 25° do Estatuto Social do Sebrae Goiás e 6° do Regimento Interno do CDE descrevem a
competência do Presidente do Conselho Deliberativo:
COMPETÊNCIAS
Representar
Convocar

Propor

Proclamar
Designar

PRESIDENTE DO CONSELHO
CDE perante a administração pública e a sociedade civil
Reuniões do CDE

Constituição de comissões especiais para estudo e emissão de parecer sobre matérias relevantes para o SEBRAE/GO
Resultados das votações
Vice-presidente do colegiado

Acompanhar

Fiscalização e orientação das ações a cargo da Diretoria Executiva,
exigindo o cumprimento das deliberações do Colegiado

Convocar

Diretoria Executiva, técnicos, empregados, consultores ou assessores a participar das reuniões, para acompanhar seus trabalhos,
prestar contas, esclarecer questões, oferecer subsídios, realizar palestras ou apresentar propostas, sugestões, projetos ou pareceres

Autorizar

Admissão de pessoal

Designar

Chefe de Gabinete, Auditor Interno, Assessor Jurídico e Secretário do
CDE e prover as funções de confiança da estrutura de seu gabinete
Alterações do Orçamento Anual do SEBRAE/GO
Celebração de acordos, contratos ou convênios com entidades internacionais ou estrangeiras

Decidir ad referendum
(sujeito à aceitação
posterior por parte
do colegiado)

Pedidos de afastamento temporário dos membros da Diretoria Executiva
Viagens ao exterior de representação de conselheiros do CDE, do
Conselho Fiscal, membros da Diretoria Executiva e convidados do
SEBRAE/GO
Quaisquer outras situações emergenciais que recomendem decisão
cautelar, relacionada com a integridade do Sistema SEBRAE
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COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO
Os Artigos 18° do Estatuto Social do SEBRAE GOIÁS e 5° do Regimento Interno do CDE descrevem a
competência do Conselho Deliberativo Estadual (CDE):

COMPETÊNCIAS

CONSELHO DELIBERATIVO

Eleger

Presidente do CDE
Diretor-superintendente e demais Diretores
Membros do Conselho Fiscal

Destituir ad nutum
(pela vontade de uma
só das partes)

Diretor-superintendente e demais Diretores
Membros do Conselho Fiscal

Fixar

Remuneração dos membros da Diretoria Executiva

Aprovar

Adequação do Estatuto Social do SEBRAE/GO
Regimento Interno do SEBRAE/GO
Regimento Interno do Conselho Fiscal
Orçamento Anual e o Plano Plurianual
Prestações de contas do SEBRAE/GO
Sistema de Gestão de Pessoas (reajuste de salários, quadro de pessoal,
plano de cargos e salários, critérios de avaliação de desempenho e os
benefícios
Celebração de acordos, contratos ou convênios e seus respectivos aditivos com entidades internacionais ou estrangeiras
Viagens ao exterior de conselheiros, Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal

Decidir

Políticas, diretrizes e prioridades de aplicação de recursos
Extinção da entidade e destinação de seus bens
Pedidos de afastamento temporário dos membros da Diretoria Executiva

Advertir

Diretoria Executiva, nos casos de manisfesta violação dos princípios sistêmicos estabelecidos

Intervir

Diretoria Executiva, a fim de resguardar a integridade do SEBRAE/GO
e adotar as medidas administrativas corretivas necessárias

Fiscalizar

Execução das ações, projetos, programas e convênios a cargo da Diretoria Executiva

Designar

Representantes do SEBRAE/GO em órgãos colegiados de instituições
nacionais
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O PAPEL DO CONSELHEIRO
No exercício da governança corporativa, os temas tratados muitas vezes são subjetivos e ambíguos, o
que demanda dos agentes de governança forte capacidade de avaliação, fundamentação e julgamento.
Cada Conselheiro deve observar cuidadosamente os direitos, os deveres e as responsabilidades
a ele associados, de modo a atuar com independência, diligência e proatividade. Na qualidade de
administradores, os Conselheiros possuem deveres fiduciários para com a instituição e prestam
contas às partes interessadas, por meio de relatórios periódicos (IBGC).
Entre as características e competências requeridas dos Conselheiros estão:
• Alinhamento e comprometimento com os princípios, valores e o código de ética da instituição
• Visão estratégica
• Disposição para defender seu ponto de vista a partir de julgamento próprio
• Capacidade de comunicação
• Disponibilidade de tempo
• Capacidade de trabalhar em equipe
• Conhecimento das melhores práticas de governança corporativa
• Capacidade de interpretar relatórios gerenciais, contábeis, financeiros e não-financeiros;
• Conhecimento sobre a legislação pertinente
• Conhecimentos sobre gerenciamento de riscos

RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL
Nos termos da Lei nº 8730/1999, em consonância com as normas internas do Tribunal de Contas da
União (TCU) referentes à organização e apresentação dos Relatórios de Gestão e dos processos de
prestação de contas anual dos Serviços Sociais Autônomos (IN 63/2010; DN 93/2008; DN 94/2008;
DN 100/2009; DN 100/2010), os administradores ou responsáveis pela gestão, dirigente máximo,
membro da diretoria e membro do órgão colegiado devem ser incluídos no rol dos responsáveis da
entidade.
Além da responsabilização, devem ainda apresentar, anualmente, suas declarações de bens e rendas
à entidade, para que esta declare expressamente que os responsáveis pela gestão estão em dia com a
exigência de que trata a lei, sob pena de aplicação das sanções previstas no diploma legal, consoante
a jurisprudência pacífica do TCU.
Os Conselheiros também têm a obrigação estatutária e dever ético e moral de participar de todas as
reuniões convocadas por seu Presidente. O Regimento Interno do CDE determina que o Conselheiro
que faltar a três reuniões consecutivas sem justificativa deverá ser substituído por seu suplente.
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GABINETE DO CDE
O Gabinete do CDE é constituído por uma estrutura de apoio prevista no Estatuto Social do Sebrae
Goiás (Cap II - Art.11, Art.13, § 15; Cap V - Art.21.VII e X) e no Regimento Interno do CDE (Cap I - Art.
3°.II; Cap III - Art. 6°.XVII). O Gabinete pressupõe independência e autonomia administrativa, subordinando suas ações exclusivamente ao Presidente do CDE, ao Conselho Deliberativo Estadual, ao
Conselho Fiscal (CF) e aos Comitês Temáticos. Composto por assessores (internos e/ou externos),
assistentes e analistas, com dedicação exclusiva, é responsável pela implementação do Sistema de
Governança Corporativa. Cabe ao Presidente do CDE, por meio de resolução específica, prover as
funções de confiança da estrutura de seu gabinete.

AUDITORIA INTERNA
A Auditoria Interna tem a missão de prover assessoramento para a efetiva e transparente aplicação
dos recursos do Sebrae Goiás, para avaliação constante dos riscos, bem como para verificação
da aderência das atividades da entidade aos normativos de controles interno e externo e às leis e
regulamentações vigentes. O responsável pela Auditoria Interna do Sebrae Goiás reportar-se-á
funcional e administrativamente ao Presidente do CDE, ou a quem este delegar, respeitando o Estatuto
Social e o Regimento Interno da organização.

ASSESSORIA JURÍDICA DO CDE
A Assessoria Jurídica do CDE presta apoio ao CDE, aos Conselheiros e ao presidente do CDE, nas
matérias atinentes ao Sebrae, podendo elaborar pareceres prévios às deliberações do CDE e dos
Comitês Temáticos; participar das reuniões do CDE e dos Comitês Temáticos; assessorar o Gabinete
do CDE na elaboração de documentos de caráter jurídico; assessorar a Auditoria Interna em temas
de natureza jurídica; propor, elaborar, revisar e analisar instrumentos de contratos, convênios, termos
aditivos e quaisquer outros que sejam de interesse do CDE.

CALENDÁRIO TEMÁTICO
O Calendário Temático implementado pelo CDE trouxe à luz, para o conhecimento dos conselheiros,
em forma de relatórios e apresentações, temas relacionados ao Estatuto Social e aos normativos
internos; ao Programa de Integridade Corporativa do Sistema Sebrae; à Matriz de Transações Críticas,
Gestão de Riscos e Compliance; às resoluções publicadas pelo CDN e às recomendações do TCU. Por
meio do Calendário Temático são apresentados, ao longo do ano:
• Acordo coletivo de trabalho dos empregados
• Plano plurianual e orçamento anual
• Prestação de contas anual
• Relatório quadrimestral sobre sindicâncias
• Relatório anual de ações judiciais
• Relatório anual de gestão de pessoas
• Relatório bimestral de convênios
• Relatório de acompanhamento e avaliação semestral
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• Relatório quadrimestral de auditoria interna
• Relatório semestral de governança corporativa (relatórios de auditoria interna, gestão de riscos,
compliance, órgãos reguladores)
• Relatório semestral de licitações (convite, concorrência, inexigibilidade)
• Relatório semestral de ouvidoria
• Relatório trimestral do monitoramento do orçamento
• Relatório Mensal da Diretoria Executiva

COMITÊS TEMÁTICOS DO CDE
Os Comitês do Conselho Deliberativo Estadual, aprovados por meio da Resolução CDE/GO N°
200/2019, têm como principal finalidade assessorar o CDE nas deliberações acerca de Pessoas
e Desenvolvimento Organizacional, Governança e Sustentabilidade, Estratégias, Compliance e
Auditoria, propondo medidas, diretrizes e políticas.
Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional (GoiásFomento, UFG e Fecomércio)
Tem como atribuições orientar o desenvolvimento da área de pessoas e a retenção de talentos;
estabelecer diretrizes para políticas de recrutamento, avaliação e plano de carreira; e analisar os
pacotes de remuneração.
Comitê de Governança e Sustentabilidade (SEGPLAN, AGPE, BB)
Tem como atribuições promover, acompanhar e assegurar a adoção das melhores práticas de
governança corporativa; coordenar o processo de implementação e manutenção de tais práticas
na organização; fomentar o desenvolvimento sustentável, assim como a eficácia dos processos
de governança corporativa, propondo alterações, atualizações e melhoria e, ainda, atualização das
normas e regulamentações da organização.
Comitê de Estratégias (Sebrae Nacional, FAEG, FIEG)
A principal atribuição deste comitê é discutir e analisar temas que possam ter impacto nos objetivos
da instituição e na definição das diretrizes estratégicas relacionadas aos objetivos.
Comitê de Compliance e Auditoria (SED, CAIXA, FCDL)
Tem como atribuições zelar pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras, pelo
cumprimento das exigências legais e regulamentares e pela qualidade dos sistemas de controle de
auditoria interno, externo e de administração de riscos.
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CAPÍTULO I
ABRANGÊNCIA
Art. 1º. As disposições deste Código se aplicam, no que couber, a conselheiros, diretores,
empregados e estagiários do Sistema Sebrae, bem como a todos fornecedores e parceiros,
pessoa física ou jurídica que, de forma direta ou indireta, se relacionem econômica e
financeiramente com o Sistema Sebrae.

CAPÍTULO II
PRINCÍPIOS DE CONDUTA
Art. 2º. Os integrantes do Sistema Sebrae, caracterizados no art. 1º, devem, nas suas
posturas e ações, observar os princípios da ética, da integridade e da moralidade, além dos
mandamentos constitucionais e legais.
Art. 3º. Os conselheiros, diretores, empregados, estagiários, bem como os fornecedores e
parceiros que, de forma direta ou indireta, se relacionem com o Sistema Sebrae, obedecerão
aos seguintes princípios de conduta:
I - agir com compromisso e coerência com a missão institucional do Sistema Sebrae,
adotando, no exercício de suas funções relacionadas ao seu mandato, cargo,
emprego, ou função, princípios e atitudes compatíveis com o elencado no art. 2º
deste Código de Ética.
II - desempenhar suas atividades com consciência social, considerando as
desigualdades econômicas e sociais do país e trabalhando para minimizá-las com
ações que garantam inclusão social, repudiando qualquer forma de trabalho
infantil, escravo ou vedado por lei;
III - estimular, propagar e apoiar, no âmbito de suas atividades, o uso adequado,
racional e sustentável dos recursos em geral;
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IV - assegurar igualdade, confiança, lealdade e justiça no trato com os colegas e
com os clientes, reconhecendo e aceitando as diferenças inerentes à diversidade
de pessoas que integram o Sistema Sebrae e o universo a ser por ele atendido,
pautando as relações internas e externas por respeito absoluto ao ser humano;
V - exercer suas atividades com transparência, honestidade e compromisso com a
verdade;
VI - zelar pela boa imagem do Sistema Sebrae perante a sociedade, por seu
patrimônio e seus interesses e utilizar com responsabilidade, economicidade e
austeridade seus recursos financeiros, materiais e humanos; e
VII - agir consciente de que seu trabalho é regido por princípios éticos, que se
materializam em sua conduta profissional, e encorajar colegas e clientes a atuarem
profissionalmente de forma ética.

CAPÍTULO III
DEVERES E DIREITOS
Art. 4º. São deveres de todos os conselheiros, diretores, empregados, estagiários, bem
como de todos os fornecedores e parceiros que, de forma direta ou indireta se relacionem
com o Sistema Sebrae:
I - adotar postura coerente com os princípios da Instituição, quando estiver falando
em nome do Sistema Sebrae ou representando-o, pautando suas palavras pelo
rigor técnico e suas decisões pela coerência com a sua missão;
II - agir com probidade, retidão, lealdade e justiça;
III - tratar colegas, clientes e parceiros de forma cortês, sem preconceitos de
qualquer origem, sejam de raça, sexo, cor, idade, orientação sexual, identidade
sexual, opções políticas e religiosas ou quaisquer outras formas de discriminação,
respeitando-lhes a privacidade e a reputação pessoal e profissional e evitando que
interesses de ordem pessoal interfiram nos relacionamentos;
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IV - manter sigilo sobre particularidades do Sistema Sebrae, resguardando as
informações ainda não tornadas públicas, das quais tenha conhecimento por sua
atuação profissional, sem jamais utilizá-las em benefício próprio ou de terceiros, na
realização de negócios de qualquer natureza;
V - utilizar os equipamentos, os meios de comunicação e as instalações colocados
à disposição exclusivamente para realização de suas atividades profissionais,
observadas as disposições da Política de Segurança da Informação e da
Comunicação do Sistema Sebrae;
VI - assegurar que despesas geradas para o Sistema Sebrae referentes a viagens,
compras de equipamentos, serviços e outras, sejam motivadas exclusivamente
pelos interesses do Sistema, com absoluta impessoalidade;
VII - relacionar-se com colegas e clientes de forma estritamente profissional,
preservando a isenção necessária ao desempenho de suas funções, e resistir
a eventuais pressões e intimidações, inclusive hierárquicas, que visem a obter
quaisquer favores ou vantagens indevidas, por meio de ações imorais, ilegais ou
antiéticas, comunicando imediatamente aos seus superiores hierárquicos ou à
Ouvidoria;
VIII - buscar parceiros e fornecedores que atendam aos preceitos deste Código de
Ética, com base em critérios técnicos e profissionais;
IX - comunicar imediatamente aos seus superiores hierárquicos ou à Ouvidoria
todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse do Sistema Sebrae;
X - utilizar a Ouvidoria como canal oficial para reclamações, denúncias, elogios,
sugestões e críticas.
XI - zelar pela imagem do Sistema Sebrae; e
XII - utilizar trajes e linguagem adequados, levando sempre em conta o tipo de
trabalho a ser executado, o público a ser contatado e os hábitos da região onde
realiza suas atividades.
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Art. 5º. São direitos de todos os dirigentes, empregados e estagiários do Sistema Sebrae:
I - trabalhar em ambiente adequado, que preserve sua integridade física, moral,
mental e psicológica e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar;
II - estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias,
pensamentos e opiniões, inclusive para discutir aspecto controverso; e
III - ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, que somente
a ele digam respeito, ficando restritas somente ao próprio interessado e ao
pessoal responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações,
resguardada a competência da Comissão de Ética, nos termos do Capítulo V.

CAPÍTULO IV
VEDAÇÕES
Art. 6º. É vedado aos conselheiros, diretores, empregados, estagiários, bem como aos
fornecedores e parceiros que, de forma direta ou indireta se relacionem com o Sistema
Sebrae:
I - praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, no
exercício de suas funções relacionadas ao seu mandato, cargo, emprego, ou função
ato contrário à ética e ao interesse do Sistema Sebrae, mesmo que tal ato observe
as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei ou normativo;
II – exercer, na condição de empregado, atividade profissional que gere conflito
de interesses com as exercidas para o Sistema Sebrae ou incompatível com o seu
horário de trabalho;
III - utilizar-se do cargo ou função com a finalidade de obter favores pessoais ou
profissionais para si ou para outrem;
IV - alterar ou deturpar o teor de documentos;
V - utilizar a força de trabalho de conselheiros, diretores, empregados, estagiários,
fornecedores e parceiros para atendimento de interesse particular;
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VI - apresentar-se nas dependências do Sistema Sebrae embriagado ou sob o efeito
de substâncias ilegais;
VII - utilizar estratégias de comunicação do Sistema Sebrae para promover
interesses políticos, particulares ou de terceiros;
VIII - utilizar sistemas e canais de comunicação do Sistema Sebrae para a propagação
e divulgação de boatos, pornografia, pedofilia, preconceito de qualquer espécie,
incluindo racial, de gênero, idade, de origem, de orientação sexual, de identidade
sexual, propaganda comercial, religiosa ou político-partidária;
IX - criar perfis nas redes sociais utilizando o nome do Sebrae ou de qualquer
Unidade do Sistema Sebrae ou ainda, de qualquer dos seus projetos, produtos ou
serviços, sem autorização;
X – publicar imagens, textos ou comentários em redes sociais, ou quaisquer
outros meios, que possam expor negativamente o Sistema Sebrae, sua marca, seus
empregados e seus clientes.
XI - gerar despesas para o Sistema Sebrae, com benefício para si ou para terceiros,
referentes a viagens, compras de equipamentos, serviços e outras, motivadas por
interesses alheios aos interesses do Sistema;
XII - entregar e divulgar material promocional de qualquer pessoa jurídica,
notadamente daquelas que é proprietário ou sócio, ou de qualquer pessoa física,
durante contatos mantidos em nome do Sistema Sebrae, e propor a clientes,
fornecedores e parceiros que solicitem seus serviços diretamente;
XIII - cobrar honorários profissionais de clientes e fornecedores, assim como
comercializar diretamente qualquer produto do Sistema Sebrae, sem prévia
autorização, valendo-se dos produtos e serviços do Sistema para obter interesses
pessoais;
XIV - utilizar a logomarca do Sistema Sebrae para outras atividades profissionais,
quando não a serviço da Instituição;
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XV - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de presente,
ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer
espécie, inclusive convites de caráter pessoal para viagens, hospedagens e outras
atrações para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de suas
atividades ou para influenciar outro empregado do Sistema Sebrae para o mesmo
fim;
XVI - tratar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas
com quem se relacionar em função do trabalho com descortesia, desrespeito ou
agressividade ou praticar atos de violência verbal e física;
XVII - discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas
com quem se relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou
distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião,
tendência política, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação; e
XVIII – adotar, repetidamente, quaisquer condutas que interfiram no desempenho
do trabalho ou que criem ambiente hostil, ofensivo ou com intimidação, tais como
ações tendenciosas geradas por simpatias, antipatias ou interesses de ordem
pessoal, sobretudo e especialmente o assédio sexual de qualquer natureza ou o
assédio moral, no sentido de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos ou
atitudes que ofendam a autoestima, a segurança, o profissionalismo ou a imagem.
Parágrafo único. Não são considerados presentes, para os fins do inciso XV deste artigo, os
brindes que não tenham valor superior a R$ 100,00 (cem reais) ou que sejam distribuídos
indistintamente por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda,
divulgação habitual, ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas.
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CAPÍTULO V
COMISSÃO DE ÉTICA
Art. 7º. A Comissão de Ética é órgão permanente, presente em todas as unidades
federativas do Sistema Sebrae, constituída por, no mínimo, três empregados indicados pela
Diretoria Executiva entre ocupantes de cargo de confiança, sendo um deles o Ouvidor.
§ 1º. A Comissão de Ética poderá contar com a participação de um ou mais empregados
eleitos, a critério da unidade federativa do Sistema Sebrae.
§ 2º. A Comissão poderá requisitar a participação temporária de convidado para
desenvolver algum programa especial ou para analisar assunto ou fato que requeira
conhecimentos específicos.
Art. 8º. A Comissão de Ética analisará as questões recebidas da Ouvidoria, referentes ao
Código de Ética, com seriedade e imparcialidade, sempre na busca da melhor solução para
as situações apresentadas.
Art. 9º. São atribuições da Comissão:
I -

subsidiar as lideranças com informações sobre princípios, normas e

procedimentos relativos ao Código de Ética;
II - analisar fato ou conduta considerados passíveis de infringir princípio ou norma
ético-profissional e se pronunciar, por escrito, emitindo parecer;
III - responder a consultas e tirar dúvidas quanto à interpretação das normas deste
Código;
IV - estabelecer critérios para casos não previstos no Código;
V - recomendar à
complementares

respectiva

Diretoria do Sebrae a adoção de normas

ou a revisão das disposições deste Código, para seu

aprimoramento constante;
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VI - registrar propostas e pareceres por escrito, em ata, e manter em arquivo
documentos e registros dos procedimentos adotados em cada caso; e
VII - encaminhar à Diretoria do respectivo Sebrae, ou ao respectivo Conselho
Deliberativo, no caso de dirigentes ou conselheiros, sugestões das medidas
propositivas, ou punitivas, quando do descumprimento às disposições dos Capítulos
III e IV deste Código, nos termos dos normativos do Sebrae, e/ou da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT.
Art. 10º. Para a aplicação de quaisquer das medidas deste Capítulo, o Sistema Sebrae se
compromete a apurar, detalhadamente, a procedência e a veracidade da falta cometida.
Art. 11. A confidencialidade de denúncias e decisões da Comissão será assegurada por
seus membros em qualquer caso ou circunstância.
Art. 12. A Comissão de Ética reunir-se-á por convocação do Coordenador, seu substituto,
ou por iniciativa da maioria de seus membros.
Art. 13. Caberá à respectiva Diretoria, ou ao respectivo Conselho Deliberativo, a decisão
final quanto à natureza da ação disciplinar e à sua aplicação.
Art. 14. Os integrantes da Comissão de Ética, e eventuais convidados, não serão
remunerados por essa participação e assumirão compromisso formal de confidencialidade
e não divulgação de informações, sendo o descumprimento passível de penalidade.
Parágrafo único. A Comissão de Ética deve reportar seus trabalhos à respectiva Diretoria
Executiva, ou ao respectivo Conselho Deliberativo, sem que esta conduta implique em
quebra de sigilo.
Art. 15. Quando a infração ao presente Código for praticada por membro de Diretoria,
caberá ao respectivo Conselho Deliberativo o processamento e a decisão final quanto à
natureza da ação disciplinar e a sua aplicação.
Art. 16. O integrante da Comissão deverá declarar impedimento ou suspeição nas situações
que possam afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência
e imparcialidade.

166

Art. 17. A Comissão de Ética do Sebrae, e de suas unidades federativas, deverão
regulamentar os seus respectivos trâmites de funcionamento, por meio de regimento
interno.

CAPÍTULO VI
OUVIDORIA
Art. 18. O Sistema Sebrae manterá canal de Ouvidoria, que poderá ser acessado via
Portal do Sebrae, para receber as questões referentes ao Código de Ética, sendo que
as manifestações também serão recebidas por correio eletrônico, telefone, carta e
pessoalmente.
Parágrafo único. Denúncias recebidas por meio de outros canais deverão ser encaminhadas
à Ouvidoria para registro em sistema informatizado e devido tratamento.
Art. 19. Qualquer violação ou desrespeito aos princípios contidos neste Código de Ética
deve ser levado ao conhecimento da Ouvidoria.
Art. 20. O Sistema Sebrae assegura o sigilo das informações e o anonimato de todos os
que realizarem um relato de violação do Código de Ética.
§ 1º. Denúncias ou alegações falsas ou maliciosas serão consideradas condutas antiéticas
e passíveis de afastamento do anonimato e consequente penalização, se for o caso.
§ 2º. A omissão diante do conhecimento de possíveis violações também será entendida
como conduta antiética.
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CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. A concretização dos princípios da ética no âmbito do Sistema Sebrae deve ser
buscada permanentemente, para assegurar que as ações, comportamentos e atitudes
sejam coerentes com sua missão e valores essenciais, de acordo com este Código de Ética.
Parágrafo único. Aquele que acreditar ter sido exposto à retaliação após abordar questões
de natureza ética deve levar o assunto à Comissão de Ética.
Art. 22. As dúvidas a respeito deste Código deverão ser comunicadas ao superior imediato
ou enviadas à Ouvidoria.
Art. 23. Os casos omissos neste Código deverão ser decididos no âmbito da unidade
federativa do Sistema Sebrae e levados ao conhecimento do Conselho Deliberativo
Nacional.
Art. 24. Este Código de Ética será revisado sempre que necessário pela Comissão de Ética
do Sebrae, que apresentará sua proposta à Diretoria Executiva do Sebrae, para posterior
análise do Conselho Deliberativo Nacional.
Art. 25. Este Código entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo
Nacional e aplica-se ao Sistema Sebrae.

Aprovado pela Resolução Nº 289/2017, de 31 de agosto de 2017.
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