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APRESENTAÇÃO
Com o Relatório de Sustentabilidade 2018, o Sebrae 
Minas apresenta, de forma transparente e objetiva, 
os principais resultados alcançados em 2018, em 
sua atuação nos campos econômico, social e 
ambiental. Seu conteúdo foi elaborado de acordo 
com as diretrizes Standards da Global Reporting 
Initiative (GRI), organização não governamental 
que fornece padrões mundialmente respeitados 
para reportes de desempenho corporativo. Além de 
prestar contas aos públicos com que a instituição 
se relaciona, a respeito de sua gestão e das 
conquistas do ano, o Relatório também ilustra os 
progressos do Sebrae Minas no cumprimento de 
seu Propósito: ser referência na geração de valor 
para os pequenos negócios e a sociedade. 

Os avanços no atendimento e no apoio às micro e 
pequenas empresas mineiras estão resumidos em 
seu conteúdo – como eventos realizados, 
iniciativas de inovação, simplificação e 
desburocratização, ações de desenvolvimento 
econômico local, cursos, consultorias e 
capacitações. Também estão incluídos dados 
sobre governança corporativa, compliance, 
estratégia, desempenho financeiro, recursos 
humanos, comunicação e gestão ambiental; os 
mais importantes destaques do Programa de 
Educação Empreendedora; e os projetos de 
responsabilidade social realizados junto às 
comunidades do estado de Minas Gerais. 

Dúvidas, críticas e sugestões sobre o Relatório 
podem ser encaminhadas ao e-mail 
ouvidoria@sebraemg.com.br. [ GRI 102-56 ]

[ GRI 102-46 ]
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MENSAGEM  
DA ADMINISTRAÇÃO
As evoluções obtidas em 2017, o “Ano do Atendimento”, orientaram o Sebrae Minas para um olhar mais 
cuidadoso para fora da instituição, mapeando e criando alternativas para conhecer melhor e se aproximar 
mais de seus clientes. Esse trabalho deu à nossa instituição o norteamento sobre aquilo que seria o foco 
do novo ano: a construção de projetos e ações mais eficientes e eficazes. 

Assim, 2018 foi eleito como o “Ano da Relevância e Efetividade” do Sebrae Minas e teve como principal 
objetivo o aumento da qualidade das ações e a produção de resultados mais tangíveis e mensuráveis para 
nossos clientes. 

Nossa cobertura foi ampliada significativamente, com mais de 230 mil pequenos negócios e 109 mil 
microempreendedores individuais (MEI) atendidos em todo o estado. Os potenciais empreendedores 
impactados chegaram a quase 390 mil, e superamos em 15%, na comparação com 2017, o total de 
negócios que receberam capacitações e consultorias em melhorias de gestão, ampliação de mercados e 
processos de inovação. 

Esses resultados foram decisivos para o alcance da meta proposta para o Índice de Efetividade do 
Atendimento e superação da meta relativa ao Índice de Recomendação dos Clientes (NPS), aferido em 
pesquisa do Sebrae Nacional. 

Internamente, a preparação para o “Ano da Relevância e Efetividade” se deu por meio de notáveis avanços 
na “Jornada da Transformação da Cultura”. Com a implementação do Comitê para Sustentação da Cultura, 
os processos de comunicação e engajamento na Nossa Causa: Nosso Jeito de Ser e de Fazer foram 
internalizados, dispensando o apoio de consultorias externas. Os Rituais de Cultura reforçaram a 
importância dos atributos da Nossa Causa e a adesão dos colaboradores aos comportamentos e atitudes 
desejáveis na cultura organizacional. Já no âmbito da melhoria contínua dos nossos processos, obtivemos 
uma evolução significativa na avaliação do Programa Sebrae de Excelência em Gestão (PSEG), que 
ressaltou a maturidade e a abrangência das práticas de gestão do Sebrae Minas. 

Outro resultado importante foi o alcance de 95% de implementação do Sebrae One, iniciativas de 
simplificação e otimização de processos, apoiadas em um crescente emprego de tecnologias digitais que 
mudaram os paradigmas de atuação e planejamento da instituição.  

A transformação digital também impactou positivamente o atendimento aos clientes. Soluções inovadoras 
como a Plataforma Sebrae de Comércio Eletrônico e o App Check-in (que simplifica o cadastro dos 
clientes) foram iniciadas em 2018 e estarão plenamente implementadas em 2019. 

Além dessas realizações, houve progressos importantes nas ações de Desenvolvimento Econômico Local 
(DEL). Iniciativas de diagnóstico e inteligência empresarial, articulações com entidades de classe e com o 
poder público, eventos e capacitações para lideranças regionais estiveram em pauta ao longo de todo o 
ano. No mesmo contexto, o programa Sala Mineira do Empreendedor atingiu 331 municípios participantes 
(sendo 161 adesões em 2018). Com a introdução do Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local 
(ISDEL), que mensura o grau de prontidão no desenvolvimento dos territórios impactados, o planejamento e 
a implementação das ações ganharão efetividade ainda maior nos próximos anos.   
 
Complementando todas essas iniciativas internas e externas, o Sebrae Minas deixou sua marca em ações 
de responsabilidade social. A educação empreendedora integrou mais de 2.600 escolas, incluindo a 
estruturação de duas novas unidades do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ), em Montes Claros e 
Belo Oriente, além da conclusão de curso da primeira turma do NEJ na Bahia. Essa é mais uma importante 
contribuição do Sebrae Minas para a sociedade, em um momento desafiador do mercado de trabalho: o 
empreendedorismo como ferramenta de crescimento pessoal e econômico. 

Todos esses resultados – descritos detalhadamente neste Relatório de Sustentabilidade – servem como 
estímulo para um ano de muito trabalho, em 2019, o primeiro de um novo ciclo de gestão na instituição e 
que será marcado por um grande projeto de relacionamento com as nossas partes interessadas 
(stakeholders). O Sebrae Minas estreitará laços e buscará parcerias ainda mais sólidas com todos os seus 
públicos, incentivando ações inovadoras e criativas para garantir uma atuação relevante, efetiva e ainda 
mais próxima de toda a sociedade.

Boa leitura. 

ANTERIOR PRÓXIMO
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Com seu próprio Mapa Estratégico 2017-2019, o 
Sebrae Minas resumiu suas prioridades e as 
escolhas feitas para o cumprimento da Missão e da 
Visão da entidade, com objetivos estratégicos 
ligados a perspectivas de resultados congruentes 
aos atributos da Nossa Causa (Resultados, Clientes, 
Processos e Pessoas). A Estratégia foi revisada em 
2018, de modo ajustar os objetivos e prioridades, 
conforme as mudanças no cenário macroeconômico 
estadual e nacional.  

A partir desse alinhamento com o Mapa Estratégico 
do Sistema Sebrae, a formulação da Estratégia da UF 
possibilita a definição de objetivos estratégicos, 
indicadores institucionais e suas respectivas metas 
que, comunicadas e validadas com os entes 
estaduais, proporcionam o alinhamento das 
iniciativas e a verificação da realização da estratégia 
e da missão organizacional. Assim como todas as 
outras unidades do Sistema, o Sebrae Minas 
monitora indicadores institucionais e de desempenho 
comuns e padronizados que servem para avaliar o 
desempenho sistêmico, além de permitir o 
aprimoramento das práticas de gestão dos 
processos, projetos e das operações. 

MAPA ESTRATÉGICO 2017-2019

Para a execução desse Mapa Estratégico, definido em 2017 pela Diretoria Executiva com apoio da equipe 
gerencial e de outros colaboradores, um ciclo de gestão foi traçado, com etapas de planejamento, 
implementação, monitoramento e disseminação.

CLIENTES PROCESSOS PESSOASRESULTADOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Contribuir para a perenidade e estimular a 
competitividade dos pequenos negócios.

Promover um ambiente favorável aos 
pequenos negócios.

MAPA ESTRATÉGICO 2017-2019

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

RESULTADOS

CLIENTES

PROCESSOS

PESSOAS

Contribuir para a perenidade 
e estimular a competitividade 
dos pequenos negócios.

Promover um ambiente 
favorável aos pequenos 
negócios.

Simplificar e integrar 
processos

Consolidar o novo jeito de ser  
e de fazer do SEBRAE

Ampliar o nível de inovação 
do SEBRAE por meio de TIC

Atrair, desenvolver e engajar 
pessoas e equipes de alto 
desempenho

Aprimorar as soluções e os 
canais de atendimento e 
relacionamento

Ampliar o conhecimento 
sobre os pequenos negócios 
e seu ambiente

Obter reconhecimento como 
instituição indispensável aos 
pequenos negócios

Fortalecer as parcerias 
estratégicas

Para a execução desse Mapa Estratégico, definido em 2017 pela Diretoria Executiva com apoio da equipe 
gerencial e de outros colaboradores, um ciclo de gestão foi traçado, com etapas de planejamento, 
implementação, monitoramento e disseminação.

Mapa Estratégico SEBRAE/MG 2017-2019
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MATERIALIDADE
Para o desenvolvimento do conteúdo do Relatório de Sustentabilidade 2018, que seguiu as diretrizes e os 
princípios norteadores da metodologia GRI, o Sebrae Minas manteve a mesma matriz de materialidade 
de 2017, definida originalmente em 2015 e revista em 2016. Isso significa que os temas que orientaram 
todo o trabalho de coleta de dados e entrevistas de lideranças foram os mesmos apontados no exercício 
anterior como os mais importantes para a gestão da sustentabilidade da instituição, englobando 
aspectos sociais, econômicos e ambientais. [ GRI 102-44, 102-47 ]

GRI > APRESENTAÇÃO > MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO > MATERIALIDADE

DIMENSÃO TEMA MATERIAL DEFINIÇÃO

Avaliação de 
riscos do negócio 
 
 
 
Governança 
 
 
 
Perspectivas de 
negócios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relações de 
trabalho

Desempenho do negócio 
 
 
 
 
Transparência e conduta ética na comunicação 
e no engajamento com stakeholders
 
 
Marca e imagem do Sebrae 
 
 
 
Gestão socioambiental 
 
 
 
Políticas públicas e interação com o governo 
 
 
 
Desenvolvimento das comunidades 
 
 
 
Relação com fornecedores 
 
 
 
Relação com clientes 
 
 
Satisfação e qualidade de vida dos 
empregados 
 
Educação, capacitação e desenvolvimento de 
carreira

Os principais fatores ligados ao desempenho financeiro e econômico: 
formalização da economia, o modelo de receita do Sistema Sebrae e a 
resiliência necessária para enfrentar a crise  
 

A manutenção das boas práticas de governança para manter um 
relacionamento sempre transparente com todos os públicos 
 
 
A promoção dos produtos e serviços do Sebrae Minas e da imagem 
institucional do Sistema Sebrae 
 

Tratamento das questões socioambientais internas, como consumo 
de recursos e ecoeficiência 
 
 
Divulgação e incentivo à implementação da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa 
 

Disseminação da educação empreendedora e demais atividades de 
responsabilidade social 
 

Gestão eficaz e sustentável da cadeia de fornecedores e credenciados 
 
 
Oferta de produtos e serviços e atendimento adequados às micro e 
pequenas empresas 
 

Gestão de recursos humanos, benefícios e qualidade de vida  
 

Planejamento da evolução profissional dos colaboradores
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GRI > SEBRAE MINAS 

O SEBRAE  
MINAS
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae Minas) é uma entidade associativa 
de direito privado, sem fins lucrativos, que está presente nos 853 municípios mineiros e atende em nove 
regionais. Com sede administrativa em Belo Horizonte, oferece serviços e produtos voltados para pequenos 
negócios e potenciais empreendedores, de modo a gerar valor para a sociedade e contribuir para o 
desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais. [ GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7 ]

Criado em 11 de julho de 1972, o Sebrae Minas busca apoiar a competitividade e o aperfeiçoamento da gestão 
das micro e pequenas empresas industriais, comerciais, agrícolas e de serviço. Esse apoio é prestado por meio 
de eventos, consultorias, diagnósticos, capacitações, iniciativas de educação voltada ao empreendedorismo, 
ferramentas de gestão e de estímulo à inovação. No âmbito a instituição, participa da construção de políticas 
públicas que estimulem o desenvolvimento local e propiciem um ambiente mais favorável às micro e pequenas 
empresas. [ GRI 102-2 ]

PROPÓSITO 
 
Ser referência na geração de valor para os 
pequenos negócios e a sociedade.

MISSÃO DO SISTEMA 
SEBRAE 
 
Promover a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável dos pequenos 
negócios e estimular o empreendedorismo.

VISÃO DO SISTEMA 
SEBRAE 
 
Ter excelência no desenvolvimento dos 
pequenos negócios, contribuindo para a 
construção de um país mais justo, 
competitivo e sustentável.
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O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae Minas) é uma entidade associativa 
de direito privado, sem fins lucrativos, que está presente nos 853 municípios mineiros e atende em nove 
regionais. Com sede administrativa em Belo Horizonte, oferece serviços e produtos voltados para pequenos 
negócios e potenciais empreendedores, de modo a gerar valor para a sociedade e contribuir para o 
desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais. [ GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7 ]

Criado em 11 de julho de 1972, o Sebrae Minas busca apoiar a competitividade e o aperfeiçoamento da gestão 
das micro e pequenas empresas industriais, comerciais, agrícolas e de serviço. Esse apoio é prestado por meio 
de eventos, consultorias, diagnósticos, capacitações, iniciativas de educação voltada ao empreendedorismo, 
ferramentas de gestão e de estímulo à inovação. No âmbito institucional, participa da construção de políticas 
públicas que estimulem o desenvolvimento local e propiciem um ambiente mais favorável às micro e pequenas 
empresas. [ GRI 102-2 ]

PROPÓSITO 
 
Ser referência na geração de valor para os 
pequenos negócios e a sociedade.

MISSÃO DO SISTEMA 
SEBRAE 
 
Promover a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável dos pequenos 
negócios e estimular o empreendedorismo.

VISÃO DO SISTEMA 
SEBRAE 
 
Ter excelência no desenvolvimento dos 
pequenos negócios, contribuindo para a 
construção de um país mais justo, 
competitivo e sustentável.
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O SEBRAE MINAS CUMPRE SEU PROPÓSITO POR MEIO DE DOIS NEGÓCIOS DE ATUAÇÃO, DA SEGUINTE 
FORMA: [ GRI 103 | 203, 203-2 ]

PRODUTOS  
E SERVIÇOS

A CARTEIRA DE PROJETOS E SOLUÇÕES ABRANGE 
ÁREAS COMO COMÉRCIO, SERVIÇOS, INDÚSTRIA, 
ARTESANATO, AGRONEGÓCIO, DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL, TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL, E INCLUI NOVE TEMAS: 

01 EMPREENDEDORISMO 

03 FINANÇAS 

05 PESSOAS

07 ORGANIZAÇÃO

09 LEIS E NORMAS

02 PLANEJAMENTO

04 MERCADO E VENDAS

06

08 COOPERAÇÃO

INOVAÇÃO

PÚBLICO PÚBLICO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 



Estimular o crescimento econômico de setores específicos e 

qualificar o relacionamento entre o poder público e os 

empreendedores, com a criação de parcerias, cooperações e 

organização de mercados. Neste negócio são trabalhados nos 

territórios do estado temas como Capital Empreendedor, Tecido 

Empresarial, Governança para o Desenvolvimento, Organização 

Produtiva e Inserção Competitiva. 

• Artesãos

• Pequenas empresas

• Microempreendedores individuais 

• Microempresas

• Potenciais empreendedores

• Potenciais empresários

• Produtores rurais e de agricultura familiar

• Cooperativas

• Entidades empresariais

• Gestores públicos

• Instituições de ciência e tecnologia

• Instituições financeiras

• Lideranças locais e regionais

• Prefeituras

• Órgãos de desenvolvimento

• Professores

SUPORTE EMPRESARIAL 



Apoiar diretamente os pequenos negócios e aperfeiçoar suas 

práticas de gestão por meio de consultorias, palestras, oficinas, 

estudos, encontros e outras atividades. São trabalhados junto aos 

pequenos negócios temas como planejamento, cooperação, 

finanças, inovação, mercado e vendas, pessoas, leis e normas, 

organização e empreendedorismo.

 

 

O SEBRAE MINAS CUMPRE SEU PROPÓSITO POR MEIO DE DOIS NEGÓCIOS DE ATUAÇÃO, DA SEGUINTE 
FORMA: [ GRI 103 | 203, 203-2 ]

A CARTEIRA DE PROJETOS E SOLUÇÕES ABRANGE ÁREAS COMO COMÉRCIO, 
SERVIÇOS, INDÚSTRIA, ARTESANATO, AGRONEGÓCIO, DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL, TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, E INCLUI 
NOVE TEMAS: 

01 EMPREENDEDORISMO 

03 FINANÇAS 

05 PESSOAS

07 ORGANIZAÇÃO

09 LEIS E NORMAS

02 PLANEJAMENTO

04 MERCADO E VENDAS

06

08 COOPERAÇÃO

INOVAÇÃO

O SEBRAE MINAS CUMPRE SEU PROPÓSITO POR MEIO DE DOIS NEGÓCIOS DE ATUAÇÃO, DA SEGUINTE 
FORMA: [ GRI 103 | 203, 203-2 ]

PÚBLICO PÚBLICO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 



Estimular o crescimento econômico de setores específicos e 

qualificar o relacionamento entre o poder público e os 

empreendedores, com a criação de parcerias, cooperações e 

organização de mercados. Neste negócio, são trabalhados, nos 

territórios do estado, temas como Capital Empreendedor, Tecido 

Empresarial, Governança para o Desenvolvimento, Organização 

Produtiva e Inserção Competitiva. 

• Artesãos

• Pequenas empresas

• Microempreendedores individuais 

• Microempresas

• Potenciais empreendedores

• Potenciais empresários

• Produtores rurais e de agricultura familiar

• Cooperativas

• Entidades empresariais

• Gestores públicos

• Instituições de ciência e tecnologia

• Instituições financeiras

• Lideranças locais e regionais

• Prefeituras

• Órgãos de desenvolvimento

• Professores

SUPORTE EMPRESARIAL 



Apoiar diretamente os pequenos negócios e aperfeiçoar suas 

práticas de gestão por meio de consultorias, palestras, oficinas, 

estudos, encontros e outras atividades. São trabalhados junto aos 

pequenos negócios temas como planejamento, cooperação, 

finanças, inovação, mercado e vendas, pessoas, leis e normas, 

organização e empreendedorismo.
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O SEBRAE MINAS CUMPRE SEU PROPÓSITO POR MEIO DE DOIS NEGÓCIOS DE ATUAÇÃO, DA SEGUINTE 
FORMA: [ GRI 103 | 203, 203-2 ]

A CARTEIRA DE PROJETOS E SOLUÇÕES ABRANGE ÁREAS COMO COMÉRCIO, 
SERVIÇOS, INDÚSTRIA, ARTESANATO, AGRONEGÓCIO, DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL, TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, E INCLUI 
NOVE TEMAS: 

01 EMPREENDEDORISMO 

03 FINANÇAS 

05 PESSOAS

07 ORGANIZAÇÃO

09 LEIS E NORMAS

02 PLANEJAMENTO

04 MERCADO E VENDAS

06

08 COOPERAÇÃO

INOVAÇÃO

O SISTEMA SEBRAE
O Sistema Sebrae completou, em 2018, 46 anos de atuação nacional, com foco no 
fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da 
economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, 
acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.  

Em 9 de outubro de 1990, a entidade desvinculou-se da administração pública e se transformou 
em uma instituição privada, sem fins lucrativos, com atuação  regulamentada pela Lei nº 
8.029/1990 e pelo Decreto nº 99.570/1990. Desde então, o Sebrae ampliou sua estrutura de 
atendimento para todos os estados, capacitou inúmeras pessoas e ajudou na criação e 
desenvolvimento de milhares de micro e pequenos negócios por todo o país. 
 
Para garantir o atendimento aos pequenos negócios, o Sebrae atua em todo o país. O 
direcionamento estratégico é definido pelo Sebrae Nacional, que indica as prioridades globais do 
Sistema. Além da sede nacional, em Brasília, a instituição está presente nos 26 estados da 
Federação, onde são oferecidos cursos, seminários, consultorias e diversas outras capacitações 
para pequenos negócios de todos os setores.  

 

O SEBRAE MINAS CUMPRE SEU PROPÓSITO POR MEIO DE DOIS NEGÓCIOS DE ATUAÇÃO, DA SEGUINTE 
FORMA: [ GRI 103 | 203, 203-2 ]

PÚBLICO PÚBLICO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 



Estimular o crescimento econômico de setores específicos e 

qualificar o relacionamento entre o poder público e os 

empreendedores, com a criação de parcerias, cooperações e 

organização de mercados. Neste negócio, são trabalhados, nos 

territórios do estado, temas como Capital Empreendedor, Tecido 

Empresarial, Governança para o Desenvolvimento, Organização 

Produtiva e Inserção Competitiva. 

• Artesãos

• Pequenas empresas

• Microempreendedores individuais 

• Microempresas

• Potenciais empreendedores

• Potenciais empresários

• Produtores rurais e de agricultura familiar

• Cooperativas

• Entidades empresariais

• Gestores públicos

• Instituições de ciência e tecnologia

• Instituições financeiras

• Lideranças locais e regionais

• Prefeituras

• Órgãos de desenvolvimento

• Professores

SUPORTE EMPRESARIAL 



Apoiar diretamente os pequenos negócios e aperfeiçoar suas 

práticas de gestão por meio de consultorias, palestras, oficinas, 

estudos, encontros e outras atividades. São trabalhados junto aos 

pequenos negócios temas como planejamento, cooperação, 

finanças, inovação, mercado e vendas, pessoas, leis e normas, 

organização e empreendedorismo.
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PRESENÇA 
NO ESTADO

As REGIONAIS e os PONTOS DE 
ATENDIMENTO se encarregam de 
articular e gerir ações e projetos de 
atendimento ao cliente e de fomento ao 
desenvolvimento do respectivo território 
de atuação. Já o Sistema de Formação 
Gerencial, do qual fazem parte a ESCOLA 
DO SEBRAE DE FORMAÇÃO GERENCIAL 
(EFG) e os NÚCLEOS DE 
EMPREENDEDORISMO JUVENIL (NEJ), 
visa ofertar aos alunos uma formação em 
gestão empresarial, com a potencialização 
de competências e de capacidades 
empreendedoras por meio de práticas 
educacionais inovadoras.

REGIONAIS9

MICRORREGIÕES55

PONTOS DE ATENDIMENTO59

PARCEIROS DA EFG EM MINAS8

MUNICÍPIOS853

ESCOLA DE FORMAÇÃO GERENCIAL1

NÚCLEOS DE EMPREENDEDORISMO JUVENIL3

PARCEIRO DA EFG FORA DO ESTADO:  
SALVADOR - BA

1

[ GRI 102-7 ]
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NOSSA CAUSA: 
NOSSO JEITO DE SER E FAZER

“SOMOS REFERÊNCIA NA GERAÇÃO DE VALOR PARA OS PEQUENOS 
NEGÓCIOS E A SOCIEDADE” - ESTE É O PRINCÍPIO QUE GUIA O SEBRAE MINAS 
NA JORNADA DA TRANSFORMAÇÃO DA CULTURA: NOSSO JEITO DE SER E DE 

FAZER, UM PROCESSO DE MUDANÇA NA CULTURA ORGANIZACIONAL 
VOLTADO A CONSOLIDAR A POSIÇÃO DE REFERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO NA 

GERAÇÃO DE VALOR PARA OS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS MINEIROS. ISSO 
SE DÁ PELO REFORÇO DE QUATRO ATRIBUTOS FUNDAMENTAIS:

NOSSA CAUSA: NOSSO JEITO DE SER E DE FAZER

ATRIBUTOS

SOMOS REFERÊNCIA NA GERAÇÃO DE VALOR PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS E A SOCIEDADE

PESSOAS

Nossas pessoas são 
comprometidas com 

a Causa

RESULTADOS

Nossos resultados 
empresariais são 

admiráveis

CLIENTES

Geramos valor para 
nossos clientes

PROCESSOS

Simplifica, Sebrae!

[ GRI 102-16 ]
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O QUE FAZEMOS 

• Oferecemos soluções efetivas, atrativas e transformadoras, 
alinhadas à realidade do cliente  
 
• Atuamos de modo interdependente com a sociedade, o poder 
público e o mundo empresarial  
 
• Revolucionamos a forma de atender nossos clientes 
 
 
 
 
O QUE FAZEMOS 
 
• Somos apaixonados pelo que fazemos, agimos com orgulho, 
       zelo e brilho nos olhos 

• Temos uma equipe de alta performance, comprometida com a 
       Causa do Sebrae 

• Estimulamos o protagonismo, a colaboração e a diversidade 
 
 
 
 
O QUE FAZEMOS 
 
• Trabalhamos com processos simples, efetivos e integrados 

• Temos estrutura adequada para atuar com agilidade e 
       qualidade 

• Atuamos, todos nós, em sintonia com a nossa estratégia 
 
 
 
 
O QUE FAZEMOS 
 
• Trabalhamos para que nossos clientes sejam competitivos e 
       tenham resultados superiores 

• Alcançamos metas desafiadoras, claras e alinhadas à 
       estratégia do Sebrae 

• Contribuímos para a promoção do desenvolvimento local, 
       visando ao fortalecimento dos pequenos negócios

O QUE NÃO ADMITIMOS 
 
• Criar falsas expectativas vender uma coisa e entregar outra  
 
• Falta de reciprocidade e de transparência entre o Sebrae, seus 
parceiros e seus clientes  
 
• Desconsiderar as necessidades do cliente e da sociedade 
 
 
 
 
 
O QUE NÃO ADMITIMOS 
 
• Fragilidades legais e morais nas nossas ações 

• Autoritarismo, feudos e apadrinhamentos 

• Comportamentos que não correspondam ao nosso Jeito de 
       Ser e de Fazer 
 
 
 
 
 
O QUE NÃO ADMITIMOS 
 
• Processos e práticas que não agreguem valor para o Sebrae, o 
       cliente e a sociedade 

• Ineficiência e lentidão na tomada de decisões 

• Burocracia desnecessária 
 
 
 
 
O QUE NÃO ADMITIMOS 
 
• Subdesempenho satisfatório 

• Falta de foco em resultados e má utilização de recursos 

• Cultura organizacional inconsistente com a Causa do Sebrae





Desde 2015, diversas iniciativas em todas as áreas do Sebrae Minas buscaram disseminar esses atributos, 
preparando os colaboradores para a transformação da forma de atuar da entidade e para o entendimento das 
atitudes desejáveis na consolidação da Nossa Causa: Nosso Jeito de Ser e de Fazer.  

Em 2018, foi criado o Comitê de Gestão da Cultura, responsável pela consolidação do jeito de ser e de fazer no 
Sebrae e por diversas ações de sustentação da Nossa Causa, tais como a implementação dos Rituais de 
Cultura – reuniões formais para a discussão e aprofundamento dos comportamentos ligados a cada um dos 
atributos (clientes, pessoas, processos e resultados). Todas as Unidades do Sebrae realizaram ao menos um 
Ritual voltado a cada um dos quatro atributos, nos quais discutiu-se a percepção dos colaboradores em 
relação à Nossa Causa e a aderência a seus atributos. As conclusões das reuniões geraram inúmeros planos 
de ação.  

O ciclo 2018 da Jornada foi cumprido de forma considerada satisfatória, com ações planejadas e executadas 
pelos próprios colaboradores do Sebrae Minas, sem apoio de consultorias externas. O trabalho do Comitê de 
Sustentação da Cultura esteve voltado a estimular os comportamentos considerados desejáveis junto aos 
colaboradores de todos os níveis hierárquicos, bem como a noção de protagonismo.  

PESSOAS COMPROMETIDAS COM A CAUSA

PROCESSOS: SIMPLIFICA, SEBRAE!

RESULTADOS EMPRESARIAIS ADMIRÁVEIS

GERAÇÃO DE VALOR PARA OS CLIENTES

 

Desde 2015, diversas iniciativas em todas as áreas do Sebrae Minas buscaram disseminar esses atributos, 
preparando os colaboradores para a transformação da forma de atuar da entidade e para o entendimento das 
atitudes desejáveis na consolidação da Nossa Causa: Nosso Jeito de Ser e de Fazer.  

Em 2018, foi criado o Comitê de Gestão da Cultura, responsável pela consolidação do jeito de ser e de fazer no 
Sebrae e por diversas ações de sustentação da Nossa Causa, tais como a implementação dos Rituais de 
Cultura – reuniões formais para a discussão e aprofundamento dos comportamentos ligados a cada um dos 
atributos (clientes, pessoas, processos e resultados). Todas as Unidades do Sebrae realizaram ao menos um 
Ritual voltado a cada um dos quatro atributos, nos quais discutiram-se a percepção dos colaboradores em 
relação à Nossa Causa e a aderência a seus atributos. As conclusões das reuniões geraram inúmeros planos 
de ação.  

O ciclo 2018 da Jornada foi cumprido de forma considerada satisfatória, com ações planejadas e executadas 
pelos próprios colaboradores do Sebrae Minas, sem apoio de consultorias externas. O trabalho do Comitê de 
Sustentação da Cultura esteve voltado a estimular os comportamentos considerados desejáveis junto aos 
colaboradores de todos os níveis hierárquicos, bem como a noção de protagonismo.  
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O Sebrae Minas iniciou em 2018 um projeto de relacionamento com as partes interessadas, com o 
propósito de valorizar e engajar os stakeholders, reforçando as relações de cooperação e promoção 
mútua entre eles e a instituição. O projeto inclui a definição das partes interessadas, a identificação de 
suas necessidades, expectativas e requisitos, o estabelecimento de canais de relacionamento com esses 
stakeholders, o tratamento de suas manifestações e as ações de comunicação específicas para cada 
grupo. As informações obtidas na fase de mapeamento e consulta aos grupos vão subsidiar a 
construção de uma nova matriz de materialidade.   [ GRI 102-40 ] 

O PROJETO DE RELACIONAMENTO SE CONECTA COM A GESTÃO DA CULTURA (O PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL DO SEBRAE MINAS), PERMITINDO UM 
REPOSICIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO SUSTENTADO NAS VERDADEIRAS NECESSIDADES E 
EXPECTATIVAS DOS SEUS STAKEHOLDERS. QUANDO CONCLUÍDO, EM 2019, PERMITIRÁ MAIOR VISÃO 
SISTÊMICA DA ATUAÇÃO DO SEBRAE MINAS, O MAPEAMENTO DAS REDES PRIORITÁRIAS E A 
OBTENÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA A ESTRATÉGIA DA GESTÃO, DE ACORDO COM TRÊS PREMISSAS 
BÁSICAS:

A GESTÃO DOS GRUPOS DE STAKEHOLDERS CONTARÁ COM AS SEGUINTES ETAPAS: 

• Identificação das partes interessadas tradicionais e não tradicionais;

• Priorização das partes interessadas consideradas no processo de gestão;

• Identificação, análise e priorização das necessidades e expectativas das partes interessadas;

• Tradução das necessidades e expectativas em requisitos de desempenho para os processos da cadeia de valor;

• Construção de uma política de engajamento com seus stakeholders;

• Integração com o Planejamento Estratégico do Sebrae Minas 2019-2022.

• Apoiar a escuta das partes interessadas e a inserção de suas expectativas e demandas na estratégia, 
gestão e serviços da instituição; 

• Tornar a interação com as partes interessadas uma prática sistemática e integrada à gestão da cultura, da 
estratégia e do processo de sustentabilidade da instituição; 

• Contribuir para a excelência de sua atuação.

ENGAJAMENTO 
COM STAKEHOLDERS [ GRI 102-42, 102-43, 102-44 ] 
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GOVERNANÇA  
CORPORATIVA

A GOVERNANÇA 
CORPORATIVA DO SEBRAE 
MINAS ESTÁ ESTRUTURADA 
DA SEGUINTE FORMA: 

Instâncias externas de 
governança

PARTES INTERESSADAS

Gestão tática

Gestão Operacional

GOVERNANÇA

OUTRAS PARTES INTERESSADAS

MDIC 
Congresso Nacional 

TCU  
CGU

Instâncias externas de 
apoio à governança

Instâncias internas de governança

Conselho deliberativo estadual

Instâncias internas de 
apoio à governança

GESTÃO

Conselho Fiscal 

Comitê de Compliance
Comissão de Ética 

Auditoria Interna 

Ouvidoria 

CSTI 

CDTI

Auditoria Contábil 
Auditoria de TI 

Consultoria 
(compliance)

Pequenos Negócios Ecossistema Sociedade

Superintendência 
Diretoria Técnica 

Diretoria de Operações

Gerentes das Unidades de Gestão, 
Unidades Técnicas e Unidades de 

Operações

[ GRI 102-18 ]
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• Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)

• Banco do Brasil S/A (BB)

• Caixa Econômica Federal (CAIXA)

• Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH)

• Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG)

• Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (FAEMG)

• Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas Gerais 
     (FEDERAMINAS)

• Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)

• Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais (FECOMERCIO-MG)

• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

• Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI)

• Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG)

• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

• Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG)

• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais 
     (SEDECTES)

1 Conselho Deliberativo Estadual (CDE), órgão colegiado composto por 15 conselheiros 
titulares e respectivos suplentes, representantes de cada um dos associados instituidores 
do Sebrae Minas: [ GRI 102-13 ]

Compete ao CDE decidir sobre as políticas, diretrizes e prioridades de aplicação de recursos, aprovar o 
Plano Plurianual e o Orçamento Anual a serem encaminhados ao CDN e aprovar prestações de contas, 

acordos e contratos, entre outras responsabilidades.  
CLICANDO AQUI. 

DE ACORDO COM O ESTATUTO SOCIAL DA 
INSTITUIÇÃO, SÃO OS TRÊS OS NÍVEIS 
INTERNOS DE DECISÃO NO SEBRAE MINAS, POR 
ORDEM DECRESCENTE DE HIERARQUIA:

www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/quem_somos?codUf=14
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COMO INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO, O CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL CONTA COM: 

• Conselho Fiscal: órgão de assessoramento para assuntos de gestão contábil, patrimonial e financeira. 

• Comitê de Compliance: assessora o CDE sobre as questões referentes ao Programa de Compliance, além de  
     analisar relatórios e informações que impactem os negócios, processos e normativos internos. 

• Comissão de Ética: tem como atribuição analisar as manifestações recebidas da Ouvidoria que guardem 
     relação com infrações ao Código de Ética do Sistema Sebrae. 

• Ouvidoria: conta com uma estrutura de atendimento no Sebrae Nacional e interlocutores nos estados, 
     atuando de forma sistêmica e integrada. 

• Comissão de Segurança de Tecnologia da Informação (CSTI): atua como responsável pelo gerenciamento 
     da Política de Segurança de Tecnologia da Informação. 

• Comitê Diretor de Tecnologia da Informação (CDTI): avalia as iniciativas e demandas internas de TI  
     e comunicação. 

• Unidade de Auditoria Interna: tem como atribuição 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.  
 
 
SAIBA MAIS SOBRE O SEBRAE MINAS E SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. CLIQUE AQUI 

• Afonso Maria Rocha  - Superintendente

• Anderson Costa Cabido  - Diretor Técnico

• Marden Márcio Magalhães  - Diretor de Operações

2
Diretoria Executiva (DIREX), composta por uma Superintendência, uma Diretoria de 
Operações e uma Diretoria Técnica. Compete à DIREX fazer cumprir o Estatuto, o Plano 
Plurianual, o Direcionamento Estratégico, as Diretrizes Orçamentárias, bem como as políticas, 
diretrizes, prioridades aprovadas pelo CDE e as resoluções do Conselho Deliberativo Nacional 
(CDN) e da Diretoria Executiva do Sebrae Nacional. A composição da DIREX ao fim de 2018 
era a seguinte:

3
Unidades de Gestão, Unidades Técnicas e Unidades de Operações, que têm o dever de 
contribuir para a concretização da Missão do Sebrae Minas e cujas atribuições estão 
definidas no Estatuto Social. 

www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/quem_somos?codUf=14
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COMO INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO, O CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL CONTA COM: 

• Conselho Fiscal: órgão de assessoramento para assuntos de gestão contábil, patrimonial e financeira. 

• Comitê de Compliance: assessora o CDE sobre as questões referentes ao Programa de Compliance, além de  
     analisar relatórios e informações que impactem os negócios, processos e normativos internos. 

• Comissão de Ética: tem como atribuição analisar as manifestações recebidas da Ouvidoria que guardem 
     relação com infrações ao Código de Ética do Sistema Sebrae. 

• Ouvidoria: conta com uma estrutura de atendimento no Sebrae Nacional e interlocutores nos estados, 
     atuando de forma sistêmica e integrada. 

• Comissão de Segurança de Tecnologia da Informação (CSTI): atua como responsável pelo gerenciamento 
     da Política de Segurança de Tecnologia da Informação. 

• Comitê Diretor de Tecnologia da Informação (CDTI): avalia as iniciativas e demandas internas de TI  
     e comunicação. 

• Unidade de Auditoria Interna: tem como atribuição 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.  
 
 
SAIBA MAIS SOBRE O SEBRAE MINAS E SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. CLIQUE AQUI 

• Afonso Maria Rocha  - Superintendente

• Anderson Costa Cabido  - Diretor Técnico

• Marden Márcio Magalhães  - Diretor de Operações

2
Diretoria Executiva (DIREX), composta por uma Superintendência, uma Diretoria de 
Operações e uma Diretoria Técnica. Compete à DIREX fazer cumprir o Estatuto, o Plano 
Plurianual, o Direcionamento Estratégico, as Diretrizes Orçamentárias, bem como as políticas, 
diretrizes, prioridades aprovadas pelo CDE e as resoluções do Conselho Deliberativo Nacional 
(CDN) e da Diretoria Executiva do Sebrae Nacional. A composição da DIREX ao fim de 2018 
era a seguinte:

3
Unidades de Gestão, Unidades Técnicas e Unidades de Operações, que têm o dever de 
contribuir para a concretização da Missão do Sebrae Minas e cujas atribuições estão 
definidas no Estatuto Social. 

COMPLIANCE 
E INTEGRIDADE
O Sebrae Minas conta com um Programa de 
Integridade Corporativa, implementado 
desde 2015, no qual se verifica o grau de 
aderência da Entidade à matriz de 
transações críticas aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo Nacional (CDN), de acordo com 
o Manual de Compliance estabelecido para o 
Sistema Sebrae. 

O trabalho é conduzido pela empresa de consultoria 
contratada (Deloitte Touche Tomatsu), sob 
acompanhamento da Unidade de Auditoria Interna.  
As atividades consistem na revisão dos controles 
internos existentes, com a análise da conformidade 
da instituição aos normativos internos e à legislação 
aplicável, bem como a identificação de 
oportunidades de melhoria para os casos em que as 
atividades realizadas não estejam de acordo com as 
regulamentações atuais, diretrizes obrigatórias do 
Sistema e às melhores práticas de controles internos.

O 4º ciclo do Programa de Integridade Corporativa, 
executado pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu, 
ocorreu no período entre setembro e outubro de 
2018. Tem-se a expectativa de que, nos próximos 
anos, o Sistema Sebrae internalize as atividades 
relacionadas ao Programa de Integridade 
Corporativa. 

A avaliação das demonstrações financeiras trimestrais e do balanço orçamentário do exercício de 2018 foi 
realizada pela empresa PricewaterhouseCoopers (PwC). Ao final, a PwC emitiu parecer concluindo que as 
demonstrações financeiras emitidas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira em 
31/12/2018, bem como o desempenho das operações e os fluxos de caixa para o exercício, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Em 2018, a CGU não realizou auditoria nas contas do Sebrae Minas, uma 
vez que a entidade não constou dentre as unidades prestadoras de contas cujos responsáveis teriam as contas 
de 2017 julgadas pelo Tribunal, conforme Decisão Normativa – TCU nº 163, de 06/12/2017.  

Reafirmando seu compromisso com uma gestão transparente, o Sebrae Minas publica anualmente um 
Relatório de Gestão, de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União, disponível a todo o público e 
que inclui informações e demonstrativos sobre os atos de administração contábil, financeira, orçamentária e 
operacional do ano. 

A Auditoria Interna acompanha mês a mês os planos 
de ação propostos pelos gestores sobre as 
recomendações do Programa, por meio da 
ferramenta de gestão TeamAudit, de propriedade e 
controle do Sebrae Nacional. O relatório de 
monitoramento é encaminhado trimestralmente à 
Diretoria Executiva, às Gerências, ao Conselho Fiscal 
e ao Comitê de Compliance, bem como ao Presidente 
do Conselho Deliberativo Estadual.

Importante registrar que, em 2018, foi estruturado o 
Comitê de Compliance do Sebrae Minas, composto 
por três membros escolhidos pelo Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE), sob assessoria da 
Unidade de Auditoria Interna. Dentre suas atribuições, 
cabe ao mesmo  comitê manifestar-se perante o 
Conselho sobre as questões relevantes referentes ao 
Programa de Compliance e mantê-lo informado das 
ações desenvolvidas no âmbito da Entidade. 

[ GRI 103 | 205 ]

https://transparencia.sebrae.com.br/mg
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GESTÃO 
DE RISCOS

CÓDIGO 
DE ÉTICA

O monitoramento e a gestão de riscos no Sebrae Minas está incluído no trabalho mais amplo de 
acompanhamento da Estratégia. Riscos que possam impactar o cumprimento das metas organizacionais são 
identificados e avaliados. Planos de ação são definidos nos encontros de acompanhamento das metas e nas 
reuniões dos grupos de trabalho dos objetivos estratégicos. 
 
No segundo semestre de 2018, a Unidade de Auditoria Interna iniciou um trabalho de identificação e avaliação 
dos riscos estratégicos. O processo incluiu entrevistas com os Diretores Executivos e parte do corpo gerencial, 
de modo a captar as percepções dos entrevistados sobre eventos internos e externos que possam trazer 
riscos ao cumprimento da Estratégia do Sebrae Minas. No decorrer de 2019, os riscos priorizados serão 
avaliados pelos diretores e gerentes, com a classificação do nível de exposição da entidade a eles e a posterior 
vinculação aos processos envolvidos, e o controle dos riscos será feito também nos fóruns de monitoramento 
da Estratégia organizacional. 

Em 2017, o Código de Conduta do Sebrae Minas foi 
revogado e substituído pelo Código de Ética do 
Sistema Sebrae, adotado nacionalmente e que define  
o compromisso do Sebrae com princípios 
fundamentais de ética e de integridade. Suas 
recomendações estão alinhadas aos Valores  
e Princípios do Sistema e estabelecem as normas de 
conduta que a entidade espera de seus colaboradores.  
 
Em 2018, houve um evento de lançamento oficial do 
Código de Ética no Sebrae Minas, que foi 
acompanhado por capacitações sobre este conteúdo  
e uma verificação da aderência do público interno às 
suas recomendações. O trabalho, realizado em 
parceria pelas Unidades de Gestão de Pessoas e de 
Ouvidoria, incluiu uma palestra com um especialista 
em ética e uma campanha de comunicação, com  
a participação das lideranças da entidade. Em maio de 
2018, uma Comissão de Ética foi instituída em caráter 
permanente, para analisar as manifestações recebidas 
da Ouvidoria, que tenham relação a infrações  
ao Código. 

[ GRI 205-1 ]
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OUVIDORIA

MECANISMOS 
DE QUEIXA

Implantada em todo o Sistema Sebrae em 2012, a Ouvidoria acolhe manifestações dos públicos interno e 
externos com os quais o Sebrae Minas se relaciona e se encarrega das questões não solucionadas por outras 
instâncias. As manifestações podem receber as seguintes classificações, quanto à sua natureza: sugestão, 
elogio, crítica, reclamação, denúncia e solicitação. No Sebrae Minas, o órgão é vinculado à Superintendência e 
conta com analistas técnicos, certificados pela Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsmen (ABO).  
 
O atendimento é realizado por meio presencial ou remoto, através dos seguintes canais: portal web (https://
www.ouvidoria.sebrae.com.br/AppForm), e-mail (ouvidoria@sebraemg.com.br), telefone e chatbot. Em 2018, o 
Sebrae Minas recebeu 498 manifestações de clientes. Desse total, 20 foram consideradas denúncias, por 
apresentam indícios de irregularidade e exigir apuração e providências, a fim de coibir atos que representem 
riscos para a instituição.  
 
De acordo com a Instrução Normativa Sebrae nº49/00, o prazo de resposta ao manifestante é de até 10 dias 
úteis para sugestão, elogio, crítica, reclamação e solicitação. As denúncias têm prazo de resolução de até 40 
dias úteis. Das 20 denúncias recebidas em 2018, todas foram finalizadas, 18 delas dentro do prazo previsto. 

QUEIXAS

639

639

639

639

707

707

707

707

498

498

498

498

NÚMERO TOTAL DE QUEIXAS IDENTIFICADAS POR MEIO 
DO MECANISMO

NÚMERO DE QUEIXAS QUE FORAM ENDEREÇADAS

NÚMERO DE QUEIXAS RESOLVIDAS

NÚMERO DE QUEIXAS REGISTRADAS ANTES DO PERÍODO 
COBERTO PELO RELATÓRIO RESOLVIDAS NO DECORRER 
DESTE PERÍODO

2016 2017 2018
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Em setembro de 2018, foi implementado no Sebrae Minas um Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), 
uma das melhorias apontadas pelo Programa Sebrae de Excelência na Gestão (PSEG) para trazer 
sistematização ao atendimento de demandas que antes ficavam dispersas por várias unidades. Qualquer 
pessoa pode acessar o SAC pela Central de Atendimento (0800 570 0800), por meio do portal do Sebrae 
Nacional ou do site do Sebrae Minas (CLIQUE AQUI). Para o público interno, está disponível o SAC Colaborador, 
por meio do qual os funcionários podem propor manifestações em nome dos clientes, em geral, recebidas 
pelos atendentes das regionais.  

As demandas recebidas pelo SAC são das seguintes naturezas: sugestão, elogio, crítica, reclamação, denúncia 
e solicitação. As denúncias são direcionadas e tratadas exclusivamente pela Ouvidoria. De setembro a 
dezembro de 2018, o Sebrae Minas recebeu 151 demandas. Dessas, 82% foram finalizadas no prazo, e 94,4% 
foram encaminhadas no prazo. As denúncias recebidas por este canal foram imediatamente transferidas para 
a Ouvidoria.

SERVIÇO  
DE ATENDIMENTO 
AO CONSUMIDOR (SAC)

151 DEMANDAS
82%

94,4%

FINALIZADAS NO PRAZO

ENCAMINHADAS NO 
PRAZO

ESTRATÉGIA 
E DESEMPENHO

A ESTRATÉGIA DO SEBRAE MINAS É DERIVADA  
DO DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA SEBRAE, 
CUJO HORIZONTE DE PLANEJAMENTO SE ESTENDE ATÉ 
2022 E ESTÁ RESUMIDO NO MAPA ESTRATÉGICO 
APRESENTADO A SEGUIR: 

GRI > ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Ter excelência no 
atendimento, com foco no 

resultado para o cliente

Promover a educação e a 
cultura empreendedora

Potencializar um ambiente 
favorável para o 

desenvolvimento dos 
pequenos negócios

PEQUENOS NEGÓCIOS SOCIEDADE

Ser a instituição de 
referência na promoção da 

competitividade dos 
pequenos negócios

Contribuir para o 
desenvolvimento do país 

por meio do fortalecimento 
dos pequenos negócios

PROCESSOS

COMPETITIVIDADE DOS 
PEQUENOS NEGÓCIOS

COMPETITIVIDADE 
ESTRUTURAL E SISTÊMICA

ESTÍMULO AO 
EMPREENDEDORISMO

PARTES 
INTERESSADAS

MISSÃO

VALORES

VISÃO

EXCELÊNCIA EM GESTÃO

Promover 
conhecimento sobre e 

para os pequenos 
negócios

Articular e fortalecer 
a rede de parceiros 

estratégicos

Ter excelência no 
desenvolvimento de 

produtos, serviços e canais 
de comunicação e 

atendimento adequados 
aos segmentos  

de clientes

Assegurar a 
efetividade e a 

transparência na 
aplicação dos recursos 
e na comunicação de 

resultados

RECURSOS
Desenvolver e reter capital humano 

comprometido, motivado e com 
competências voltadas à inovação e 

à obtenção de resultados

Ampliar e fortalecer 
a rede de fornecedores

Ter as melhores soluções 
tecnológicas e de infraestrutura 

para a gestão do Sebrae e o 
atendimento dos clientes

Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o 
empreendedorismo.

Ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo para a construção de um país mais 
justo, competitivo e sustentável.

Compromisso com o R esultado 
Conhecimento 

Inovação 
Sustentabilidade 

Transparência 
Valorização Humana



SUSTENTABILIDADE RELATÓRIO DE GRI 2018 21

ESTRATÉGIA 
E DESEMPENHO

A ESTRATÉGIA DO SEBRAE MINAS É DERIVADA  
DO DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA SEBRAE, 
CUJO HORIZONTE DE PLANEJAMENTO SE ESTENDE ATÉ 
2022 E ESTÁ RESUMIDO NO MAPA ESTRATÉGICO 
APRESENTADO A SEGUIR: 
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dos pequenos negócios

PROCESSOS

COMPETITIVIDADE DOS 
PEQUENOS NEGÓCIOS

COMPETITIVIDADE 
ESTRUTURAL E SISTÊMICA

ESTÍMULO AO 
EMPREENDEDORISMO

PARTES 
INTERESSADAS

MISSÃO

VALORES

VISÃO

EXCELÊNCIA EM GESTÃO

Promover 
conhecimento sobre e 

para os pequenos 
negócios

Articular e fortalecer 
a rede de parceiros 

estratégicos

Ter excelência no 
desenvolvimento de 

produtos, serviços e canais 
de comunicação e 

atendimento adequados 
aos segmentos  

de clientes

Assegurar a 
efetividade e a 

transparência na 
aplicação dos recursos 
e na comunicação de 

resultados

RECURSOS
Desenvolver e reter capital humano 

comprometido, motivado e com 
competências voltadas à inovação e 

à obtenção de resultados

Ampliar e fortalecer 
a rede de fornecedores

Ter as melhores soluções 
tecnológicas e de infraestrutura 

para a gestão do Sebrae e o 
atendimento dos clientes

Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o 
empreendedorismo.

Ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo para a construção de um país mais 
justo, competitivo e sustentável.

Compromisso com o R esultado 
Conhecimento 

Inovação 
Sustentabilidade 

Transparência 
Valorização Humana
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Com seu próprio Mapa Estratégico 2017-2019, o 
Sebrae Minas resumiu suas prioridades e as 
escolhas feitas para o cumprimento da Missão e da 
Visão da entidade, com objetivos estratégicos 
ligados a perspectivas de resultados congruentes 
aos atributos da Nossa Causa (Resultados, Clientes, 
Processos e Pessoas). A Estratégia foi revisada em 
2018, de modo ajustar os objetivos e prioridades, 
conforme as mudanças no cenário macroeconômico 
estadual e nacional.  

A partir desse alinhamento com o Mapa Estratégico 
do Sistema Sebrae, a formulação da Estratégia da UF 
possibilita a definição de objetivos estratégicos, 
indicadores institucionais e suas respectivas metas 
que, comunicadas e validadas com os entes 
estaduais, proporcionam o alinhamento das 
iniciativas e a verificação da realização da estratégia 
e da missão organizacional. Assim como todas as 
outras unidades do Sistema, o Sebrae Minas 
monitora indicadores institucionais e de desempenho 
comuns e padronizados que servem para avaliar o 
desempenho sistêmico, além de permitir o 
aprimoramento das práticas de gestão dos 
processos, projetos e das operações. 

MAPA ESTRATÉGICO 2017-2019

Para a execução desse Mapa Estratégico, definido em 2017 pela Diretoria Executiva com apoio da equipe 
gerencial e de outros colaboradores, um ciclo de gestão foi traçado, com etapas de planejamento, 
implementação, monitoramento e disseminação.

CLIENTES PROCESSOS PESSOASRESULTADOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Contribuir para a perenidade e estimular a 
competitividade dos pequenos negócios.

Promover um ambiente favorável aos 
pequenos negócios.

MAPA ESTRATÉGICO 2017-2019

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

RESULTADOS

CLIENTES

PROCESSOS

PESSOAS

Contribuir para a perenidade 
e estimular a competitividade 
dos pequenos negócios.

Promover um ambiente 
favorável aos pequenos 
negócios.

Simplificar e integrar 
processos

Consolidar o novo jeito de ser  
e de fazer do SEBRAE

Ampliar o nível de inovação 
do SEBRAE por meio de TIC

Atrair, desenvolver e engajar 
pessoas e equipes de alto 
desempenho

Aprimorar as soluções e os 
canais de atendimento e 
relacionamento

Ampliar o conhecimento 
sobre os pequenos negócios 
e seu ambiente

Obter reconhecimento como 
instituição indispensável aos 
pequenos negócios

Fortalecer as parcerias 
estratégicas

Para a execução desse Mapa Estratégico, definido em 2017 pela Diretoria Executiva com apoio da equipe 
gerencial e de outros colaboradores, um ciclo de gestão foi traçado, com etapas de planejamento, 
implementação, monitoramento e disseminação.

Mapa Estratégico SEBRAE/MG 2017-2019



SUSTENTABILIDADE RELATÓRIO DE GRI 2018 23

O nível de cumprimento da estratégia é monitorado 
por quatro fóruns: os Comitês das Metas 
Mobilizadoras, que se reúnem mensalmente;  
a Diretoria Executiva, que observa o desempenho 
bimestral das gerências em relação às metas de 
equipe; as Reuniões de Agregação de Valor (RAV);  
e as Reuniões de Análise de Estratégia (RAE).  

Instituídas em 2017, as RAV e as RAE se 
consolidaram em 2018 como os principais fóruns de 
discussão e acompanhamento da estratégia.  
Na RAVs, que acontecem trimestralmente, 
representantes das três Diretorias discutem as 
realizações do Sebrae Minas em prol da melhoria dos 
indicadores estratégicos, quais ações e projetos 
foram concretizados e quais são os planos em curso 
para o cumprimento dos dez objetivos estratégicos. 
Na sequência, as conclusões obtidas nas RAV são 
apresentadas à Diretoria Executiva nas RAE, onde se 
delibera sobre as ações que devem ser priorizadas e 
sobre o grau de implementação da estratégia.

No início de 2018 foi realizado um ajuste nos 
objetivos, prioridades e indicadores estratégicos, 
com a finalidade de adequá-los a premissas 
importantes para alinhar a estratégia às mudanças 
de cenário. As mudanças foram: foco na relevância  
e efetividade; preparação para a transformação 
digital; necessidade de atenção ao cenário de 
recursos (foco em receita e custos); inclusão do 
conceito de Pequenos Negócios Beneficiados.  

De modo a alinhar todos os colaboradores com  
as mudanças nas premissas estratégicas, foram 
produzidos e divulgados vídeos nos quais  
os membros da Diretoria Executiva explicaram  
os ajustes feitos em 2018. Workshops com todos  
os gerentes e publicações internas (Manual de Metas 
Mobilizadoras, Caderno de Indicadores Estratégico, 
boletins com resumo das Reuniões de Análise da 
Estratégia) complementaram os esclarecimentos, e 
contribuíram para a disseminação da Estratégia 
2017-2019.

PLANEJAMENTO

Programas/ Projetos 
Iniciativas Internas 
 
 
Programas/ Projetos  
e Atividades  
de Atendimento

Metas Mobilizadoras 

Metas de Equipe 

Prioridades e Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos e Proposta de Valor

ANÁLISE DE CENÁRIOS ANÁLISE ESTRATÉGICA

IMPLEMENTAÇÃOMONITORAMENTO

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

COMITÊS 

DIREX 

RAV 

RAE

FÓRUNS RESULTADOS

MACROAMBIENTE

STATUS

DISSEMINAÇÃO

OBJETIVOS

PRIORIDADES

RESULTADOS
INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

FÓRUNS DE 
MONITORAMENTO

DEFINIÇÃO 
DE OBJETIVOS

SEGMENTOS DE 
ATUAÇÃO

DEFINIÇÃO 
DE PRIORIDADES

MERCADOS DE 
ATUAÇÃO

AMBIENTE  
INTERNO

DEFINIÇÃO 
DE INDICADORES

Projetos de Melhoria 
de ProcessosPPA CADEIA 

DE VALOR

PLANEJAMENTO

Projetos e atividades 
internos 
 
 
Projetos e Atividades 
de Atendimento

Metas Mobilizadoras 

Metas de Equipe 

Prioridades e Indicadores Estratégicos 

Objetivos Estratégicos e Proposta de Valor

ANÁLISE DE CENÁRIOS ANÁLISE ESTRATÉGICA

IMPLEMENTAÇÃOMONITORAMENTO

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

COMITÊS 

DIREX 

RAV 

RAE

FÓRUNS RESULTADOS

MACROAMBIENTE

STATUS

DISSEMINAÇÃO

OBJETIVOS

PRIORIDADES

RESULTADOS
INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

FÓRUNS DE 
MONITORAMENTO

DEFINIÇÃO 
DE OBJETIVOS

SEGMENTOS DE 
ATUAÇÃO

DEFINIÇÃO 
DE PRIORIDADES

MERCADOS DE 
ATUAÇÃO

AMBIENTE  
INTERNO

DEFINIÇÃO 
DE INDICADORES

Projetos de Melhoria 
de ProcessosPPA CADEIA 

DE VALOR
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METAS MOBILIZADORAS EM 2018
As Metas Mobilizadoras representam os principais resultados da instituição. São definidas a partir do conjunto 
de indicadores do Mapa Estratégico e a escolha tem como principais critérios a relevância estratégica, 
capacidade de mobilização interna de forma abrangente, viabilidade de mensuração e monitoramento e a 
possibilidade de definição.  
 
TODAS AS METAS MOBILIZADORAS DEFINIDAS PARA 2018 FORAM CUMPRIDAS, COMO DEMONSTRA O 
QUADRO A SEGUIR: 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META RESULTADO 2018

CLIENTES

RESULTADOS

Obter reconhecimento
como instituição

indispensável aos
pequenos negócios

Aprimorar as
soluções e os canais 

de atendimento e
relacionamento

Promover um 
ambiente favorável 

aos pequenos 
negócios

Receitas de empresas 
beneficiadas e 

convênios

R$ 22 milhões de receitas de 
empresas beneficiadas e 

convênios, com execução mínima 
de 90% do orçamento ajustado 
até agosto/2018 na conta de 

empresas beneficiadas

Número de pequenos
negócios atendidos 

 
Índice de 

recomendação do 
Sebrae (NPS)

Número de instituições
atendidas com 

Programa de Educação 
Empreendedora 


Número de municípios 
com Sala Mineira do

Empreendedor

200.730, entre os quais 100.000
MPEs 

 
Zona de Excelência (acima de 77 

pontos)

2.000 instituições

130 municípios

2.300 instituições

331 municípios

230.986 pequenos negócios 
atendidos (122.332 MPEs)


77,08 



R$ 26.512.828; 
111,8% de execução 

do orçamento 
ajustado

DEMAIS RESULTADOS  
DO SEBRAE MINAS EM 2018
INDICADORES INSTITUCIONAIS
RESULTADOS INSTITUCIONAIS

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO

TAXA DE RESULTADOS ALCANÇADOS EM PROJETOS 
DE ATENDIMENTO

ÍNDICE DE RECOMENDAÇÃO DO SEBRAE (NPS) 
PESQUISA SEBRAE/NA

ÍNDICE DE IMAGEM JUNTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

ÍNDICE DE IMAGEM JUNTO À SOCIEDADE

7,9

75

8,3

8,5

21%

7,8

80

8,4

8,8

70%

7,8

86

8,3

8,4

36%

REFERÊNCIA 
2017

META 
2018

REALIZADO 
2018

Tabela 1 - Indicadores Institucionais pactuados com o SEBRAE/NA - PPA 2018-2019.  
Fonte: Sistema de Monitoramento Estratégico – SME.
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GERAÇÃO DE VALOR PARA OS CLIENTES

Tabela 2 - Indicadores de Desempenho pactuados com o SEBRAE/NA - PPA 2018-2019.  
Fonte: Sistema de Monitoramento Estratégico – SME.

INDICADORES DE DESEMPENHO
RESULTADOS INSTITUCIONAIS

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE



NÚMERO DE DONOS DE PEQUENOS NEGÓCIOS 
ATENDIDOS



NÚMERO DE POTENCIAIS EMPRESÁRIOS ATENDIDOS



NÚMERO DE PEQUENOS NEGÓCIOS ATENDIDOS



NÚMERO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
ATENDIDOS



NÚMERO DE MICROEMPRESAS ATENDIDAS



NÚMERO DE PEQUENAS EMPRESAS ATENDIDAS



ATENDIMENTO A PEQUENOS NEGÓCIOS COM 
SOLUÇÕES ESPECÍFICAS DE INOVAÇÃO



NÚMERO DE PEQUENOS NEGÓCIOS FIDELIZADOS



NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO IMPLANTADAS



NÚMERO DE POTENCIAIS EMPREENDEDORES 
ATENDIDOS

8,9

14

184.932

218.041

218.883

112.193

78.391

28.299

60.402

39.686

263.036

8,9

28

106.362

220.000

200.730

100.348

80.248

20.132

40.146

50.182

240.000

8,9

13

192.089

220.219

230.986

108.654

93.242

29.090

38.629

28.980

388.461

REFERÊNCIA 
2017

META 
2018

REALIZADO 
2018
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Anualmente, o Sebrae Nacional realiza pesquisas sobre a imagem da marca da instituição em âmbito nacional 
e estadual. As pesquisas são realizadas com dois grandes grupos – a sociedade e os pequenos negócios 
(cliente Sebrae ou não). Ao avaliarem a marca, os entrevistados atribuem notas de 0 a 10. Em 2018, as metas 
estabelecidas pelo Sebrae Minas para a pesquisa junto a sociedade e pequenos negócios, foram maiores do 
que as metas do ano anterior. A definição levou em consideração a série histórica das notas obtidas e também 
considerou o novo cenário de atendimento da instituição no ano vigente. 
 

EM AMBAS AS PESQUISAS DE IMAGEM DE 2018, O SEBRAE MINAS OBTEVE PONTUAÇÃO MÉDIA SUPERIOR 
A 8,6, PATAMAR MANTIDO NOS CINCO ANOS ANTERIORES. CONFIRA ALGUNS DOS DESTAQUES DOS 
RESULTADOS DA PESQUISA EM 2018: 

resultado do Sebrae Minas na pesquisa “Imagem junto à sociedade”, menor do 
que a meta estabelecida para o período (8,7), mas, ainda assim, alinhado à 
média nacional do Sistema Sebrae. Análises anteriores realizadas pelo Sebrae 
Minas apontavam uma tendência de ligeira queda no resultado, em 2018, 
também observada em outros estados. Em comparação ao resultado da média 
nacional com a meta nacional proposta, a queda foi de cinco pontos 
percentuais, confirmando uma retração em nível nacional.

8,4

PESQUISAS 
DE IMAGEM E SATISFAÇÃO 

EM 2018
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89%

dos empresários mineiros 
lembram do Sebrae como 
“empresa promotora do 

empreendedorismo no Brasil”. 

dos entrevistados citaram o 
Sebrae como instituição que 

oferece consultorias 
empresariais.

dos mineiros concordam que o 
empreendedorismo tem o poder 

de transformar a realidade do 
país. Por ser uma questão nova, 
não há série histórica. Contudo, 

observou-se que a média 
nacional foi a mesma.

dos entrevistados concordaram 
com a afirmação de que “O 

Sebrae é uma instituição que 
transmite credibilidade”, 3% a 

mais do que em 2017.

concordaram que o Sebrae é 
uma “instituição ética”, média 
6% superior à do ano anterior.

dos respondentes concordaram 
que “O Sebrae Minas é 

importante para o Brasil”, 2% a 
mais do que no ano anterior.

resultado na pesquisa 
“Imagem junto aos pequenos 
negócios”, igual ao obtido no 

ano anterior e também 
compatível com a média 

nacional, um ponto percentual 
abaixo da meta estabelecida.

8,3

54%

96%

93%

97%

dos entrevistados citaram o 
Sebrae Minas 

espontaneamente como 
“empresa que promove o 

empreendedorismo no Brasil”, 
resultado 36% superior ao 

obtido em 2017. Para efeito de 
comparação, o Sebrae 

Nacional obteve 19% de 
respostas positivas 

espontâneas nesse quesito.

15%

45%
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As pesquisas também avaliam alguns atributos do posicionamento da marca – o Sebrae é para 
Empreendedores, é especialista em pequenas empresas, a facilidade em acessar seus produtos e serviços, a 
proximidade, efetividade e o custo/benefício da instituição. Todos os atributos receberam notas acima de 8 – 
exceto facilidade de acesso e proximidade, que apresentaram índices menores (7,9). Apesar de ligeiramente 
melhores que os números do ano anterior, pelo segundo ano consecutivo, ficaram abaixo de oito pontos.  

Já a pesquisa de Satisfação e Aplicabilidade 2018, também realizada pelo Sebrae Nacional, utilizou a 
metodologia Net Promoter Score (NPS) para avaliar o grau de recomendação e satisfação geral com os 
serviços do Sebrae. O universo da pesquisa foi composto por clientes que receberam atendimentos em apenas 
uma iniciativa, que participaram de atividades com ao menos 40 clientes aptos no primeiro semestre e 70 no 
segundo e que foram identificados como representantes de pequenos negócios ou potenciais empresários (os 
potenciais empreendedores não foram considerados). Foi realizada ponderação da amostra para equilibrar a 
participação das atividades.

Dando continuidade ao monitoramento da satisfação geral com seus serviços, o Sebrae Minas manteve a 
metodologia NPS como método de mensuração. Diferentemente da Pesquisa SAE do Sebrae Nacional, o 
universo da pesquisa do Sebrae Minas foi composto por todos os clientes atendidos, com exceção apenas 
daqueles que receberam apenas uma informação. Alcançar a Zona de Excelência dos Serviços de 77 pontos 
para os clientes atendidos em 2018 foi novamente uma das Metas Mobilizadoras da organização. Os dados 
foram coletados em seis ciclos ao longo do ano. Ao final do sexto ciclo, o Sebrae Minas obteve o índice de 
77,08%, cerca de 3% abaixo do ano anterior, mas dentro da meta estabelecida.

8,9
NPS 14% maior que 

em 2017.

86 
PONTOS

resultado no quesito 
“Satisfação”. O resultado foi 

igual ao do ano anterior e igual 
também à meta proposta.

7,8
resultado no quesito 

“Aplicabilidade”, menor que o 
apurado em 2017 (8,0). Não 

havia meta pactuada para este 
resultado em 2018.

7,8 +
resultado no quesito 

“Efetividade”, menor que o 
resultado de 2017 (7,9), mas 
igual ao índice estabelecido 

como meta para o ano.

pontos para os clientes 
atendidos em 2018.

Mais agências, mais divulgação 
e mais proatividade foram os 
aspectos apontados como 
melhorias desejadas pelo 
público.

cerca de 3% abaixo do ano 
anterior, mas dentro da meta 

estabelecida.

META 

RESULTADO
77

PONTOS
77,08

PONTOS
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As pesquisas também avaliam alguns atributos do posicionamento da marca – o Sebrae é para 
Empreendedores, é especialista em pequenas empresas, a facilidade em acessar seus produtos e serviços, a 
proximidade, efetividade e o custo/benefício da instituição. Todos os atributos receberam notas acima de 8 – 
exceto facilidade de acesso e proximidade, que apresentaram índices menores (7,9). Apesar de ligeiramente 
melhores que os números do ano anterior, pelo segundo ano consecutivo, ficaram abaixo de oito pontos.  

Já a pesquisa de Satisfação e Aplicabilidade 2018, também realizada pelo Sebrae Nacional, utilizou a 
metodologia Net Promoter Score (NPS) para avaliar o grau de recomendação e satisfação geral com os 
serviços do Sebrae. O universo da pesquisa foi composto por clientes que receberam atendimentos em apenas 
uma iniciativa, que participaram de atividades com ao menos 40 clientes aptos no primeiro semestre e 70 no 
segundo e que foram identificados como representantes de pequenos negócios ou potenciais empresários (os 
potenciais empreendedores não foram considerados). Foi realizada ponderação da amostra para equilibrar a 
participação das atividades.

Dando continuidade ao monitoramento da satisfação geral com seus serviços, o Sebrae Minas manteve a 
metodologia NPS como método de mensuração. Diferentemente da Pesquisa SAE do Sebrae Nacional, o 
universo da pesquisa do Sebrae Minas foi composto por todos os clientes atendidos, com exceção apenas 
daqueles que receberam apenas uma informação. Alcançar a Zona de Excelência dos Serviços de 77 pontos 
para os clientes atendidos em 2018 foi novamente uma das Metas Mobilizadoras da organização. Os dados 
foram coletados em seis ciclos ao longo do ano. Ao final do sexto ciclo, o Sebrae Minas obteve o índice de 
77,08%, cerca de 3% abaixo do ano anterior, mas dentro da meta estabelecida.

8,9
NPS 14% maior que 

em 2017.

86 
PONTOS

resultado no quesito 
“Satisfação”. O resultado foi 

igual ao do ano anterior e igual 
também à meta proposta.

7,8
resultado no quesito 

“Aplicabilidade”, menor que o 
apurado em 2017 (8,0). Não 

havia meta pactuada para este 
resultado em 2018.

7,8 +
resultado no quesito 

“Efetividade”, menor que o 
resultado de 2017 (7,9), mas 
igual ao índice estabelecido 

como meta para o ano.

pontos para os clientes 
atendidos em 2018.

Mais agências, mais divulgação 
e mais proatividade foram os 
aspectos apontados como 
melhorias desejadas pelo 
público.

cerca de 3% abaixo do ano 
anterior, mas dentro da meta 

estabelecida.

META 

RESULTADO
77

PONTOS
77,08

PONTOS

GESTÃO  
FINANCEIRA
A Unidade de Gestão Financeira (UGF) participou em 
2018 dos comitês de implantação do sistema de  
e-commerce e da Política de Comercialização.  
Com o registro automático de boletos via webservice 
do Banco do Brasil, propiciou-se mais facilidade de 
pagamento aos clientes do Sebrae Minas e a redução 
do tempo gasto nas operações. O percentual de 
inadimplência em 2018, 5,91%, ficou um pouco 
abaixo do registrado no ano anterior (5,98%). 

As metas da gestão financeira, em 2018, incluíram a 
elaboração de um plano de ação para incorporar os 
documentos fiscais de quatro unidades (Gestão de 
Contratações, Administração e Logística, Tecnologia 
da Informação e Gestão de Pessoas) ao fluxo 
eletrônico da Central de Notas; a disponibilização de 
vídeos, para o público interno, sobre o uso de 
recursos e a gestão de receitas do Sebrae Minas; e a 
organização de palestras com fornecedores, 
destacando requisitos fiscais envolvidos nos 
contratos de serviços e produtos.

Já a Unidade Jurídica obteve a ampliação 
dos pedidos de imunidade tributária do 
Sebrae Minas.  
 
Em 2018, um total de 22 municípios teve o 
requerimento de imunidade deferido, 
resultando em ganhos fiscais. Duas outras 
ações – uma pleiteando a imunidade em 
relação ao Cofins, e outra pedindo isenção de 
Imposto de Renda sobre as aplicações 
financeiras da entidade – foram deferidas 
liminarmente. 

5,91%
Em  
2018

5,95%
Em  
2017

INADIMPLÊNCIA
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VALOR ECONÔMICO DIRETO  
GERADO E DISTRIBUÍDO
O aumento do valor econômico direto gerado se deve ao maior volume de execução nas receitas de 
contribuição social nacional, recebimento de excesso de arrecadação da contribuição social ordinária  
e aumento na captação de receitas próprias. 

As receitas de Contribuição Social Nacional ocorreram em função do maior volume de recursos para 
execução de chamadas públicas de projetos, projetos especiais, projetos estruturantes e ressarcimentos  
de despesas com destinação específica do orçamento do Sebrae Minas. O aumento na contribuição social 
ordinária, refere-se aos valores de repasse da Contribuição Social, arrecadada pela Receita Federal  
e transferida ao Sebrae Nacional para distribuição aos agentes estaduais. 

Por fim, as receitas próprias aumentaram em função da norma de política de comercialização em 2016  
e da meta mobilizadora de receitas próprias em 2018. No valor econômico distribuído, o aumento ocorreu em 
função da execução dos recursos vinculados à Contribuição Social Nacional, aplicados em chamadas 
públicas de projetos, projetos especiais e projetos estruturantes, e ao Programa de Demissão Incentivada (PDI).

RECEITAS  
DO SEBRAE MINAS

RECEITAS PRÓPRIAS 
(R$ MILHÕES)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ORDINÁRIA (CSO) + 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SEBRAE NACIONAL 
(CSN) (R$ MILHÕES)
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RECEITAS PRÓPRIAS 
(R$ MILHÕES)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ORDINÁRIA (CSO) + 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SEBRAE NACIONAL 
(CSN) (R$ MILHÕES)
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VALOR ECONÔMICO DIRETO  
GERADO E DISTRIBUÍDO
O aumento do valor econômico direto gerado se deve ao maior volume de execução nas receitas de 
contribuição social nacional, recebimento de excesso de arrecadação da contribuição social ordinária  
e aumento na captação de receitas próprias. 

As receitas de Contribuição Social Nacional ocorreram em função do maior volume de recursos para 
execução de chamadas públicas de projetos, projetos especiais, projetos estruturantes e ressarcimentos  
de despesas com destinação específica do orçamento do Sebrae Minas. O aumento na contribuição social 
ordinária, refere-se aos valores de repasse da Contribuição Social, arrecadada pela Receita Federal  
e transferida ao Sebrae Nacional para distribuição aos agentes estaduais. 

Por fim, as receitas próprias aumentaram em função da norma de política de comercialização em 2016  
e da meta mobilizadora de receitas próprias em 2018. No valor econômico distribuído, o aumento ocorreu em 
função da execução dos recursos vinculados à Contribuição Social Nacional, aplicados em chamadas 
públicas de projetos, projetos especiais e projetos estruturantes, e ao Programa de Demissão Incentivada (PDI).

RECEITAS  
DO SEBRAE MINAS

RECEITAS PRÓPRIAS 
(R$ MILHÕES)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ORDINÁRIA (CSO) + 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SEBRAE NACIONAL 
(CSN) (R$ MILHÕES)
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VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO 

R$128.546.466,81

R$ 74.869.454,99

R$ 24.216.452,53

R$ 227.632.374,33

-

-

R$ 139.783.735,47

R$ 84.561.719,64

R$ 26.927.059,02

R$ 251.272.514,13

-

-

DISTRIBUÍDO

CUSTOS 
OPERACIONAIS

SALÁRIOS E 
BENEFÍCIOS DE 
EMPREGADOS

PAGAMENTOS 
AO GOVERNO

TOTAL

INVESTIMENTOS 
NA COMUNIDADE

PAGAMENTOS 
A PROVEDORES 
DE CAPITAL

R$100.675.832,00

R$ 69.747.565,00

R$ 22.531.864,00

R$ 192.955.261,00

-

-

2016 2017 2018

VALOR ECONÔMICO RETIDO 

R$ 17.649.145,00 R$ 15.677.311,53 R$ 5.370.321,01

RETIDO 

“VALOR 
ECONÔMICO 
DIRETO GERADO” 
MENOS “VALOR 
ECONÔMICO 
DISTRIBUÍDO

2016 2017 2018

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO

R$ 210.604.406,00 R$ 243.309.685,86 R$ 256.624.835,14

GERADO

RECEITAS (R$)

2016 2017 2018
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PROGRAMA SEBRAE  
DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO 
O Programa Sebrae de Excelência em Gestão (PSEG), implantado em todo o Sistema Sebrae em 2012, visa 
promover a cultura da excelência, a melhoria de processos e o compartilhamento de boas práticas entre as 
unidades do Sebrae, em todo o país. Baseado no Modelo de Excelência na Gestão (MEG), da Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ), o PSEG avalia a maturidade da gestão e aponta recomendações para torná-la 
mais eficiente.  

Em 2018, o resultado obtido pelo Sebrae Minas elevou a instituição na faixa de pontuação (551-650 pontos) 
do PSEG. Esse patamar indica que a maioria dos processos internos está integrada e padronizada e é 
executada de forma abrangente e ágil; que quase todos os indicadores de desempenho e operacionais são 
monitorados; e que os resultados, de forma geral, demonstram a competitividade da organização. Na 
apuração mais recente do PSEG, pela primeira vez foram indicados avaliadores internos do próprio Sebrae 
Minas, que atuaram de forma conjunta com os avaliadores externos.  

Entre as ações executadas em 2018 para melhoria com base nos critérios do MEG, destacaram-se a criação 
de uma estrutura consistente de apoio à gestão estratégica, a consolidação da Jornada de Transformação da 
Cultura e das iniciativas do Sebrae One, a expansão do trabalho de educação empreendedora nas escolas 
mineiras e a introdução do conceito de metodologia ágil nos processos internos. 

561-650
FAIXA DE PONTUAÇÃO 
ALCANÇADA EM 2018

GESTÃO 
DE PESSOAS

Em 2018, a Unidade de Gestão de Pessoas coordenou uma 
reestruturação da organização interna do Sebrae Minas, 
implementada em 2019. Houve uma redução no número de 
Unidades, a readequação de custos operacionais e a busca por 
um maior alinhamento entre os processos de gestão e a cultura 
organizacional almejada para a instituição. 

O Sebrae Minas conta com o Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) cujo fundamento, para a carreira dos 
empregados, é sustentado por cinco pilares – critérios de escolaridade, tempo de casa, competências, 
desempenho e desenvolvimento. Existem dois espaços ocupacionais: Analista Técnico (níveis I, II e III) e 
Assistente (níveis I e II). Os desafios em cada nível são proporcionais às atividades exercidas. Além disso, 
existe o cargo de professor da Escola de Formação Gerencial (EFG). 

Já a gestão de terceiros é realizada com base nos contratos formais estabelecidos entre o Sebrae Minas e 
as empresas fornecedoras. Os normativos internos (como o Código de Ética do Sistema Sebrae) também se 
aplicam a todos os fornecedores e parceiros que se relacionem, direta ou indiretamente, com a entidade.

BA
IX

A
R 

PD
F

Busca

MENU

SUSTENTABILIDADE RELATÓRIO DE

GRI 2018

MENU

GRI > GESTÃO DE PESSOAS

AS PESSOAS  
DO SEBRAE MINAS  
EM 2018

EMPREGADOS  
PRÓPRIOS

*Os dados e informações foram retirados de controles da Unidade de Gestão de Pessoas, do sistema de gestão da folha de pagamentos e do 
sistema de gestão de credenciados do Sebrae Minas. Saliente-se que ambos os sistemas e as formas de controle mantidos pela Unidade são 
periodicamente auditados por empresa externa de auditoria, auditoria interna e órgãos de controle.

711
MULHERES

HOMENS

59%

41%

NÚMERO DE EMPREGADOS POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO

TIPO DE CONTRATO




TEMPO 
DETERMINADO

TEMPO 
INDETERMINADO


TOTAL

2016 2017 2018

HOMEM HOMEM HOMEMMULHER MULHER MULHERTOTAL TOTAL TOTAL

3 


300


303

2


302


304

3


288


291

1


416


417

12


422


434

2


418


420
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PROGRAMA DA FELICIDADE,  
BEM-ESTAR E ENGAJAMENTO 
 

Em agosto de 2018 foi lançado o Programa de 
Felicidade, Bem-Estar e Engajamento do Sebrae 
Minas. A iniciativa foi precedida por uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Movimento pela 
Felicidade, que entrevistou os colaboradores para 
aferir o nível de Felicidade Interna do Sebrae 
(FIS). O resultado da avaliação, dividida em seis 
dimensões, apontou que o FIS do Sebrae Minas 
está em 7,9 (de 0 a 10), considerado totalmente 
positivo pela metodologia aplicada. O Programa 
passará a monitorar as dimensões da FIS e 
implementar ações para manter o nível de 
felicidade sempre elevado, criando um ambiente 
que estimule os comportamentos adequados à 
Nossa Causa e ao bem-estar de todos. 

MOVIMENTO SEBRAE DE PLURAIS 
 

Também em agosto, foi lançado o Movimento 
Sebrae de Plurais, que visa conectar os 
funcionários com diferentes perspectivas 
culturais e sociais e potencializar o pensamento 
voltado à inovação e à transformação. O 
Movimento visa incorporar, à cultura do Sebrae 
Minas, o valor do respeito à diversidade, a 
promoção de práticas de inclusão e a valorização 
da pluralidade, inclusive no acesso aos produtos 
e serviços oferecidos e no relacionamento com 
parceiros e fornecedores. A iniciativa incluiu a 
publicação de uma Política de Pró-Equidade, que 
foi divulgada a todo o público interno. 

INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO EM 2018 
 

[ GRI  103 | 404, 404-2 ] 
 

Todas as ações de capacitação e de 
desenvolvimento estão conectadas aos atributos 
da Nossa Causa: gerar valor para os clientes; ter 
pessoas comprometidas com a Causa; ter 
processos simplificados; alcançar resultados 
empresariais admiráveis. 
 
Em 2018, 99% dos funcionários participaram de 
ações de capacitação e de desenvolvimento, 
resultando em uma média de 59 horas de 
treinamento por empregado. Para efeito de 
comparação, de acordo com a Associação 
Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a 
média brasileira de treinamento anual é de 18 
horas por empregado.

A Universidade Corporativa Sebrae (UCSebrae), 
voltada ao aprimoramento das habilidades e dos 
conhecimentos dos colaboradores, ofereceu 
mais de 150 cursos em 2018, com ênfase em 
conteúdos sobre transformação digital e 
métodos ágeis de trabalho. Também houve uma 
programação de capacitações in-company e 
participações de funcionários em eventos 
externos, cuja relevância foi identificada pelos 
próprios interessados ou pela Unidade de Gestão 
de Pessoas.  
 
Ainda em 2018, foi lançado o programa Educador 
Corporativo – que mapeia conhecimentos 
internos e estimula sua disseminação, por meio 
de capacitações realizadas pelos próprios 
empregados do Sebrae Minas.  
 
A UGP acompanha o aproveitamento das ações 
de capacitação corporativas por meio de 
avaliação de satisfação e aprendizado (potencial 
de aplicação do que foi aprendido). As 
capacitações externas são acompanhadas e 
mensuradas por meio de avaliação de eficácia 
(aplicação, de fato, daquilo que foi aprendido), 
após 60 dias de realização da capacitação.

JORNADA INTERNA DO 
CONHECIMENTO 
 

Em setembro, foi realizada uma edição da 
Jornada Interna do Conhecimento, focada na 
transformação digital e na inovação, em 
alinhamento com o ajuste das premissas 
estratégicas em 2018. O evento teve 
capacitações nas quais analistas técnicos da 
instituição puderam ampliar seus conhecimentos 
e aprimorar os processos de atendimento aos 
clientes. Cerca de 300 propostas, apresentadas 
por mais de 200 participantes, durante um 
workshop de inovação, foram reunidas no projeto 
Sebrae 2038, cobrindo os temas: processos, 
clientes, pessoas, resultados e soluções digitais.

PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA 
 

Em 2018, 36 funcionários do Sebrae Minas e três 
professores da Escola de Formação Gerencial 
(EFG) aderiram a um Plano de Demissão 
Incentivada, implementado por demanda dos 
próprios colaboradores e por determinação da 
Superintendência. O Plano foi de adesão 
voluntária e teve boa recepção entre o público 
interno. Um planejamento de reconhecimento de 
carreira foi aplicado aos participantes, com 
benefícios calculados de acordo com o tempo de 
serviço e o oferecimento de capacitações da 
UCSebrae para preparar o colaborador na 
transição. 
 
A elevação do turnover em 2018 (de 9,74% no 
ano anterior para 13,77%) é consequência direta 
da implementação do PDI, que alcançou 100% 
das adesões previstas. A taxa de desligamento 
voluntário se manteve dentro do padrão 
esperado de 2,82%.

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 
 

Orientado pelos resultados da pesquisa de clima, realizada em 2017, e pelos relatórios do setor de saúde 
(que incluem atestados médicos e atendimentos do plano de saúde), o Programa Qualidade de Vida 
investiu em ações de saúde, alimentação, incentivo à pratica de esporte e atividades culturais, de maneira 
coordenada entre a sede corporativa do Sebrae Minas e as equipes das regionais. Entre as iniciativas do 
ano, destacaram-se uma campanha de vacinação, a realização de blitzes ergonômicas nos escritórios 
(baseadas no aumento de atendimentos em ortopedia) e o programa 10 Mil Passos Diários, de estímulo à 
atividade física. Datas comemorativas também foram lembradas, como o Dia das Crianças, em outubro – 
transformado em um verdadeiro “Dia da Família”, com a presença dos filhos dos funcionários no ambiente 
de trabalho.

SEBRAEPREV      [ GRI 201-3 ] 
 

O Plano SebraePrev foi lançado em 2004. Trata-se de um plano de previdência complementar com 
contribuição definida, administrado pelo Instituto Sebrae de Segurança Privada. A adesão é voluntária. Em 
2018, o percentual de empregados ativos que aderiram ao plano foi de 99%. A meta para 2019 é atingir 
100% de adesão.  

A contribuição mensal varia entre 1% e 7% do salário de contribuição do empregado, excedente a 15 VRPs 
(valor de referência previdenciário). A contrapartida patronal é de 100% sobre a contribuição do empregado. 
A contribuição voluntária varia de 1% a 30% do salário de contribuição. Nesse caso, não há contrapartida do 
Sebrae Minas. Já a contribuição de serviço passado não tem percentual máximo definido e a contrapartida 
patronal é de 100%. As contribuições da patrocinadora, em 2018, incidiram sobre o valor do salário de 
contribuição dos participantes do plano, de forma paritária. 

Como as contribuições e o pagamento de benefícios são realizados mensalmente, o risco de falha na 
cobertura é substancialmente reduzido (imaterial). A gestão do fundo é realizada por profissionais 
especializados, devidamente auditados por um Conselho Fiscal e por uma empresa de auditoria 
independente.

HORAS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL  
NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA SEBRAE

HORAS DE CAPACITAÇÃO ONLINE 
(da UCSebrae)

TURMAS PRESENCIAIS FORMADAS

EMPREGADOS CAPACITADOS PRESENCIALMENTE E ONLINE 
(em cursos da UCSebrae)

HORAS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 
POR EMPREGADO

HORAS DE CAPACITAÇÃO ONLINE 
POR EMPREGADO

41.605

10.318

453
702

59

15

CAPACITAÇÃO EM 2018

ANTERIOR PRÓXIMO

© 2019 - SEBRAE | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.     RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE  |  GRI  2019     

CURSOS

150
HORAS DE 
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O quadro funcional do Sebrae Minas concentra a maior parte da força de trabalho da entidade, que 
também conta com uma rede de consultores especializados e credenciados no SGC.  
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GESTÃO 
DE PESSOAS

Em 2018, a Unidade de Gestão de Pessoas coordenou uma 
reestruturação da organização interna do Sebrae Minas, 
implementada em 2019. Houve uma redução no número de 
Unidades, a readequação de custos operacionais e a busca por 
um maior alinhamento entre os processos de gestão e a cultura 
organizacional almejada para a instituição. 

O Sebrae Minas conta com o Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) cujo fundamento, para a carreira dos 
empregados, é sustentado por cinco pilares – critérios de escolaridade, tempo de casa, competências, 
desempenho e desenvolvimento. Existem dois espaços ocupacionais: Analista Técnico (níveis I, II e III) e 
Assistente (níveis I e II). Os desafios em cada nível são proporcionais às atividades exercidas. Além disso, 
existe o cargo de professor da Escola de Formação Gerencial (EFG). 

Já a gestão de terceiros é realizada com base nos contratos formais estabelecidos entre o Sebrae Minas e 
as empresas fornecedoras. Os normativos internos (como o Código de Ética do Sistema Sebrae) também se 
aplicam a todos os fornecedores e parceiros que se relacionem, direta ou indiretamente, com a entidade.
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EMPREGADOS  
PRÓPRIOS

*Os dados e informações foram retirados de controles da Unidade de Gestão de Pessoas, do sistema de gestão da folha de pagamentos e do 
sistema de gestão de credenciados do Sebrae Minas. Saliente-se que ambos os sistemas e as formas de controle mantidos pela Unidade são 
periodicamente auditados por empresa externa de auditoria, auditoria interna e órgãos de controle.
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NÚMERO DE EMPREGADOS POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO
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PROGRAMA DA FELICIDADE,  
BEM-ESTAR E ENGAJAMENTO 
 

Em agosto de 2018 foi lançado o Programa de 
Felicidade, Bem-Estar e Engajamento do Sebrae 
Minas. A iniciativa foi precedida por uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Movimento pela 
Felicidade, que entrevistou os colaboradores para 
aferir o nível de Felicidade Interna do Sebrae 
(FIS). O resultado da avaliação, dividida em seis 
dimensões, apontou que o FIS do Sebrae Minas 
está em 7,9 (de 0 a 10), considerado totalmente 
positivo pela metodologia aplicada. O Programa 
passará a monitorar as dimensões da FIS e 
implementar ações para manter o nível de 
felicidade sempre elevado, criando um ambiente 
que estimule os comportamentos adequados à 
Nossa Causa e ao bem-estar de todos. 

MOVIMENTO SEBRAE DE PLURAIS 
 

Também em agosto, foi lançado o Movimento 
Sebrae de Plurais, que visa conectar os 
funcionários com diferentes perspectivas 
culturais e sociais e potencializar o pensamento 
voltado à inovação e à transformação. O 
Movimento visa incorporar, à cultura do Sebrae 
Minas, o valor do respeito à diversidade, a 
promoção de práticas de inclusão e a valorização 
da pluralidade, inclusive no acesso aos produtos 
e serviços oferecidos e no relacionamento com 
parceiros e fornecedores. A iniciativa incluiu a 
publicação de uma Política de Pró-Equidade, que 
foi divulgada a todo o público interno. 

INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO EM 2018 
 

[ GRI  103 | 404, 404-2 ] 
 

Todas as ações de capacitação e de 
desenvolvimento estão conectadas aos atributos 
da Nossa Causa: gerar valor para os clientes; ter 
pessoas comprometidas com a Causa; ter 
processos simplificados; alcançar resultados 
empresariais admiráveis. 
 
Em 2018, 99% dos funcionários participaram de 
ações de capacitação e de desenvolvimento, 
resultando em uma média de 59 horas de 
treinamento por empregado. Para efeito de 
comparação, de acordo com a Associação 
Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a 
média brasileira de treinamento anual é de 18 
horas por empregado.

A Universidade Corporativa Sebrae (UCSebrae), 
voltada ao aprimoramento das habilidades e dos 
conhecimentos dos colaboradores, ofereceu 
mais de 150 cursos em 2018, com ênfase em 
conteúdos sobre transformação digital e 
métodos ágeis de trabalho. Também houve uma 
programação de capacitações in-company e 
participações de funcionários em eventos 
externos, cuja relevância foi identificada pelos 
próprios interessados ou pela Unidade de Gestão 
de Pessoas.  
 
Ainda em 2018, foi lançado o programa Educador 
Corporativo – que mapeia conhecimentos 
internos e estimula sua disseminação, por meio 
de capacitações realizadas pelos próprios 
empregados do Sebrae Minas.  
 
A UGP acompanha o aproveitamento das ações 
de capacitação corporativas por meio de 
avaliação de satisfação e aprendizado (potencial 
de aplicação do que foi aprendido). As 
capacitações externas são acompanhadas e 
mensuradas por meio de avaliação de eficácia 
(aplicação, de fato, daquilo que foi aprendido), 
após 60 dias de realização da capacitação.

JORNADA INTERNA DO 
CONHECIMENTO 
 

Em setembro, foi realizada uma edição da 
Jornada Interna do Conhecimento, focada na 
transformação digital e na inovação, em 
alinhamento com o ajuste das premissas 
estratégicas em 2018. O evento teve 
capacitações nas quais analistas técnicos da 
instituição puderam ampliar seus conhecimentos 
e aprimorar os processos de atendimento aos 
clientes. Cerca de 300 propostas, apresentadas 
por mais de 200 participantes, durante um 
workshop de inovação, foram reunidas no projeto 
Sebrae 2038, cobrindo os temas: processos, 
clientes, pessoas, resultados e soluções digitais.

PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA 
 

Em 2018, 36 funcionários do Sebrae Minas e três 
professores da Escola de Formação Gerencial 
(EFG) aderiram a um Plano de Demissão 
Incentivada, implementado por demanda dos 
próprios colaboradores e por determinação da 
Superintendência. O Plano foi de adesão 
voluntária e teve boa recepção entre o público 
interno. Um planejamento de reconhecimento de 
carreira foi aplicado aos participantes, com 
benefícios calculados de acordo com o tempo de 
serviço e o oferecimento de capacitações da 
UCSebrae para preparar o colaborador na 
transição. 
 
A elevação do turnover em 2018 (de 9,74% no 
ano anterior para 13,77%) é consequência direta 
da implementação do PDI, que alcançou 100% 
das adesões previstas. A taxa de desligamento 
voluntário se manteve dentro do padrão 
esperado de 2,82%.

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 
 

Orientado pelos resultados da pesquisa de clima, realizada em 2017, e pelos relatórios do setor de saúde 
(que incluem atestados médicos e atendimentos do plano de saúde), o Programa Qualidade de Vida 
investiu em ações de saúde, alimentação, incentivo à pratica de esporte e atividades culturais, de maneira 
coordenada entre a sede corporativa do Sebrae Minas e as equipes das regionais. Entre as iniciativas do 
ano, destacaram-se uma campanha de vacinação, a realização de blitzes ergonômicas nos escritórios 
(baseadas no aumento de atendimentos em ortopedia) e o programa 10 Mil Passos Diários, de estímulo à 
atividade física. Datas comemorativas também foram lembradas, como o Dia das Crianças, em outubro – 
transformado em um verdadeiro “Dia da Família”, com a presença dos filhos dos funcionários no ambiente 
de trabalho.

SEBRAEPREV      [ GRI 201-3 ] 
 

O Plano SebraePrev foi lançado em 2004. Trata-se de um plano de previdência complementar com 
contribuição definida, administrado pelo Instituto Sebrae de Segurança Privada. A adesão é voluntária. Em 
2018, o percentual de empregados ativos que aderiram ao plano foi de 99%. A meta para 2019 é atingir 
100% de adesão.  

A contribuição mensal varia entre 1% e 7% do salário de contribuição do empregado, excedente a 15 VRPs 
(valor de referência previdenciário). A contrapartida patronal é de 100% sobre a contribuição do empregado. 
A contribuição voluntária varia de 1% a 30% do salário de contribuição. Nesse caso, não há contrapartida do 
Sebrae Minas. Já a contribuição de serviço passado não tem percentual máximo definido e a contrapartida 
patronal é de 100%. As contribuições da patrocinadora, em 2018, incidiram sobre o valor do salário de 
contribuição dos participantes do plano, de forma paritária. 

Como as contribuições e o pagamento de benefícios são realizados mensalmente, o risco de falha na 
cobertura é substancialmente reduzido (imaterial). A gestão do fundo é realizada por profissionais 
especializados, devidamente auditados por um Conselho Fiscal e por uma empresa de auditoria 
independente.

HORAS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL  
NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA SEBRAE

HORAS DE CAPACITAÇÃO ONLINE 
(da UCSebrae)

TURMAS PRESENCIAIS FORMADAS

EMPREGADOS CAPACITADOS PRESENCIALMENTE E ONLINE 
(em cursos da UCSebrae)

HORAS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 
POR EMPREGADO

HORAS DE CAPACITAÇÃO ONLINE 
POR EMPREGADO

41.605

10.318

453
702

59

15

CAPACITAÇÃO EM 2018

ANTERIOR PRÓXIMO

© 2019 - SEBRAE | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.     RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE  |  GRI  2019     

CURSOS

150
HORAS DE 

TREINAMENTO 
POR PESSOA

59

O quadro funcional do Sebrae Minas concentra a maior parte da força de trabalho da entidade, que 
também conta com uma rede de consultores especializados e credenciados no SGC.  

CREDENCIADOS NO SISTEMA 
DE GESTÃO DE CREDENCIADOS 
(SGC)

ESTAGIÁRIOS
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GESTÃO 
DE PESSOAS

Em 2018, a Unidade de Gestão de Pessoas coordenou uma 
reestruturação da organização interna do Sebrae Minas, 
implementada em 2019. Houve uma redução no número de 
Unidades, a readequação de custos operacionais e a busca por 
um maior alinhamento entre os processos de gestão e a cultura 
organizacional almejada para a instituição. 

O Sebrae Minas conta com o Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) cujo fundamento, para a carreira dos 
empregados, é sustentado por cinco pilares – critérios de escolaridade, tempo de casa, competências, 
desempenho e desenvolvimento. Existem dois espaços ocupacionais: Analista Técnico (níveis I, II e III) e 
Assistente (níveis I e II). Os desafios em cada nível são proporcionais às atividades exercidas. Além disso, 
existe o cargo de professor da Escola de Formação Gerencial (EFG). 

Já a gestão de terceiros é realizada com base nos contratos formais estabelecidos entre o Sebrae Minas e 
as empresas fornecedoras. Os normativos internos (como o Código de Ética do Sistema Sebrae) também se 
aplicam a todos os fornecedores e parceiros que se relacionem, direta ou indiretamente, com a entidade.
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*Os dados e informações foram retirados de controles da Unidade de Gestão de Pessoas, do sistema de gestão da folha de pagamentos e do 
sistema de gestão de credenciados do Sebrae Minas. Saliente-se que ambos os sistemas e as formas de controle mantidos pela Unidade são 
periodicamente auditados por empresa externa de auditoria, auditoria interna e órgãos de controle.
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PROGRAMA DA FELICIDADE,  
BEM-ESTAR E ENGAJAMENTO 
 

Em agosto de 2018 foi lançado o Programa de 
Felicidade, Bem-Estar e Engajamento do Sebrae 
Minas. A iniciativa foi precedida por uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Movimento pela 
Felicidade, que entrevistou os colaboradores para 
aferir o nível de Felicidade Interna do Sebrae 
(FIS). O resultado da avaliação, dividida em seis 
dimensões, apontou que o FIS do Sebrae Minas 
está em 7,9 (de 0 a 10), considerado totalmente 
positivo pela metodologia aplicada. O Programa 
passará a monitorar as dimensões da FIS e 
implementar ações para manter o nível de 
felicidade sempre elevado, criando um ambiente 
que estimule os comportamentos adequados à 
Nossa Causa e ao bem-estar de todos. 

MOVIMENTO SEBRAE DE PLURAIS 
 

Também em agosto, foi lançado o Movimento 
Sebrae de Plurais, que visa conectar os 
funcionários com diferentes perspectivas 
culturais e sociais e potencializar o pensamento 
voltado à inovação e à transformação. O 
Movimento visa incorporar, à cultura do Sebrae 
Minas, o valor do respeito à diversidade, a 
promoção de práticas de inclusão e a valorização 
da pluralidade, inclusive no acesso aos produtos 
e serviços oferecidos e no relacionamento com 
parceiros e fornecedores. A iniciativa incluiu a 
publicação de uma Política de Pró-Equidade, que 
foi divulgada a todo o público interno. 

INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO EM 2018 
 

[ GRI  103 | 404, 404-2 ] 
 

Todas as ações de capacitação e de 
desenvolvimento estão conectadas aos atributos 
da Nossa Causa: gerar valor para os clientes; ter 
pessoas comprometidas com a Causa; ter 
processos simplificados; alcançar resultados 
empresariais admiráveis. 
 
Em 2018, 99% dos funcionários participaram de 
ações de capacitação e de desenvolvimento, 
resultando em uma média de 59 horas de 
treinamento por empregado. Para efeito de 
comparação, de acordo com a Associação 
Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a 
média brasileira de treinamento anual é de 18 
horas por empregado.

A Universidade Corporativa Sebrae (UCSebrae), 
voltada ao aprimoramento das habilidades e dos 
conhecimentos dos colaboradores, ofereceu 
mais de 150 cursos em 2018, com ênfase em 
conteúdos sobre transformação digital e 
métodos ágeis de trabalho. Também houve uma 
programação de capacitações in-company e 
participações de funcionários em eventos 
externos, cuja relevância foi identificada pelos 
próprios interessados ou pela Unidade de Gestão 
de Pessoas.  
 
Ainda em 2018, foi lançado o programa Educador 
Corporativo – que mapeia conhecimentos 
internos e estimula sua disseminação, por meio 
de capacitações realizadas pelos próprios 
empregados do Sebrae Minas.  
 
A UGP acompanha o aproveitamento das ações 
de capacitação corporativas por meio de 
avaliação de satisfação e aprendizado (potencial 
de aplicação do que foi aprendido). As 
capacitações externas são acompanhadas e 
mensuradas por meio de avaliação de eficácia 
(aplicação, de fato, daquilo que foi aprendido), 
após 60 dias de realização da capacitação.

JORNADA INTERNA DO 
CONHECIMENTO 
 

Em setembro, foi realizada uma edição da 
Jornada Interna do Conhecimento, focada na 
transformação digital e na inovação, em 
alinhamento com o ajuste das premissas 
estratégicas em 2018. O evento teve 
capacitações nas quais analistas técnicos da 
instituição puderam ampliar seus conhecimentos 
e aprimorar os processos de atendimento aos 
clientes. Cerca de 300 propostas, apresentadas 
por mais de 200 participantes, durante um 
workshop de inovação, foram reunidas no projeto 
Sebrae 2038, cobrindo os temas: processos, 
clientes, pessoas, resultados e soluções digitais.

PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA 
 

Em 2018, 36 funcionários do Sebrae Minas e três 
professores da Escola de Formação Gerencial 
(EFG) aderiram a um Plano de Demissão 
Incentivada, implementado por demanda dos 
próprios colaboradores e por determinação da 
Superintendência. O Plano foi de adesão 
voluntária e teve boa recepção entre o público 
interno. Um planejamento de reconhecimento de 
carreira foi aplicado aos participantes, com 
benefícios calculados de acordo com o tempo de 
serviço e o oferecimento de capacitações da 
UCSebrae para preparar o colaborador na 
transição. 
 
A elevação do turnover em 2018 (de 9,74% no 
ano anterior para 13,77%) é consequência direta 
da implementação do PDI, que alcançou 100% 
das adesões previstas. A taxa de desligamento 
voluntário se manteve dentro do padrão 
esperado de 2,82%.

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 
 

Orientado pelos resultados da pesquisa de clima, realizada em 2017, e pelos relatórios do setor de saúde 
(que incluem atestados médicos e atendimentos do plano de saúde), o Programa Qualidade de Vida 
investiu em ações de saúde, alimentação, incentivo à pratica de esporte e atividades culturais, de maneira 
coordenada entre a sede corporativa do Sebrae Minas e as equipes das regionais. Entre as iniciativas do 
ano, destacaram-se uma campanha de vacinação, a realização de blitzes ergonômicas nos escritórios 
(baseadas no aumento de atendimentos em ortopedia) e o programa 10 Mil Passos Diários, de estímulo à 
atividade física. Datas comemorativas também foram lembradas, como o Dia das Crianças, em outubro – 
transformado em um verdadeiro “Dia da Família”, com a presença dos filhos dos funcionários no ambiente 
de trabalho.

SEBRAEPREV      [ GRI 201-3 ] 
 

O Plano SebraePrev foi lançado em 2004. Trata-se de um plano de previdência complementar com 
contribuição definida, administrado pelo Instituto Sebrae de Segurança Privada. A adesão é voluntária. Em 
2018, o percentual de empregados ativos que aderiram ao plano foi de 99%. A meta para 2019 é atingir 
100% de adesão.  

A contribuição mensal varia entre 1% e 7% do salário de contribuição do empregado, excedente a 15 VRPs 
(valor de referência previdenciário). A contrapartida patronal é de 100% sobre a contribuição do empregado. 
A contribuição voluntária varia de 1% a 30% do salário de contribuição. Nesse caso, não há contrapartida do 
Sebrae Minas. Já a contribuição de serviço passado não tem percentual máximo definido e a contrapartida 
patronal é de 100%. As contribuições da patrocinadora, em 2018, incidiram sobre o valor do salário de 
contribuição dos participantes do plano, de forma paritária. 

Como as contribuições e o pagamento de benefícios são realizados mensalmente, o risco de falha na 
cobertura é substancialmente reduzido (imaterial). A gestão do fundo é realizada por profissionais 
especializados, devidamente auditados por um Conselho Fiscal e por uma empresa de auditoria 
independente.

HORAS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL  
NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA SEBRAE

HORAS DE CAPACITAÇÃO ONLINE 
(da UCSebrae)

TURMAS PRESENCIAIS FORMADAS

EMPREGADOS CAPACITADOS PRESENCIALMENTE E ONLINE 
(em cursos da UCSebrae)

HORAS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 
POR EMPREGADO

HORAS DE CAPACITAÇÃO ONLINE 
POR EMPREGADO

41.605

10.318

453
702

59

15

CAPACITAÇÃO EM 2018

ANTERIOR PRÓXIMO
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O quadro funcional do Sebrae Minas concentra a maior parte da força de trabalho da entidade, que 
também conta com uma rede de consultores especializados e credenciados no SGC.  
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*Os dados e informações foram retirados de controles da Unidade de Gestão de Pessoas, do sistema de gestão da folha de pagamentos e do 
sistema de gestão de credenciados do Sebrae Minas. Saliente-se que ambos os sistemas e as formas de controle mantidos pela Unidade são 
periodicamente auditados por empresa externa de auditoria, auditoria interna e órgãos de controle.

NÚMERO DE INDIVÍDUOS DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA, POR GÊNERO

ÓRGÃOS DE  
GOVERNANÇA



CONSELHO






TRABALHADORES





TERCEIROS


APRENDIZES


ESTAGIÁRIOS

2016 2017 2018

HOMEM HOMEM HOMEMMULHER MULHER MULHERTOTAL TOTAL TOTAL

23 27 283 3 226 30 30

2016 2017 2018

HOMEM HOMEM HOMEMMULHER MULHER MULHERTOTAL TOTAL TOTAL

110


0


48

142


0


45

146


9


46

112


0


85

86


0


90

85


17


81

222


0


133

228


0


135

231


26


127

PROGRAMA DA FELICIDADE,  
BEM-ESTAR E ENGAJAMENTO 
 

Em agosto de 2018 foi lançado o Programa de 
Felicidade, Bem-Estar e Engajamento do Sebrae 
Minas. A iniciativa foi precedida por uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Movimento pela 
Felicidade, que entrevistou os colaboradores para 
aferir o nível de Felicidade Interna do Sebrae 
(FIS). O resultado da avaliação, dividida em seis 
dimensões, apontou que o FIS do Sebrae Minas 
está em 7,9 (de 0 a 10), considerado totalmente 
positivo pela metodologia aplicada. O Programa 
passará a monitorar as dimensões da FIS e 
implementar ações para manter o nível de 
felicidade sempre elevado, criando um ambiente 
que estimule os comportamentos adequados à 
Nossa Causa e ao bem-estar de todos. 

MOVIMENTO SEBRAE DE PLURAIS 
 

Também em agosto, foi lançado o Movimento 
Sebrae de Plurais, que visa conectar os 
funcionários com diferentes perspectivas 
culturais e sociais e potencializar o pensamento 
voltado à inovação e à transformação. O 
Movimento visa incorporar, à cultura do Sebrae 
Minas, o valor do respeito à diversidade, a 
promoção de práticas de inclusão e a valorização 
da pluralidade, inclusive no acesso aos produtos 
e serviços oferecidos e no relacionamento com 
parceiros e fornecedores. A iniciativa incluiu a 
publicação de uma Política de Pró-Equidade, que 
foi divulgada a todo o público interno. 

NÚMERO DE TRABALHADORES, POR GÊNERO

JORNADA INTERNA DO CONHECIMENTO 
 

Em setembro, foi realizada uma edição da Jornada Interna do Conhecimento, focada na transformação 
digital e na inovação, em alinhamento com o ajuste das premissas estratégicas em 2018. O evento teve 
capacitações nas quais analistas técnicos da instituição puderam ampliar seus conhecimentos e aprimorar 
os processos de atendimento aos clientes. Cerca de 300 propostas, apresentadas por mais de 200 
participantes, durante um workshop de inovação, foram reunidas no projeto Sebrae 2038, cobrindo os 
temas: processos, clientes, pessoas, resultados e soluções digitais.
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GESTÃO 
DE PESSOAS

Em 2018, a Unidade de Gestão de Pessoas coordenou uma 
reestruturação da organização interna do Sebrae Minas, 
implementada em 2019. Houve uma redução no número de 
Unidades, a readequação de custos operacionais e a busca por 
um maior alinhamento entre os processos de gestão e a cultura 
organizacional almejada para a instituição. 

O Sebrae Minas conta com o Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) cujo fundamento, para a carreira dos 
empregados, é sustentado por cinco pilares – critérios de escolaridade, tempo de casa, competências, 
desempenho e desenvolvimento. Existem dois espaços ocupacionais: Analista Técnico (níveis I, II e III) e 
Assistente (níveis I e II). Os desafios em cada nível são proporcionais às atividades exercidas. Além disso, 
existe o cargo de professor da Escola de Formação Gerencial (EFG). 

Já a gestão de terceiros é realizada com base nos contratos formais estabelecidos entre o Sebrae Minas e 
as empresas fornecedoras. Os normativos internos (como o Código de Ética do Sistema Sebrae) também se 
aplicam a todos os fornecedores e parceiros que se relacionem, direta ou indiretamente, com a entidade.
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*Os dados e informações foram retirados de controles da Unidade de Gestão de Pessoas, do sistema de gestão da folha de pagamentos e do 
sistema de gestão de credenciados do Sebrae Minas. Saliente-se que ambos os sistemas e as formas de controle mantidos pela Unidade são 
periodicamente auditados por empresa externa de auditoria, auditoria interna e órgãos de controle.
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PROGRAMA DA FELICIDADE,  
BEM-ESTAR E ENGAJAMENTO 
 

Em agosto de 2018 foi lançado o Programa de 
Felicidade, Bem-Estar e Engajamento do Sebrae 
Minas. A iniciativa foi precedida por uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Movimento pela 
Felicidade, que entrevistou os colaboradores para 
aferir o nível de Felicidade Interna do Sebrae 
(FIS). O resultado da avaliação, dividida em seis 
dimensões, apontou que o FIS do Sebrae Minas 
está em 7,9 (de 0 a 10), considerado totalmente 
positivo pela metodologia aplicada. O Programa 
passará a monitorar as dimensões da FIS e 
implementar ações para manter o nível de 
felicidade sempre elevado, criando um ambiente 
que estimule os comportamentos adequados à 
Nossa Causa e ao bem-estar de todos. 

MOVIMENTO SEBRAE DE PLURAIS 
 

Também em agosto, foi lançado o Movimento 
Sebrae de Plurais, que visa conectar os 
funcionários com diferentes perspectivas 
culturais e sociais e potencializar o pensamento 
voltado à inovação e à transformação. O 
Movimento visa incorporar, à cultura do Sebrae 
Minas, o valor do respeito à diversidade, a 
promoção de práticas de inclusão e a valorização 
da pluralidade, inclusive no acesso aos produtos 
e serviços oferecidos e no relacionamento com 
parceiros e fornecedores. A iniciativa incluiu a 
publicação de uma Política de Pró-Equidade, que 
foi divulgada a todo o público interno. 

INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO EM 2018 
 

[ GRI  103 | 404, 404-2 ] 
 

Todas as ações de capacitação e de 
desenvolvimento estão conectadas aos atributos 
da Nossa Causa: gerar valor para os clientes; ter 
pessoas comprometidas com a Causa; ter 
processos simplificados; alcançar resultados 
empresariais admiráveis. 
 
Em 2018, 99% dos funcionários participaram de 
ações de capacitação e de desenvolvimento, 
resultando em uma média de 59 horas de 
treinamento por empregado. Para efeito de 
comparação, de acordo com a Associação 
Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a 
média brasileira de treinamento anual é de 18 
horas por empregado.

A Universidade Corporativa Sebrae (UCSebrae), 
voltada ao aprimoramento das habilidades e dos 
conhecimentos dos colaboradores, ofereceu 
mais de 150 cursos em 2018, com ênfase em 
conteúdos sobre transformação digital e 
métodos ágeis de trabalho. Também houve uma 
programação de capacitações in-company e 
participações de funcionários em eventos 
externos, cuja relevância foi identificada pelos 
próprios interessados ou pela Unidade de Gestão 
de Pessoas.  
 
Ainda em 2018, foi lançado o programa Educador 
Corporativo – que mapeia conhecimentos 
internos e estimula sua disseminação, por meio 
de capacitações realizadas pelos próprios 
empregados do Sebrae Minas.  
 
A UGP acompanha o aproveitamento das ações 
de capacitação corporativas por meio de 
avaliação de satisfação e aprendizado (potencial 
de aplicação do que foi aprendido). As 
capacitações externas são acompanhadas e 
mensuradas por meio de avaliação de eficácia 
(aplicação, de fato, daquilo que foi aprendido), 
após 60 dias de realização da capacitação.

JORNADA INTERNA DO 
CONHECIMENTO 
 

Em setembro, foi realizada uma edição da 
Jornada Interna do Conhecimento, focada na 
transformação digital e na inovação, em 
alinhamento com o ajuste das premissas 
estratégicas em 2018. O evento teve 
capacitações nas quais analistas técnicos da 
instituição puderam ampliar seus conhecimentos 
e aprimorar os processos de atendimento aos 
clientes. Cerca de 300 propostas, apresentadas 
por mais de 200 participantes, durante um 
workshop de inovação, foram reunidas no projeto 
Sebrae 2038, cobrindo os temas: processos, 
clientes, pessoas, resultados e soluções digitais.

PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA 
 

Em 2018, 36 funcionários do Sebrae Minas e três 
professores da Escola de Formação Gerencial 
(EFG) aderiram a um Plano de Demissão 
Incentivada, implementado por demanda dos 
próprios colaboradores e por determinação da 
Superintendência. O Plano foi de adesão 
voluntária e teve boa recepção entre o público 
interno. Um planejamento de reconhecimento de 
carreira foi aplicado aos participantes, com 
benefícios calculados de acordo com o tempo de 
serviço e o oferecimento de capacitações da 
UCSebrae para preparar o colaborador na 
transição. 
 
A elevação do turnover em 2018 (de 9,74% no 
ano anterior para 13,77%) é consequência direta 
da implementação do PDI, que alcançou 100% 
das adesões previstas. A taxa de desligamento 
voluntário se manteve dentro do padrão 
esperado de 2,82%.

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 
 

Orientado pelos resultados da pesquisa de clima, realizada em 2017, e pelos relatórios do setor de saúde 
(que incluem atestados médicos e atendimentos do plano de saúde), o Programa Qualidade de Vida 
investiu em ações de saúde, alimentação, incentivo à pratica de esporte e atividades culturais, de maneira 
coordenada entre a sede corporativa do Sebrae Minas e as equipes das regionais. Entre as iniciativas do 
ano, destacaram-se uma campanha de vacinação, a realização de blitzes ergonômicas nos escritórios 
(baseadas no aumento de atendimentos em ortopedia) e o programa 10 Mil Passos Diários, de estímulo à 
atividade física. Datas comemorativas também foram lembradas, como o Dia das Crianças, em outubro – 
transformado em um verdadeiro “Dia da Família”, com a presença dos filhos dos funcionários no ambiente 
de trabalho.

SEBRAEPREV      [ GRI 201-3 ] 
 

O Plano SebraePrev foi lançado em 2004. Trata-se de um plano de previdência complementar com 
contribuição definida, administrado pelo Instituto Sebrae de Segurança Privada. A adesão é voluntária. Em 
2018, o percentual de empregados ativos que aderiram ao plano foi de 99%. A meta para 2019 é atingir 
100% de adesão.  

A contribuição mensal varia entre 1% e 7% do salário de contribuição do empregado, excedente a 15 VRPs 
(valor de referência previdenciário). A contrapartida patronal é de 100% sobre a contribuição do empregado. 
A contribuição voluntária varia de 1% a 30% do salário de contribuição. Nesse caso, não há contrapartida do 
Sebrae Minas. Já a contribuição de serviço passado não tem percentual máximo definido e a contrapartida 
patronal é de 100%. As contribuições da patrocinadora, em 2018, incidiram sobre o valor do salário de 
contribuição dos participantes do plano, de forma paritária. 

Como as contribuições e o pagamento de benefícios são realizados mensalmente, o risco de falha na 
cobertura é substancialmente reduzido (imaterial). A gestão do fundo é realizada por profissionais 
especializados, devidamente auditados por um Conselho Fiscal e por uma empresa de auditoria 
independente.

HORAS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL  
NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA SEBRAE

HORAS DE CAPACITAÇÃO ONLINE 
(da UCSebrae)

TURMAS PRESENCIAIS FORMADAS

EMPREGADOS CAPACITADOS PRESENCIALMENTE E ONLINE 
(em cursos da UCSebrae)

HORAS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 
POR EMPREGADO

HORAS DE CAPACITAÇÃO ONLINE 
POR EMPREGADO

41.605

10.318

453
702

59

15

CAPACITAÇÃO EM 2018

ANTERIOR PRÓXIMO
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CURSOS

150
HORAS DE 

TREINAMENTO 
POR PESSOA

59

O quadro funcional do Sebrae Minas concentra a maior parte da força de trabalho da entidade, que 
também conta com uma rede de consultores especializados e credenciados no SGC.  

CREDENCIADOS NO SISTEMA 
DE GESTÃO DE CREDENCIADOS 
(SGC)

ESTAGIÁRIOS

APRENDIZES26

231

127

A FORÇA DE 
TRABALHO 
PRÓPRIA É 

COMPLEMENTADA 
POR 

MENU

[ GRI 103 | 401 ]

[ GRI 102-8 ]

NÚMERO DE TRABALHADORES, POR GÊNERO
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HORAS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL  
NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA SEBRAE

HORAS DE CAPACITAÇÃO ONLINE 
(da UCSebrae)

TURMAS PRESENCIAIS FORMADAS

EMPREGADOS CAPACITADOS PRESENCIALMENTE E ONLINE 
(em cursos da UCSebrae)

MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO 
PRESENCIAL POR EMPREGADO

MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO 
ONLINE POR EMPREGADO

41.605

10.318

453
702

59

15

CAPACITAÇÃO EM 2018
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Nesse sentido, foi lançado, em 2018, um Edital de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Palestras, com 
o objetivo de selecionar profissionais qualificados para o atendimento. Também houve progressos no emprego 
da Central de Compras, com a incorporação das contratações de soluções não catalogadas pela Unidade de 
Gestão de Contratações – concentrando a aquisição de bens e serviços, simplificando o processo e reduzindo 
custos. Um total de 572 demandas foram atendidas nesse contexto, um valor equivalente a cerca de 30% das 
compras do Sebrae Minas em 2018. 

Na gestão de convênios, entre as iniciativas realizadas destacaram-se a revisão anual do normativo de 
convênios, a realização de capacitações dos gestores e uma agenda de reuniões de alinhamento junto aos 
parceiros. Além disso, foram realizadas capacitações para os gestores de contratos, ministradas pela Unidade 
de Gestão de Contratações em parceria com a Unidade Jurídica, com cerca de 100 participantes. Nessas 
capacitações foram abordados os processos de contratação, gestão e fiscalização dos contratos. 

O Índice de Implantação do Sebrae One, em 2018, foi de 95%, sendo 90% do Projeto de Contratação de 
Soluções e 99% do Projeto da Central de Notas. Isso demonstra a evolução da implantação do programa, se 
comparado com o resultado do índice em 2017, que atingiu 90%. 
 
Os principais resultados estão relacionados ao aumento da capacidade de atendimento das regionais – mais 
tempo de dedicação ao cliente e desenvolvimento do território; maior otimização de esforços e recursos (foco 
no que é relevante), mais simplicidade e agilidade na contratação e venda de produto, redução de retrabalhos, 
maior eficiência operacional e transparência.

O Sebrae One, criado em 2015, é um conjunto de inciativas 
destinadas a simplificar e integrar processos do Sebrae Minas  
– e é também uma mudança de paradigmas nas formas de agir  
e de planejar da entidade, enfatizando a integração entre as 
unidades para gerar mais valor e melhores resultados para os 
clientes e para toda a sociedade.  
 
Com ações de otimização de processos, padronização de gestão, 
digitalização de documentos, geração de Ordens de Serviço 
automáticas, regras de comercialização, redução de 70% do 
número de contratos de receita, gerados com a nova alçada e 
desburocratização em geral, o Sebrae One contribui de modo 
decisivo para a consolidação da Estratégia, referenciado no 
“Objetivo: Simplificar e integrar processos”, além do atributo 
“Processos: simplifica, Sebrae!” da Nossa Causa.”

95%

572
ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO 
DO SEBRAE ONE

DEMANDAS ATENDIDAS  
VIA CENTRAL DE COMPRAS

90%

594 PARTICIPANTES

404 EMPRESAS

DE IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROJETO DE 
CONTRATAÇÃO  
DE SOLUÇÕES

A seleção de fornecedores locais depende de fatores como: análise do espectro territorial da prestação de 
serviços, qualidade, tempestividade na entrega, padronização/uniformidade de execução dos serviços, 
questões relacionadas à logística da operação e custos administrativos. 
Ainda, com o intuito de promover a inclusão econômica na seleção, as licitações preveem tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Prosseguiu também o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) que, em 2018, contou com a 
participação de 12 fornecedores, selecionados de acordo com a relevância de seus contratos com o Sebrae 
Minas. Dentro do PDF, discutem-se ações para elevar a qualidade de entrega do serviço dos fornecedores e 
melhorias na gestão interna dos contratos. Encontros periódicos buscam estreitar o relacionamento entre a 
instituição e os participantes do Programa. A evolução dos fornecedores incluídos no PDF é mensurado por 
indicadores quantitativos; em 2018, o percentual médio de melhoria de desempenho foi de 99%, 
comprovando a eficácia das ações implementadas. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E 
PRIVACIDADE DOS CLIENTES 
 

[ GRI 103 | 418 ] 
 

O Sebrae Minas mantém uma Política de 
Segurança da Tecnologia da Informação (PSTI), 
sobre a qual todos os colaboradores e terceiros 
precisam tomar ciência e assinar um termo de 
compromisso. O documento determina um 
código de conduta, padrões e recomendações 
sobre o tema da segurança da informação, com 
base nas melhores práticas de mercado e 
normas ISO. Em 2019, as exigências da nova Lei 
Geral de Proteção de Dados estão sendo 
estudadas, para que as devidas atualizações nos 
processos internos sejam implementadas até o 
prazo determinado por lei, em 2020.

5ª DO FORNECEDOR EM 2018

Não houve qualquer incidente de vazamento de 
dados ou quebra de privacidade de clientes em 
2018, nem queixas comprovadas, relativas a 
esses temas, por parte de clientes, agentes 
reguladores ou organizações externas. Não 
houve incidentes de segurança da informação 
reportados pelos colaboradores, clientes ou 
terceiros. Durante o ano, uma campanha 
informativa sobre o tema foi realizada, de forma 
a aumentar o nível de conscientização dos 
usuários e gestores dos recursos de TI.   
[ GRI 418-1 ]

AVANÇOS EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 
 

Para apoiar o processo de transformação digital nos processos do Sebrae Minas, foi criado um Grupo de 
Transformação Ágil (GTA) que atua na solução das pendências não tecnológicas (legais, de estrutura, de 
processos, de soluções), por meio da interlocução com as diversas áreas envolvidas. Ainda em 2018, uma 
nova estrutura de tecnologia da informação (TI) foi apresentada ao Comitê Diretor de Tecnologia da 
Informação, com a adoção de um modelo bimodal de atuação: uma frente de sustentação da operação, 
cuidando dos sistemas já em uso, e outra voltada à inovação. 

A gestão do fornecimento de softwares e serviços de TI mudou, com mais ênfase na terceirização da área 
(outsourcing). Isso incluiu o início do uso da plataforma Fluig, que permite integração de diferentes 
sistemas e softwares e um avanço na automatização de processos. Em relação à segurança da 
informação, foram realizados investimentos para adequação dos sistemas às exigências do Marco Civil da 
Internet (incluindo o acesso à rede wi-fi da sede). Outros avanços incluíram a revisão de contratos de 
serviços, como o de telefonia móvel, que permitiram uma redução de custos em telecomunicação; e o 
avanço no uso de videoconferências para reuniões, o que reduziu o número de deslocamentos dos 
funcionários.  

A área de tecnologia também trabalhou em conjunto com o Comitê da Revolução do Atendimento em 2018, 
viabilizando a oferta de soluções inovadoras em conteúdos informativos, capacitações e processos de 
atendimento aos clientes. Leia mais na seção Revolução do Atendimento. 

GESTÃO 
DE FORNECEDORES

*Local: nos casos de contratação de serviços e aquisição de produtos, a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede da 
empresa pertence à área de responsabilidade da regional do Sebrae Minas demandante daquela contratação. No caso de consultores credenciados, 
a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede pertence ao estado de Minas Gerais.

PROPORÇÃO DE GASTOS  
COM FORNECEDORES LOCAIS

85%

36%

-

14%

80%

-

50%

83%

43%

99%

66%

78%

49%

73%

80%

-

84%

99%

80%

99%

61%

68%

72%

69%

76%

-

85%

97%

78%

98%

PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES 
LOCAIS EM UNIDADES OPERACIONAIS 
IMPORTANTES* 

REGIONAL CENTRO E SEDE

REGIONAL JEQUITINHONHA E MUCURI

REGIONAL CENTRO-OESTE E SUDOESTE

REGIONAL NOROESTE

REGIONAL

NORTE

REGIONAL RIO DOCE E VALE DO AÇO

REGIONAL SUL

REGIONAL TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA

SEBRAE MINAS - CONSULTORES CREDENCIADOS

2016 2017 2018

O Sebrae Minas realizou, em 2018, nove 
encontros do programa 5ª do Fornecedor, nos 
quais são disseminadas informações sobre  
processos de contratação e sobre a capacitação 
de empresas que desejam fornecer serviços e 
produtos à instituição. Um total de 594 
participantes compareceu aos encontros 
presenciais, representando 404 empresas. 

As contratações obedecem às normas do 
Regulamento de Licitações e de Contratos do 
Sistema Sebrae, com o compromisso de 
selecionar a proposta mais vantajosa para a 
instituição, assegurando a ampla 
competitividade, publicidade das contratações e 
demais princípios correlatos. Todas as compras 
com valores superiores a R$ 44 mil exigem a 
realização de um procedimento licitatório, que 
inclui um Instrumento Convocatório de Licitação. 
Nas contratações com valores de até R$ 44 mil, o 
Sebrae Minas prioriza fornecedores instalados 
nos municípios-sede de suas regionais, para 
incentivar o desenvolvimento local.

O processo qualitativo e seletivo é baseado em 
critérios de qualidade técnica e economicidade 
da contratação, regularidade fiscal e qualificação 
econômico-financeira da empresa em questão. 
As licitações incluem cláusulas que abordam 
critérios sociais, econômicos e ambientais, com 
a observação das legislações de segurança do 
trabalho, requisitos de redução de impactos 
ambientais, o repúdio ao trabalho escravo e 
infantil e/ou análogo ao escravo.

AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE FORNECEDORES       [ GRI 103 | 308, 103 | 414 ] 
 

Quando aplicável, o Sebrae Minas exige dos fornecedores a comprovação de certificação ambiental dos 
produtos e materiais fornecidos, além de exigir requisitos técnicos específicos em relação a impactos 
ambientais. Alguns exemplos incluem a exigência da certificação do Forest Stewardship Council (FSC) para 
fornecedores de papel, serviços gráficos, material de escritório e móveis de madeira; exigência de 
apresentação de alvará de Autorização Sanitária das empresas fornecedoras de lanches; e a verificação da 
licença ambiental das empresas de desinsetização. Outras exigências aplicáveis estão descritas na seção 
Responsabilidade socioambiental. 

A avaliação dos fornecedores também inclui a comprovação do cumprimento de exigências legais e 
sociais. A diligência quanto aos impactos sociais da cadeia de suprimentos inicia-se na elaboração do 
Instrumento Convocatório e dos contratos, com a inclusão de cláusulas sobre a observação da legislação 
de segurança do trabalho, o repúdio ao trabalho infantil e/ou análogo ao escravo, anticorrupção e redução 
de impactos ambientais. É expressamente vetado o emprego de menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. 
Também é proibido aos fornecedores possuírem, em seu capital social ou no quadro diretivo, dirigentes ou 
empregados do Sebrae Minas (ou ex-dirigentes e ex-empregados que tenham se desligado da entidade há 
menos de 18 meses).   

A metodologia do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores inclui a mensuração do atendimento a 
essas cláusulas. Dos 12 fornecedores avaliados em 2018 (dois a mais do que em 2017), nenhum foi 
identificado como gerador de impactos sociais negativos significativos, reais e potenciais em sua cadeia. 
No ano de 2018, todos os fornecedores atingiram a pontuação final acima do índice de satisfação definido 
pelo Sebrae Nacional. [ GRI 414-2 ]

Para este  indicador não foram considerados os contratos credenciamento de consultores, pois não há requisitos de impacto ambiental para esse 
tipo de serviço.

Para o indicador, os contratos de consultores credenciados foram somados ao total de novas contratações. Dessa forma, entende-se a importância 
da observação dos tópicos sociais também, para esse tipo de fornecedor.

PORCENTAGEM DE NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS 

PORCENTAGEM DE NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS

PERCENTUAL DE NOVOS FORNECEDORES CONTRATADOS 
SEGUINDO CRITÉRIOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

792

791

99,87%

1,442

100%

17,11%

1,442

100%

692

100%

17,66%

692

100%

366

26

7,10%

409

70

17,11%

385

68

17,66%

NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS

NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS

CRITÉRIOS SOCIAIS

CRITÉRIOS AMBIENTAIS

ANO

TOTAL DE NOVOS FORNECEDORES QUE FORAM 
CONSIDERADOS PARA CONTRATAÇÃO

TOTAL DE NOVOS FORNECEDORES QUE FORAM 
CONSIDERADOS PARA CONTRATAÇÃO

TOTAL DE NOVOS FORNECEDORES CONTRATADOS 
COM BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS

PERCENTUAL DE NOVOS FORNECEDORES 
CONTRATADOS COM BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS (%)

TOTAL DE NOVOS FORNECEDORES CONTRATADOS 
COM BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS

PERCENTUAL DE NOVOS FORNECEDORES CONTRATADOS 
COM BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS (%)

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018
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[ GRI 102-9, 103 | 204 ]

[ GRI 204-1 ]

GRI 308-1

[ GRI 414-1 ]

MENU

PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA 
 

Em 2018, 36 funcionários do Sebrae Minas e três professores da Escola de Formação Gerencial (EFG) 
aderiram a um Plano de Demissão Incentivada, implementado por demanda dos próprios colaboradores e 
por determinação da Superintendência. O Plano foi de adesão voluntária e teve boa recepção entre o 
público interno. Um planejamento de reconhecimento de carreira foi aplicado aos participantes, com 
benefícios calculados de acordo com o tempo de serviço e o oferecimento de capacitações da UCSebrae 
para preparar o colaborador na transição. 
 
A elevação do turnover em 2018 (de 9,74% no ano anterior para 13,77%) é consequência direta da 
implementação do PDI, que alcançou 100% das adesões previstas. A taxa de desligamento voluntário se 
manteve dentro do padrão esperado de 2,82%.

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA 
 

Orientado pelos resultados da pesquisa de clima, realizada em 2017, e pelos relatórios do setor de saúde 
(que incluem atestados médicos e atendimentos do plano de saúde), o Programa Qualidade de Vida 
investiu em ações de saúde, alimentação, incentivo à pratica de esporte e atividades culturais, de maneira 
coordenada entre a sede corporativa do Sebrae Minas e as equipes das regionais. Entre as iniciativas do 
ano, destacaram-se uma campanha de vacinação, a realização de blitzes ergonômicas nos escritórios 
(baseadas no aumento de atendimentos em ortopedia) e o programa 10 Mil Passos Diários, de estímulo à 
atividade física. Datas comemorativas também foram lembradas, como o Dia das Crianças, em outubro – 
transformado em um verdadeiro “Dia da Família”, com a presença dos filhos dos funcionários no ambiente 
de trabalho.

SEBRAEPREV      [ GRI 201-3 ] 
 

O Plano SebraePrev foi lançado em 2004. Trata-se de um plano de previdência complementar com 
contribuição definida, administrado pelo Instituto Sebrae de Segurança Privada. A adesão é voluntária. Em 
2018, o percentual de empregados ativos que aderiram ao plano foi de 99%. A meta para 2019 é atingir 
100% de adesão.  

A contribuição mensal varia entre 1% e 7% do salário de contribuição do empregado, excedente a 15 VRPs 
(valor de referência previdenciário). A contrapartida patronal é de 100% sobre a contribuição do empregado. 
A contribuição voluntária varia de 1% a 30% do salário de contribuição. Nesse caso, não há contrapartida do 
Sebrae Minas. Já a contribuição de serviço passado não tem percentual máximo definido e a contrapartida 
patronal é de 100%. As contribuições da patrocinadora, em 2018, incidiram sobre o valor do salário de 
contribuição dos participantes do plano, de forma paritária. 

Como as contribuições e o pagamento de benefícios são realizados mensalmente, o risco de falha na 
cobertura é substancialmente reduzido (imaterial). A gestão do fundo é realizada por profissionais 
especializados, devidamente auditados por um Conselho Fiscal e por uma empresa de auditoria 
independente.
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Nesse sentido, foi lançado, em 2018, um Edital de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Palestras, com 
o objetivo de selecionar profissionais qualificados para o atendimento. Também houve progressos no emprego 
da Central de Compras, com a incorporação das contratações de soluções não catalogadas pela Unidade de 
Gestão de Contratações – concentrando a aquisição de bens e serviços, simplificando o processo e reduzindo 
custos. Um total de 572 demandas foram atendidas nesse contexto, um valor equivalente a cerca de 30% das 
compras do Sebrae Minas em 2018. 

Na gestão de convênios, entre as iniciativas realizadas destacaram-se a revisão anual do normativo de 
convênios, a realização de capacitações dos gestores e uma agenda de reuniões de alinhamento junto aos 
parceiros. Além disso, foram realizadas capacitações para os gestores de contratos, ministradas pela Unidade 
de Gestão de Contratações em parceria com a Unidade Jurídica, com cerca de 100 participantes. Nessas 
capacitações foram abordados os processos de contratação, gestão e fiscalização dos contratos. 

O Índice de Implantação do Sebrae One, em 2018, foi de 95%, sendo 90% do Projeto de Contratação de 
Soluções e 99% do Projeto da Central de Notas. Isso demonstra a evolução da implantação do programa, se 
comparado com o resultado do índice em 2017, que atingiu 90%. 
 
Os principais resultados estão relacionados ao aumento da capacidade de atendimento das regionais – mais 
tempo de dedicação ao cliente e desenvolvimento do território; maior otimização de esforços e recursos (foco 
no que é relevante), mais simplicidade e agilidade na contratação e venda de produto, redução de retrabalhos, 
maior eficiência operacional e transparência.

O Sebrae One, criado em 2015, é um conjunto de inciativas 
destinadas a simplificar e integrar processos do Sebrae Minas  
– e é também uma mudança de paradigmas nas formas de agir  
e de planejar da entidade, enfatizando a integração entre as 
unidades para gerar mais valor e melhores resultados para os 
clientes e para toda a sociedade.  
 
Com ações de otimização de processos, padronização de gestão, 
digitalização de documentos, geração de Ordens de Serviço 
automáticas, regras de comercialização, redução de 70% do 
número de contratos de receita, gerados com a nova alçada e 
desburocratização em geral, o Sebrae One contribui de modo 
decisivo para a consolidação da Estratégia, referenciado no 
“Objetivo: Simplificar e integrar processos”, além do atributo 
“Processos: simplifica, Sebrae!” da Nossa Causa.”

95%

572
ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO 
DO SEBRAE ONE

DEMANDAS ATENDIDAS  
VIA CENTRAL DE COMPRAS

90%

594 PARTICIPANTES

404 EMPRESAS

DE IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROJETO DE 
CONTRATAÇÃO  
DE SOLUÇÕES

A seleção de fornecedores locais depende de fatores como: análise do espectro territorial da prestação de 
serviços, qualidade, tempestividade na entrega, padronização/uniformidade de execução dos serviços, 
questões relacionadas à logística da operação e custos administrativos. 
Ainda, com o intuito de promover a inclusão econômica na seleção, as licitações preveem tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Prosseguiu também o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) que, em 2018, contou com a 
participação de 12 fornecedores, selecionados de acordo com a relevância de seus contratos com o Sebrae 
Minas. Dentro do PDF, discutem-se ações para elevar a qualidade de entrega do serviço dos fornecedores e 
melhorias na gestão interna dos contratos. Encontros periódicos buscam estreitar o relacionamento entre a 
instituição e os participantes do Programa. A evolução dos fornecedores incluídos no PDF é mensurado por 
indicadores quantitativos; em 2018, o percentual médio de melhoria de desempenho foi de 99%, 
comprovando a eficácia das ações implementadas. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E 
PRIVACIDADE DOS CLIENTES 
 

[ GRI 103 | 418 ] 
 

O Sebrae Minas mantém uma Política de 
Segurança da Tecnologia da Informação (PSTI), 
sobre a qual todos os colaboradores e terceiros 
precisam tomar ciência e assinar um termo de 
compromisso. O documento determina um 
código de conduta, padrões e recomendações 
sobre o tema da segurança da informação, com 
base nas melhores práticas de mercado e 
normas ISO. Em 2019, as exigências da nova Lei 
Geral de Proteção de Dados estão sendo 
estudadas, para que as devidas atualizações nos 
processos internos sejam implementadas até o 
prazo determinado por lei, em 2020.

5ª DO FORNECEDOR EM 2018

Não houve qualquer incidente de vazamento de 
dados ou quebra de privacidade de clientes em 
2018, nem queixas comprovadas, relativas a 
esses temas, por parte de clientes, agentes 
reguladores ou organizações externas. Não 
houve incidentes de segurança da informação 
reportados pelos colaboradores, clientes ou 
terceiros. Durante o ano, uma campanha 
informativa sobre o tema foi realizada, de forma 
a aumentar o nível de conscientização dos 
usuários e gestores dos recursos de TI.   
[ GRI 418-1 ]

AVANÇOS EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 
 

Para apoiar o processo de transformação digital nos processos do Sebrae Minas, foi criado um Grupo de 
Transformação Ágil (GTA) que atua na solução das pendências não tecnológicas (legais, de estrutura, de 
processos, de soluções), por meio da interlocução com as diversas áreas envolvidas. Ainda em 2018, uma 
nova estrutura de tecnologia da informação (TI) foi apresentada ao Comitê Diretor de Tecnologia da 
Informação, com a adoção de um modelo bimodal de atuação: uma frente de sustentação da operação, 
cuidando dos sistemas já em uso, e outra voltada à inovação. 

A gestão do fornecimento de softwares e serviços de TI mudou, com mais ênfase na terceirização da área 
(outsourcing). Isso incluiu o início do uso da plataforma Fluig, que permite integração de diferentes 
sistemas e softwares e um avanço na automatização de processos. Em relação à segurança da 
informação, foram realizados investimentos para adequação dos sistemas às exigências do Marco Civil da 
Internet (incluindo o acesso à rede wi-fi da sede). Outros avanços incluíram a revisão de contratos de 
serviços, como o de telefonia móvel, que permitiram uma redução de custos em telecomunicação; e o 
avanço no uso de videoconferências para reuniões, o que reduziu o número de deslocamentos dos 
funcionários.  

A área de tecnologia também trabalhou em conjunto com o Comitê da Revolução do Atendimento em 2018, 
viabilizando a oferta de soluções inovadoras em conteúdos informativos, capacitações e processos de 
atendimento aos clientes. Leia mais na seção Revolução do Atendimento. 

GESTÃO 
DE FORNECEDORES

*Local: nos casos de contratação de serviços e aquisição de produtos, a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede da 
empresa pertence à área de responsabilidade da regional do Sebrae Minas demandante daquela contratação. No caso de consultores credenciados, 
a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede pertence ao estado de Minas Gerais.

PROPORÇÃO DE GASTOS  
COM FORNECEDORES LOCAIS
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PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES 
LOCAIS EM UNIDADES OPERACIONAIS 
IMPORTANTES* 

REGIONAL CENTRO E SEDE

REGIONAL JEQUITINHONHA E MUCURI

REGIONAL CENTRO-OESTE E SUDOESTE

REGIONAL NOROESTE

REGIONAL

NORTE

REGIONAL RIO DOCE E VALE DO AÇO

REGIONAL SUL

REGIONAL TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA

SEBRAE MINAS - CONSULTORES CREDENCIADOS

2016 2017 2018

O Sebrae Minas realizou, em 2018, nove 
encontros do programa 5ª do Fornecedor, nos 
quais são disseminadas informações sobre  
processos de contratação e sobre a capacitação 
de empresas que desejam fornecer serviços e 
produtos à instituição. Um total de 594 
participantes compareceu aos encontros 
presenciais, representando 404 empresas. 

As contratações obedecem às normas do 
Regulamento de Licitações e de Contratos do 
Sistema Sebrae, com o compromisso de 
selecionar a proposta mais vantajosa para a 
instituição, assegurando a ampla 
competitividade, publicidade das contratações e 
demais princípios correlatos. Todas as compras 
com valores superiores a R$ 44 mil exigem a 
realização de um procedimento licitatório, que 
inclui um Instrumento Convocatório de Licitação. 
Nas contratações com valores de até R$ 44 mil, o 
Sebrae Minas prioriza fornecedores instalados 
nos municípios-sede de suas regionais, para 
incentivar o desenvolvimento local.

O processo qualitativo e seletivo é baseado em 
critérios de qualidade técnica e economicidade 
da contratação, regularidade fiscal e qualificação 
econômico-financeira da empresa em questão. 
As licitações incluem cláusulas que abordam 
critérios sociais, econômicos e ambientais, com 
a observação das legislações de segurança do 
trabalho, requisitos de redução de impactos 
ambientais, o repúdio ao trabalho escravo e 
infantil e/ou análogo ao escravo.

AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE FORNECEDORES       [ GRI 103 | 308, 103 | 414 ] 
 

Quando aplicável, o Sebrae Minas exige dos fornecedores a comprovação de certificação ambiental dos 
produtos e materiais fornecidos, além de exigir requisitos técnicos específicos em relação a impactos 
ambientais. Alguns exemplos incluem a exigência da certificação do Forest Stewardship Council (FSC) para 
fornecedores de papel, serviços gráficos, material de escritório e móveis de madeira; exigência de 
apresentação de alvará de Autorização Sanitária das empresas fornecedoras de lanches; e a verificação da 
licença ambiental das empresas de desinsetização. Outras exigências aplicáveis estão descritas na seção 
Responsabilidade socioambiental. 

A avaliação dos fornecedores também inclui a comprovação do cumprimento de exigências legais e 
sociais. A diligência quanto aos impactos sociais da cadeia de suprimentos inicia-se na elaboração do 
Instrumento Convocatório e dos contratos, com a inclusão de cláusulas sobre a observação da legislação 
de segurança do trabalho, o repúdio ao trabalho infantil e/ou análogo ao escravo, anticorrupção e redução 
de impactos ambientais. É expressamente vetado o emprego de menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. 
Também é proibido aos fornecedores possuírem, em seu capital social ou no quadro diretivo, dirigentes ou 
empregados do Sebrae Minas (ou ex-dirigentes e ex-empregados que tenham se desligado da entidade há 
menos de 18 meses).   

A metodologia do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores inclui a mensuração do atendimento a 
essas cláusulas. Dos 12 fornecedores avaliados em 2018 (dois a mais do que em 2017), nenhum foi 
identificado como gerador de impactos sociais negativos significativos, reais e potenciais em sua cadeia. 
No ano de 2018, todos os fornecedores atingiram a pontuação final acima do índice de satisfação definido 
pelo Sebrae Nacional. [ GRI 414-2 ]

Para este  indicador não foram considerados os contratos credenciamento de consultores, pois não há requisitos de impacto ambiental para esse 
tipo de serviço.

Para o indicador, os contratos de consultores credenciados foram somados ao total de novas contratações. Dessa forma, entende-se a importância 
da observação dos tópicos sociais também, para esse tipo de fornecedor.

PORCENTAGEM DE NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS 

PORCENTAGEM DE NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS
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Nesse sentido, foi lançado, em 2018, um Edital de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Palestras, com 
o objetivo de selecionar profissionais qualificados para o atendimento. Também houve progressos no emprego 
da Central de Compras, com a incorporação das contratações de soluções não catalogadas pela Unidade de 
Gestão de Contratações – concentrando a aquisição de bens e serviços, simplificando o processo e reduzindo 
custos. Um total de 572 demandas foram atendidas nesse contexto, um valor equivalente a cerca de 30% das 
compras do Sebrae Minas em 2018. 

Na gestão de convênios, entre as iniciativas realizadas destacaram-se a revisão anual do normativo de 
convênios, a realização de capacitações dos gestores e uma agenda de reuniões de alinhamento junto aos 
parceiros. Além disso, foram realizadas capacitações para os gestores de contratos, ministradas pela Unidade 
de Gestão de Contratações em parceria com a Unidade Jurídica, com cerca de 100 participantes. Nessas 
capacitações foram abordados os processos de contratação, gestão e fiscalização dos contratos. 

O Índice de Implantação do Sebrae One, em 2018, foi de 95%, sendo 90% do Projeto de Contratação de 
Soluções e 99% do Projeto da Central de Notas. Isso demonstra a evolução da implantação do programa, se 
comparado com o resultado do índice em 2017, que atingiu 90%. 
 
Os principais resultados estão relacionados ao aumento da capacidade de atendimento das regionais – mais 
tempo de dedicação ao cliente e desenvolvimento do território; maior otimização de esforços e recursos (foco 
no que é relevante), mais simplicidade e agilidade na contratação e venda de produto, redução de retrabalhos, 
maior eficiência operacional e transparência.

O Sebrae One, criado em 2015, é um conjunto de inciativas 
destinadas a simplificar e integrar processos do Sebrae Minas  
– e é também uma mudança de paradigmas nas formas de agir  
e de planejar da entidade, enfatizando a integração entre as 
unidades para gerar mais valor e melhores resultados para os 
clientes e para toda a sociedade.  
 
Com ações de otimização de processos, padronização de gestão, 
digitalização de documentos, geração de Ordens de Serviço 
automáticas, regras de comercialização, redução de 70% do 
número de contratos de receita, gerados com a nova alçada e 
desburocratização em geral, o Sebrae One contribui de modo 
decisivo para a consolidação da Estratégia, referenciado no 
“Objetivo: Simplificar e integrar processos”, além do atributo 
“Processos: simplifica, Sebrae!” da Nossa Causa.”

95%

572
ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO 
DO SEBRAE ONE

DEMANDAS ATENDIDAS  
VIA CENTRAL DE COMPRAS

90%

594 PARTICIPANTES

404 EMPRESAS

DE IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROJETO DE 
CONTRATAÇÃO  
DE SOLUÇÕES

A seleção de fornecedores locais depende de fatores como: análise do espectro territorial da prestação de 
serviços, qualidade, tempestividade na entrega, padronização/uniformidade de execução dos serviços, 
questões relacionadas à logística da operação e custos administrativos. 
Ainda, com o intuito de promover a inclusão econômica na seleção, as licitações preveem tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Prosseguiu também o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) que, em 2018, contou com a 
participação de 12 fornecedores, selecionados de acordo com a relevância de seus contratos com o Sebrae 
Minas. Dentro do PDF, discutem-se ações para elevar a qualidade de entrega do serviço dos fornecedores e 
melhorias na gestão interna dos contratos. Encontros periódicos buscam estreitar o relacionamento entre a 
instituição e os participantes do Programa. A evolução dos fornecedores incluídos no PDF é mensurado por 
indicadores quantitativos; em 2018, o percentual médio de melhoria de desempenho foi de 99%, 
comprovando a eficácia das ações implementadas. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E 
PRIVACIDADE DOS CLIENTES 
 

[ GRI 103 | 418 ] 
 

O Sebrae Minas mantém uma Política de 
Segurança da Tecnologia da Informação (PSTI), 
sobre a qual todos os colaboradores e terceiros 
precisam tomar ciência e assinar um termo de 
compromisso. O documento determina um 
código de conduta, padrões e recomendações 
sobre o tema da segurança da informação, com 
base nas melhores práticas de mercado e 
normas ISO. Em 2019, as exigências da nova Lei 
Geral de Proteção de Dados estão sendo 
estudadas, para que as devidas atualizações nos 
processos internos sejam implementadas até o 
prazo determinado por lei, em 2020.

5ª DO FORNECEDOR EM 2018

Não houve qualquer incidente de vazamento de 
dados ou quebra de privacidade de clientes em 
2018, nem queixas comprovadas, relativas a 
esses temas, por parte de clientes, agentes 
reguladores ou organizações externas. Não 
houve incidentes de segurança da informação 
reportados pelos colaboradores, clientes ou 
terceiros. Durante o ano, uma campanha 
informativa sobre o tema foi realizada, de forma 
a aumentar o nível de conscientização dos 
usuários e gestores dos recursos de TI.   
[ GRI 418-1 ]

AVANÇOS EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 
 

Para apoiar o processo de transformação digital nos processos do Sebrae Minas, foi criado um Grupo de 
Transformação Ágil (GTA) que atua na solução das pendências não tecnológicas (legais, de estrutura, de 
processos, de soluções), por meio da interlocução com as diversas áreas envolvidas. Ainda em 2018, uma 
nova estrutura de tecnologia da informação (TI) foi apresentada ao Comitê Diretor de Tecnologia da 
Informação, com a adoção de um modelo bimodal de atuação: uma frente de sustentação da operação, 
cuidando dos sistemas já em uso, e outra voltada à inovação. 

A gestão do fornecimento de softwares e serviços de TI mudou, com mais ênfase na terceirização da área 
(outsourcing). Isso incluiu o início do uso da plataforma Fluig, que permite integração de diferentes 
sistemas e softwares e um avanço na automatização de processos. Em relação à segurança da 
informação, foram realizados investimentos para adequação dos sistemas às exigências do Marco Civil da 
Internet (incluindo o acesso à rede wi-fi da sede). Outros avanços incluíram a revisão de contratos de 
serviços, como o de telefonia móvel, que permitiram uma redução de custos em telecomunicação; e o 
avanço no uso de videoconferências para reuniões, o que reduziu o número de deslocamentos dos 
funcionários.  

A área de tecnologia também trabalhou em conjunto com o Comitê da Revolução do Atendimento em 2018, 
viabilizando a oferta de soluções inovadoras em conteúdos informativos, capacitações e processos de 
atendimento aos clientes. Leia mais na seção Revolução do Atendimento. 

GESTÃO 
DE FORNECEDORES

*Local: nos casos de contratação de serviços e aquisição de produtos, a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede da 
empresa pertence à área de responsabilidade da regional do Sebrae Minas demandante daquela contratação. No caso de consultores credenciados, 
a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede pertence ao estado de Minas Gerais.

PROPORÇÃO DE GASTOS  
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PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES 
LOCAIS EM UNIDADES OPERACIONAIS 
IMPORTANTES* 

REGIONAL CENTRO E SEDE

REGIONAL JEQUITINHONHA E MUCURI

REGIONAL CENTRO-OESTE E SUDOESTE

REGIONAL NOROESTE
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NORTE

REGIONAL RIO DOCE E VALE DO AÇO

REGIONAL SUL

REGIONAL TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA

SEBRAE MINAS - CONSULTORES CREDENCIADOS

2016 2017 2018

O Sebrae Minas realizou, em 2018, nove 
encontros do programa 5ª do Fornecedor, nos 
quais são disseminadas informações sobre  
processos de contratação e sobre a capacitação 
de empresas que desejam fornecer serviços e 
produtos à instituição. Um total de 594 
participantes compareceu aos encontros 
presenciais, representando 404 empresas. 

As contratações obedecem às normas do 
Regulamento de Licitações e de Contratos do 
Sistema Sebrae, com o compromisso de 
selecionar a proposta mais vantajosa para a 
instituição, assegurando a ampla 
competitividade, publicidade das contratações e 
demais princípios correlatos. Todas as compras 
com valores superiores a R$ 44 mil exigem a 
realização de um procedimento licitatório, que 
inclui um Instrumento Convocatório de Licitação. 
Nas contratações com valores de até R$ 44 mil, o 
Sebrae Minas prioriza fornecedores instalados 
nos municípios-sede de suas regionais, para 
incentivar o desenvolvimento local.

O processo qualitativo e seletivo é baseado em 
critérios de qualidade técnica e economicidade 
da contratação, regularidade fiscal e qualificação 
econômico-financeira da empresa em questão. 
As licitações incluem cláusulas que abordam 
critérios sociais, econômicos e ambientais, com 
a observação das legislações de segurança do 
trabalho, requisitos de redução de impactos 
ambientais, o repúdio ao trabalho escravo e 
infantil e/ou análogo ao escravo.

AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE FORNECEDORES       [ GRI 103 | 308, 103 | 414 ] 
 

Quando aplicável, o Sebrae Minas exige dos fornecedores a comprovação de certificação ambiental dos 
produtos e materiais fornecidos, além de exigir requisitos técnicos específicos em relação a impactos 
ambientais. Alguns exemplos incluem a exigência da certificação do Forest Stewardship Council (FSC) para 
fornecedores de papel, serviços gráficos, material de escritório e móveis de madeira; exigência de 
apresentação de alvará de Autorização Sanitária das empresas fornecedoras de lanches; e a verificação da 
licença ambiental das empresas de desinsetização. Outras exigências aplicáveis estão descritas na seção 
Responsabilidade socioambiental. 

A avaliação dos fornecedores também inclui a comprovação do cumprimento de exigências legais e 
sociais. A diligência quanto aos impactos sociais da cadeia de suprimentos inicia-se na elaboração do 
Instrumento Convocatório e dos contratos, com a inclusão de cláusulas sobre a observação da legislação 
de segurança do trabalho, o repúdio ao trabalho infantil e/ou análogo ao escravo, anticorrupção e redução 
de impactos ambientais. É expressamente vetado o emprego de menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. 
Também é proibido aos fornecedores possuírem, em seu capital social ou no quadro diretivo, dirigentes ou 
empregados do Sebrae Minas (ou ex-dirigentes e ex-empregados que tenham se desligado da entidade há 
menos de 18 meses).   

A metodologia do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores inclui a mensuração do atendimento a 
essas cláusulas. Dos 12 fornecedores avaliados em 2018 (dois a mais do que em 2017), nenhum foi 
identificado como gerador de impactos sociais negativos significativos, reais e potenciais em sua cadeia. 
No ano de 2018, todos os fornecedores atingiram a pontuação final acima do índice de satisfação definido 
pelo Sebrae Nacional. [ GRI 414-2 ]

Para este  indicador não foram considerados os contratos credenciamento de consultores, pois não há requisitos de impacto ambiental para esse 
tipo de serviço.

Para o indicador, os contratos de consultores credenciados foram somados ao total de novas contratações. Dessa forma, entende-se a importância 
da observação dos tópicos sociais também, para esse tipo de fornecedor.

PORCENTAGEM DE NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS 

PORCENTAGEM DE NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS
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Nesse sentido, foi lançado, em 2018, um Edital de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Palestras, com 
o objetivo de selecionar profissionais qualificados para o atendimento. Também houve progressos no emprego 
da Central de Compras, com a incorporação das contratações de soluções não catalogadas pela Unidade de 
Gestão de Contratações – concentrando a aquisição de bens e serviços, simplificando o processo e reduzindo 
custos. Um total de 572 demandas foram atendidas nesse contexto, um valor equivalente a cerca de 30% das 
compras do Sebrae Minas em 2018. 

Na gestão de convênios, entre as iniciativas realizadas destacaram-se a revisão anual do normativo de 
convênios, a realização de capacitações dos gestores e uma agenda de reuniões de alinhamento junto aos 
parceiros. Além disso, foram realizadas capacitações para os gestores de contratos, ministradas pela Unidade 
de Gestão de Contratações em parceria com a Unidade Jurídica, com cerca de 100 participantes. Nessas 
capacitações foram abordados os processos de contratação, gestão e fiscalização dos contratos. 

O Índice de Implantação do Sebrae One, em 2018, foi de 95%, sendo 90% do Projeto de Contratação de 
Soluções e 99% do Projeto da Central de Notas. Isso demonstra a evolução da implantação do programa, se 
comparado com o resultado do índice em 2017, que atingiu 90%. 
 
Os principais resultados estão relacionados ao aumento da capacidade de atendimento das regionais – mais 
tempo de dedicação ao cliente e desenvolvimento do território; maior otimização de esforços e recursos (foco 
no que é relevante), mais simplicidade e agilidade na contratação e venda de produto, redução de retrabalhos, 
maior eficiência operacional e transparência.

O Sebrae One, criado em 2015, é um conjunto de inciativas 
destinadas a simplificar e integrar processos do Sebrae Minas  
– e é também uma mudança de paradigmas nas formas de agir  
e de planejar da entidade, enfatizando a integração entre as 
unidades para gerar mais valor e melhores resultados para os 
clientes e para toda a sociedade.  
 
Com ações de otimização de processos, padronização de gestão, 
digitalização de documentos, geração de Ordens de Serviço 
automáticas, regras de comercialização, redução de 70% do 
número de contratos de receita, gerados com a nova alçada e 
desburocratização em geral, o Sebrae One contribui de modo 
decisivo para a consolidação da Estratégia, referenciado no 
“Objetivo: Simplificar e integrar processos”, além do atributo 
“Processos: simplifica, Sebrae!” da Nossa Causa.”

95%

572
ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO 
DO SEBRAE ONE

DEMANDAS ATENDIDAS  
VIA CENTRAL DE COMPRAS

90%

594 PARTICIPANTES

404 EMPRESAS

DE IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROJETO DE 
CONTRATAÇÃO  
DE SOLUÇÕES

A seleção de fornecedores locais depende de fatores como: análise do espectro territorial da prestação de 
serviços, qualidade, tempestividade na entrega, padronização/uniformidade de execução dos serviços, 
questões relacionadas à logística da operação e custos administrativos. 
Ainda, com o intuito de promover a inclusão econômica na seleção, as licitações preveem tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Prosseguiu também o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) que, em 2018, contou com a 
participação de 12 fornecedores, selecionados de acordo com a relevância de seus contratos com o Sebrae 
Minas. Dentro do PDF, discutem-se ações para elevar a qualidade de entrega do serviço dos fornecedores e 
melhorias na gestão interna dos contratos. Encontros periódicos buscam estreitar o relacionamento entre a 
instituição e os participantes do Programa. A evolução dos fornecedores incluídos no PDF é mensurado por 
indicadores quantitativos; em 2018, o percentual médio de melhoria de desempenho foi de 99%, 
comprovando a eficácia das ações implementadas. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E 
PRIVACIDADE DOS CLIENTES 
 

[ GRI 103 | 418 ] 
 

O Sebrae Minas mantém uma Política de 
Segurança da Tecnologia da Informação (PSTI), 
sobre a qual todos os colaboradores e terceiros 
precisam tomar ciência e assinar um termo de 
compromisso. O documento determina um 
código de conduta, padrões e recomendações 
sobre o tema da segurança da informação, com 
base nas melhores práticas de mercado e 
normas ISO. Em 2019, as exigências da nova Lei 
Geral de Proteção de Dados estão sendo 
estudadas, para que as devidas atualizações nos 
processos internos sejam implementadas até o 
prazo determinado por lei, em 2020.

5ª DO FORNECEDOR EM 2018

Não houve qualquer incidente de vazamento de 
dados ou quebra de privacidade de clientes em 
2018, nem queixas comprovadas, relativas a 
esses temas, por parte de clientes, agentes 
reguladores ou organizações externas. Não 
houve incidentes de segurança da informação 
reportados pelos colaboradores, clientes ou 
terceiros. Durante o ano, uma campanha 
informativa sobre o tema foi realizada, de forma 
a aumentar o nível de conscientização dos 
usuários e gestores dos recursos de TI.   
[ GRI 418-1 ]

AVANÇOS EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 
 

Para apoiar o processo de transformação digital nos processos do Sebrae Minas, foi criado um Grupo de 
Transformação Ágil (GTA) que atua na solução das pendências não tecnológicas (legais, de estrutura, de 
processos, de soluções), por meio da interlocução com as diversas áreas envolvidas. Ainda em 2018, uma 
nova estrutura de tecnologia da informação (TI) foi apresentada ao Comitê Diretor de Tecnologia da 
Informação, com a adoção de um modelo bimodal de atuação: uma frente de sustentação da operação, 
cuidando dos sistemas já em uso, e outra voltada à inovação. 

A gestão do fornecimento de softwares e serviços de TI mudou, com mais ênfase na terceirização da área 
(outsourcing). Isso incluiu o início do uso da plataforma Fluig, que permite integração de diferentes 
sistemas e softwares e um avanço na automatização de processos. Em relação à segurança da 
informação, foram realizados investimentos para adequação dos sistemas às exigências do Marco Civil da 
Internet (incluindo o acesso à rede wi-fi da sede). Outros avanços incluíram a revisão de contratos de 
serviços, como o de telefonia móvel, que permitiram uma redução de custos em telecomunicação; e o 
avanço no uso de videoconferências para reuniões, o que reduziu o número de deslocamentos dos 
funcionários.  

A área de tecnologia também trabalhou em conjunto com o Comitê da Revolução do Atendimento em 2018, 
viabilizando a oferta de soluções inovadoras em conteúdos informativos, capacitações e processos de 
atendimento aos clientes. Leia mais na seção Revolução do Atendimento. 

GESTÃO 
DE FORNECEDORES

*Local: nos casos de contratação de serviços e aquisição de produtos, a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede da 
empresa pertence à área de responsabilidade da regional do Sebrae Minas demandante daquela contratação. No caso de consultores credenciados, 
a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede pertence ao estado de Minas Gerais.

PROPORÇÃO DE GASTOS  
COM FORNECEDORES LOCAIS
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PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES 
LOCAIS EM UNIDADES OPERACIONAIS 
IMPORTANTES* 

REGIONAL CENTRO E SEDE

REGIONAL JEQUITINHONHA E MUCURI

REGIONAL CENTRO-OESTE E SUDOESTE

REGIONAL NOROESTE

REGIONAL

NORTE

REGIONAL RIO DOCE E VALE DO AÇO

REGIONAL SUL

REGIONAL TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA

SEBRAE MINAS - CONSULTORES CREDENCIADOS

2016 2017 2018

O Sebrae Minas realizou, em 2018, nove 
encontros do programa 5ª do Fornecedor, nos 
quais são disseminadas informações sobre  
processos de contratação e sobre a capacitação 
de empresas que desejam fornecer serviços e 
produtos à instituição. Um total de 594 
participantes compareceu aos encontros 
presenciais, representando 404 empresas. 

As contratações obedecem às normas do 
Regulamento de Licitações e de Contratos do 
Sistema Sebrae, com o compromisso de 
selecionar a proposta mais vantajosa para a 
instituição, assegurando a ampla 
competitividade, publicidade das contratações e 
demais princípios correlatos. Todas as compras 
com valores superiores a R$ 44 mil exigem a 
realização de um procedimento licitatório, que 
inclui um Instrumento Convocatório de Licitação. 
Nas contratações com valores de até R$ 44 mil, o 
Sebrae Minas prioriza fornecedores instalados 
nos municípios-sede de suas regionais, para 
incentivar o desenvolvimento local.

O processo qualitativo e seletivo é baseado em 
critérios de qualidade técnica e economicidade 
da contratação, regularidade fiscal e qualificação 
econômico-financeira da empresa em questão. 
As licitações incluem cláusulas que abordam 
critérios sociais, econômicos e ambientais, com 
a observação das legislações de segurança do 
trabalho, requisitos de redução de impactos 
ambientais, o repúdio ao trabalho escravo e 
infantil e/ou análogo ao escravo.

AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE FORNECEDORES       [ GRI 103 | 308, 103 | 414 ] 
 

Quando aplicável, o Sebrae Minas exige dos fornecedores a comprovação de certificação ambiental dos 
produtos e materiais fornecidos, além de exigir requisitos técnicos específicos em relação a impactos 
ambientais. Alguns exemplos incluem a exigência da certificação do Forest Stewardship Council (FSC) para 
fornecedores de papel, serviços gráficos, material de escritório e móveis de madeira; exigência de 
apresentação de alvará de Autorização Sanitária das empresas fornecedoras de lanches; e a verificação da 
licença ambiental das empresas de desinsetização. Outras exigências aplicáveis estão descritas na seção 
Responsabilidade socioambiental. 

A avaliação dos fornecedores também inclui a comprovação do cumprimento de exigências legais e 
sociais. A diligência quanto aos impactos sociais da cadeia de suprimentos inicia-se na elaboração do 
Instrumento Convocatório e dos contratos, com a inclusão de cláusulas sobre a observação da legislação 
de segurança do trabalho, o repúdio ao trabalho infantil e/ou análogo ao escravo, anticorrupção e redução 
de impactos ambientais. É expressamente vetado o emprego de menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. 
Também é proibido aos fornecedores possuírem, em seu capital social ou no quadro diretivo, dirigentes ou 
empregados do Sebrae Minas (ou ex-dirigentes e ex-empregados que tenham se desligado da entidade há 
menos de 18 meses).   

A metodologia do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores inclui a mensuração do atendimento a 
essas cláusulas. Dos 12 fornecedores avaliados em 2018 (dois a mais do que em 2017), nenhum foi 
identificado como gerador de impactos sociais negativos significativos, reais e potenciais em sua cadeia. 
No ano de 2018, todos os fornecedores atingiram a pontuação final acima do índice de satisfação definido 
pelo Sebrae Nacional. [ GRI 414-2 ]

Para este  indicador não foram considerados os contratos credenciamento de consultores, pois não há requisitos de impacto ambiental para esse 
tipo de serviço.

Para o indicador, os contratos de consultores credenciados foram somados ao total de novas contratações. Dessa forma, entende-se a importância 
da observação dos tópicos sociais também, para esse tipo de fornecedor.
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Nesse sentido, foi lançado, em 2018, um Edital de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Palestras, com 
o objetivo de selecionar profissionais qualificados para o atendimento. Também houve progressos no emprego 
da Central de Compras, com a incorporação das contratações de soluções não catalogadas pela Unidade de 
Gestão de Contratações – concentrando a aquisição de bens e serviços, simplificando o processo e reduzindo 
custos. Um total de 572 demandas foram atendidas nesse contexto, um valor equivalente a cerca de 30% das 
compras do Sebrae Minas em 2018. 

Na gestão de convênios, entre as iniciativas realizadas destacaram-se a revisão anual do normativo de 
convênios, a realização de capacitações dos gestores e uma agenda de reuniões de alinhamento junto aos 
parceiros. Além disso, foram realizadas capacitações para os gestores de contratos, ministradas pela Unidade 
de Gestão de Contratações em parceria com a Unidade Jurídica, com cerca de 100 participantes. Nessas 
capacitações foram abordados os processos de contratação, gestão e fiscalização dos contratos. 

O Índice de Implantação do Sebrae One, em 2018, foi de 95%, sendo 90% do Projeto de Contratação de 
Soluções e 99% do Projeto da Central de Notas. Isso demonstra a evolução da implantação do programa, se 
comparado com o resultado do índice em 2017, que atingiu 90%. 
 
Os principais resultados estão relacionados ao aumento da capacidade de atendimento das regionais – mais 
tempo de dedicação ao cliente e desenvolvimento do território; maior otimização de esforços e recursos (foco 
no que é relevante), mais simplicidade e agilidade na contratação e venda de produto, redução de retrabalhos, 
maior eficiência operacional e transparência.

O Sebrae One, criado em 2015, é um conjunto de inciativas 
destinadas a simplificar e integrar processos do Sebrae Minas  
– e é também uma mudança de paradigmas nas formas de agir  
e de planejar da entidade, enfatizando a integração entre as 
unidades para gerar mais valor e melhores resultados para os 
clientes e para toda a sociedade.  
 
Com ações de otimização de processos, padronização de gestão, 
digitalização de documentos, geração de Ordens de Serviço 
automáticas, regras de comercialização, redução de 70% do 
número de contratos de receita, gerados com a nova alçada e 
desburocratização em geral, o Sebrae One contribui de modo 
decisivo para a consolidação da Estratégia, referenciado no 
“Objetivo: Simplificar e integrar processos”, além do atributo 
“Processos: simplifica, Sebrae!” da Nossa Causa.”

95%

572
ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO 
DO SEBRAE ONE

DEMANDAS ATENDIDAS  
VIA CENTRAL DE COMPRAS

90%

594 PARTICIPANTES

404 EMPRESAS

DE IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROJETO DE 
CONTRATAÇÃO  
DE SOLUÇÕES

A seleção de fornecedores locais depende de fatores como: análise do espectro territorial da prestação de 
serviços, qualidade, tempestividade na entrega, padronização/uniformidade de execução dos serviços, 
questões relacionadas à logística da operação e custos administrativos. 
Ainda, com o intuito de promover a inclusão econômica na seleção, as licitações preveem tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Prosseguiu também o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) que, em 2018, contou com a 
participação de 12 fornecedores, selecionados de acordo com a relevância de seus contratos com o Sebrae 
Minas. Dentro do PDF, discutem-se ações para elevar a qualidade de entrega do serviço dos fornecedores e 
melhorias na gestão interna dos contratos. Encontros periódicos buscam estreitar o relacionamento entre a 
instituição e os participantes do Programa. A evolução dos fornecedores incluídos no PDF é mensurado por 
indicadores quantitativos; em 2018, o percentual médio de melhoria de desempenho foi de 99%, 
comprovando a eficácia das ações implementadas. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E 
PRIVACIDADE DOS CLIENTES 
 

[ GRI 103 | 418 ] 
 

O Sebrae Minas mantém uma Política de 
Segurança da Tecnologia da Informação (PSTI), 
sobre a qual todos os colaboradores e terceiros 
precisam tomar ciência e assinar um termo de 
compromisso. O documento determina um 
código de conduta, padrões e recomendações 
sobre o tema da segurança da informação, com 
base nas melhores práticas de mercado e 
normas ISO. Em 2019, as exigências da nova Lei 
Geral de Proteção de Dados estão sendo 
estudadas, para que as devidas atualizações nos 
processos internos sejam implementadas até o 
prazo determinado por lei, em 2020.

5ª DO FORNECEDOR EM 2018

Não houve qualquer incidente de vazamento de 
dados ou quebra de privacidade de clientes em 
2018, nem queixas comprovadas, relativas a 
esses temas, por parte de clientes, agentes 
reguladores ou organizações externas. Não 
houve incidentes de segurança da informação 
reportados pelos colaboradores, clientes ou 
terceiros. Durante o ano, uma campanha 
informativa sobre o tema foi realizada, de forma 
a aumentar o nível de conscientização dos 
usuários e gestores dos recursos de TI.   
[ GRI 418-1 ]

AVANÇOS EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 
 

Para apoiar o processo de transformação digital nos processos do Sebrae Minas, foi criado um Grupo de 
Transformação Ágil (GTA) que atua na solução das pendências não tecnológicas (legais, de estrutura, de 
processos, de soluções), por meio da interlocução com as diversas áreas envolvidas. Ainda em 2018, uma 
nova estrutura de tecnologia da informação (TI) foi apresentada ao Comitê Diretor de Tecnologia da 
Informação, com a adoção de um modelo bimodal de atuação: uma frente de sustentação da operação, 
cuidando dos sistemas já em uso, e outra voltada à inovação. 

A gestão do fornecimento de softwares e serviços de TI mudou, com mais ênfase na terceirização da área 
(outsourcing). Isso incluiu o início do uso da plataforma Fluig, que permite integração de diferentes 
sistemas e softwares e um avanço na automatização de processos. Em relação à segurança da 
informação, foram realizados investimentos para adequação dos sistemas às exigências do Marco Civil da 
Internet (incluindo o acesso à rede wi-fi da sede). Outros avanços incluíram a revisão de contratos de 
serviços, como o de telefonia móvel, que permitiram uma redução de custos em telecomunicação; e o 
avanço no uso de videoconferências para reuniões, o que reduziu o número de deslocamentos dos 
funcionários.  

A área de tecnologia também trabalhou em conjunto com o Comitê da Revolução do Atendimento em 2018, 
viabilizando a oferta de soluções inovadoras em conteúdos informativos, capacitações e processos de 
atendimento aos clientes. Leia mais na seção Revolução do Atendimento. 

GESTÃO 
DE FORNECEDORES

*Local: nos casos de contratação de serviços e aquisição de produtos, a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede da 
empresa pertence à área de responsabilidade da regional do Sebrae Minas demandante daquela contratação. No caso de consultores credenciados, 
a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede pertence ao estado de Minas Gerais.

PROPORÇÃO DE GASTOS  
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PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES 
LOCAIS EM UNIDADES OPERACIONAIS 
IMPORTANTES* 

REGIONAL CENTRO E SEDE

REGIONAL JEQUITINHONHA E MUCURI

REGIONAL CENTRO-OESTE E SUDOESTE

REGIONAL NOROESTE

REGIONAL

NORTE

REGIONAL RIO DOCE E VALE DO AÇO

REGIONAL SUL

REGIONAL TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA
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O Sebrae Minas realizou, em 2018, nove 
encontros do programa 5ª do Fornecedor, nos 
quais são disseminadas informações sobre  
processos de contratação e sobre a capacitação 
de empresas que desejam fornecer serviços e 
produtos à instituição. Um total de 594 
participantes compareceu aos encontros 
presenciais, representando 404 empresas. 

As contratações obedecem às normas do 
Regulamento de Licitações e de Contratos do 
Sistema Sebrae, com o compromisso de 
selecionar a proposta mais vantajosa para a 
instituição, assegurando a ampla 
competitividade, publicidade das contratações e 
demais princípios correlatos. Todas as compras 
com valores superiores a R$ 44 mil exigem a 
realização de um procedimento licitatório, que 
inclui um Instrumento Convocatório de Licitação. 
Nas contratações com valores de até R$ 44 mil, o 
Sebrae Minas prioriza fornecedores instalados 
nos municípios-sede de suas regionais, para 
incentivar o desenvolvimento local.

O processo qualitativo e seletivo é baseado em 
critérios de qualidade técnica e economicidade 
da contratação, regularidade fiscal e qualificação 
econômico-financeira da empresa em questão. 
As licitações incluem cláusulas que abordam 
critérios sociais, econômicos e ambientais, com 
a observação das legislações de segurança do 
trabalho, requisitos de redução de impactos 
ambientais, o repúdio ao trabalho escravo e 
infantil e/ou análogo ao escravo.

AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE FORNECEDORES       [ GRI 103 | 308, 103 | 414 ] 
 

Quando aplicável, o Sebrae Minas exige dos fornecedores a comprovação de certificação ambiental dos 
produtos e materiais fornecidos, além de exigir requisitos técnicos específicos em relação a impactos 
ambientais. Alguns exemplos incluem a exigência da certificação do Forest Stewardship Council (FSC) para 
fornecedores de papel, serviços gráficos, material de escritório e móveis de madeira; exigência de 
apresentação de alvará de Autorização Sanitária das empresas fornecedoras de lanches; e a verificação da 
licença ambiental das empresas de desinsetização. Outras exigências aplicáveis estão descritas na seção 
Responsabilidade socioambiental. 

A avaliação dos fornecedores também inclui a comprovação do cumprimento de exigências legais e 
sociais. A diligência quanto aos impactos sociais da cadeia de suprimentos inicia-se na elaboração do 
Instrumento Convocatório e dos contratos, com a inclusão de cláusulas sobre a observação da legislação 
de segurança do trabalho, o repúdio ao trabalho infantil e/ou análogo ao escravo, anticorrupção e redução 
de impactos ambientais. É expressamente vetado o emprego de menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. 
Também é proibido aos fornecedores possuírem, em seu capital social ou no quadro diretivo, dirigentes ou 
empregados do Sebrae Minas (ou ex-dirigentes e ex-empregados que tenham se desligado da entidade há 
menos de 18 meses).   

A metodologia do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores inclui a mensuração do atendimento a 
essas cláusulas. Dos 12 fornecedores avaliados em 2018 (dois a mais do que em 2017), nenhum foi 
identificado como gerador de impactos sociais negativos significativos, reais e potenciais em sua cadeia. 
No ano de 2018, todos os fornecedores atingiram a pontuação final acima do índice de satisfação definido 
pelo Sebrae Nacional. [ GRI 414-2 ]

Para este  indicador não foram considerados os contratos credenciamento de consultores, pois não há requisitos de impacto ambiental para esse 
tipo de serviço.

Para o indicador, os contratos de consultores credenciados foram somados ao total de novas contratações. Dessa forma, entende-se a importância 
da observação dos tópicos sociais também, para esse tipo de fornecedor.
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AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE FORNECEDORES       [ GRI 103 | 308, 103 | 414 ] 
 

Quando aplicável, o Sebrae Minas exige dos fornecedores a comprovação de certificação ambiental dos 
produtos e materiais fornecidos, além de exigir requisitos técnicos específicos em relação a impactos 
ambientais. Alguns exemplos incluem a exigência da certificação do Forest Stewardship Council (FSC) para 
fornecedores de papel, serviços gráficos, material de escritório e móveis de madeira; exigência de 
apresentação de alvará de Autorização Sanitária das empresas fornecedoras de lanches; e a verificação da 
licença ambiental das empresas de desinsetização. Outras exigências aplicáveis estão descritas na seção 
Responsabilidade socioambiental. 

*Local: nos casos de contratação de serviços e aquisição de produtos, a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede da 
empresa pertence à área de responsabilidade da regional do Sebrae Minas demandante daquela contratação. No caso de consultores credenciados, 
a empresa fornecedora é considerada como local, se o município da sede pertence ao estado de Minas Gerais.
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[ GRI 204-1 ]

A avaliação dos fornecedores também inclui a comprovação do cumprimento de exigências legais e 
sociais. A diligência quanto aos impactos sociais da cadeia de suprimentos inicia-se na elaboração do 
Instrumento Convocatório e dos contratos, com a inclusão de cláusulas sobre a observação da legislação 
de segurança do trabalho, o repúdio ao trabalho infantil e/ou análogo ao escravo, anticorrupção e redução 
de impactos ambientais. É expressamente vetado o emprego de menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. 
Também é proibido aos fornecedores possuírem, em seu capital social ou no quadro diretivo, dirigentes ou 
empregados do Sebrae Minas (ou ex-dirigentes e ex-empregados que tenham se desligado da entidade há 
menos de 18 meses).   

A metodologia do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores inclui a mensuração do atendimento a 
essas cláusulas. Dos 12 fornecedores avaliados em 2018 (dois a mais do que em 2017), nenhum foi 
identificado como gerador de impactos sociais negativos significativos, reais e potenciais em sua cadeia. 
No ano de 2018, todos os fornecedores atingiram a pontuação final acima do índice de satisfação definido 
pelo Sebrae Nacional. [ GRI 414-2 ]

1 Para este  indicador não foram considerados os contratos credenciamento de consultores, pois não há requisitos de impacto ambiental para esse 
tipo de serviço.
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A avaliação dos fornecedores também inclui a comprovação do cumprimento de exigências legais e 
sociais. A diligência quanto aos impactos sociais da cadeia de suprimentos inicia-se na elaboração do 
Instrumento Convocatório e dos contratos, com a inclusão de cláusulas sobre a observação da legislação 
de segurança do trabalho, o repúdio ao trabalho infantil e/ou análogo ao escravo, anticorrupção e redução 
de impactos ambientais. É expressamente vetado o emprego de menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. 
Também é proibido aos fornecedores possuírem, em seu capital social ou no quadro diretivo, dirigentes ou 
empregados do Sebrae Minas (ou ex-dirigentes e ex-empregados que tenham se desligado da entidade há 
menos de 18 meses).   

A metodologia do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores inclui a mensuração do atendimento a 
essas cláusulas. Dos 12 fornecedores avaliados em 2018 (dois a mais do que em 2017), nenhum foi 
identificado como gerador de impactos sociais negativos significativos, reais e potenciais em sua cadeia. 
No ano de 2018, todos os fornecedores atingiram a pontuação final acima do índice de satisfação definido 
pelo Sebrae Nacional. [ GRI 414-2 ]

1 Para este  indicador não foram considerados os contratos credenciamento de consultores, pois não há requisitos de impacto ambiental para esse 
tipo de serviço.
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1 Para o indicador, os contratos de consultores credenciados foram somados ao total de novas contratações. Dessa forma, entende-se a importância 
da observação dos tópicos sociais também, para esse tipo de fornecedor.

PORCENTAGEM DE NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS

792

791

99,87%

1.442

1.442

100%

692

692

100%

NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM 
BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS

TOTAL DE NOVOS FORNECEDORES QUE FORAM 
CONSIDERADOS PARA CONTRATAÇÃO

TOTAL DE NOVOS FORNECEDORES CONTRATADOS 
COM BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS

PERCENTUAL DE NOVOS FORNECEDORES 
CONTRATADOS COM BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS (%)

2016 2017 2018

[ GRI 414-1 ]



SUSTENTABILIDADE RELATÓRIO DE GRI 2018 44

GRI > DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL

De modo a contribuir para o fortalecimento da atividade econômica das regiões onde atua, o Sebrae Minas 
adota a abordagem Desenvolvimento Econômico Local (DEL). Trata-se de um redirecionamento estratégico do 
trabalho da instituição em prol do crescimento dos territórios onde atua, em busca de uma presença mais 
efetiva e multidisciplinar. Com o DEL, o Sebrae Minas se posiciona como principal parceiro dos municípios 
mineiros no planejamento e na execução de politicas sistêmicas de desenvolvimento, com ações realizadas 
não apenas junto a micro e pequenas empresas, mas encampando segmentos de toda a sociedade. 

O conceito é implementado na prática com ações de articulação entre empreendedores, órgãos públicos, 
entidades de classe, cooperativas, instituições de ensino e organizações não governamentais, entre outros 
agentes, divididas em cinco dimensões: capital empreendedor, tecido empresarial, governança para o 
desenvolvimento, organização produtiva e inserção competitiva.  

Com a promoção de duas Jornadas Internas de Conhecimento, o Sebrae Minas procurou aumentar o 
entendimento e a preparação de seus técnicos presentes nas microrregiões, responsáveis por realizar, nos 
municípios, as articulações entre os diversos setores envolvidos. Nos encontros, oficinas e palestras 
abordaram as cinco dimensões do DEL e mostraram sua conexão com o propósito do Sebrae (“Ser referência 
na geração de valor para os pequenos negócios e a sociedade”). Também foram intensificados os contatos 
com universidades, com a busca de cursos de extensão e capacitações relacionados às dimensões do DEL. 

Finalmente, para mensurar o avanço das iniciativas no âmbito do DEL, foi lançado em novembro de 2018 o 
Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local (ISDEL). Com indicadores quantitativos, o ISDEL busca 
medir o grau de prontidão no desenvolvimento dos territórios, avaliando os progressos que as regiões 
experimentaram nas cinco dimensões. Esses indicadores servem como subsídios para definir onde devem se 
concentrar os esforços para acelerar a atividade econômica sustentável em cada território.  

ARTICULAÇÕES COM PODER PÚBLICO E OUTRAS ORGANIZAÇÕES 
 

Avanços relevantes foram feitos no relacionamento com as cooperativas mineiras, em alinhamento com o 
Sistema OCEMG – que reúne o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais 
(OCEMG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais (SESCOOP-MG) – e 
com o Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (SICOOB). Um levantamento da presença de 
cooperativas de crédito em Minas Gerais incluiu contatos com mais de 70 entidades do setor, instaladas 
em mais de 200 municípios. Discussões com representantes do Banco Central, de prefeituras e de 
cooperativas estimularam a atuação das afiliadas ao Sicoob como agentes financeiros em municípios que 
não contam com agências bancárias. 

Entre os contatos com instâncias do poder público, destacaram-se uma cooperação técnica com o 
Ministério Público estadual, voltada ao planejamento de ações para o desenvolvimento dos municípios; e 
reuniões com superintendências regionais da Secretaria de Educação e com secretarias municipais, 
divulgando iniciativas de educação empreendedora. Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) foram 
assinados com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG), com o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e com a Defensoria Pública estadual, buscando facilitar e 
desburocratizar o relacionamento das MPEs com esses órgãos. 
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ARTICULAÇÕES COM PODER PÚBLICO E OUTRAS ORGANIZAÇÕES 
 

Avanços relevantes foram feitos no relacionamento com as cooperativas mineiras, em alinhamento com o 
Sistema OCEMG – que reúne o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais 
(OCEMG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais (SESCOOP-MG) – e 
com o Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (SICOOB). Um levantamento da presença de 
cooperativas de crédito em Minas Gerais incluiu contatos com mais de 70 entidades do setor, instaladas 
em mais de 200 municípios. Discussões com representantes do Banco Central, de prefeituras e de 
cooperativas estimularam a atuação das afiliadas ao Sicoob como agentes financeiros em municípios que 
não contam com agências bancárias. 

Entre os contatos com instâncias do poder público, destacaram-se uma cooperação técnica com o 
Ministério Público estadual, voltada ao planejamento de ações para o desenvolvimento dos municípios; e 
reuniões com superintendências regionais da Secretaria de Educação e com secretarias municipais, 
divulgando iniciativas de educação empreendedora. Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) foram 
assinados com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG), com o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e com a Defensoria Pública estadual, buscando facilitar e 
desburocratizar o relacionamento das MPEs com esses órgãos. 
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Criadas em 2017 por um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o Sebrae Minas e a Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais (JUCEMG), as Salas Mineiras do Empreendedor são espaços físicos nos 
municípios onde os micro e pequenos empreendedores contam com atendimento e informações para 
formalizar seus negócios, em contato com órgãos públicos e associações setoriais. Em 2018, uma das 
metas mobilizadoras da entidade era chegar ao número de 300 municípios com o termo de adesão ao ACT 
assinado. A meta foi atingida, com a adesão de 161 novas prefeituras ao termo (e um total de 331 
acumuladas desde 2017). Além disso, foram inauguradas Salas em 119 municípios mineiros, considerando 
o período de 2017 e 2018.

Ainda no âmbito das Salas Mineiras, o Sebrae Minas trabalhou junto ao Corpo de Bombeiros estadual, de 
modo a reduzir a burocracia envolvida na regularização de imóveis comerciais de micro e pequenas 
empresas. A entidade também disponibilizou consultorias e material informativo para os empreendedores 
que querem participar do programa. 

MUNICÍPIOS COM 
TERMO DE ADESÃO300

MUNICÍPIOS COM 
SALAS INAUGURADAS119

NOVOS TERMOS 
ASSINADOS161
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PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR 
2018 
 
Na edição 2018 do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, sete prefeitos (José Tibúrcio do 
Prado Neto, de Paraguaçu; Carlos Renato Lima 
Reis, de Passos; Odelmo Leão, de Uberlândia; 
José Eduardo Terra Vallory, de Capitólio, 
vencedor em duas categorias; José Walter 
Resende Aguiar, de Entre Rios de Minas; Vitor 
Penido de Barros, de Nova Lima; e Hélio Marcio 
Campos, de Ouro Branco) foram homenageados 
por seus projetos em benefício dos pequenos 
negócios e do desenvolvimento local. Os 
vencedores foram selecionados entre mais de 
100 iniciativas inscritas. Em cerimônia realizada, 
em novembro, os prefeitos receberam 
certificados e troféus e vão representar Minas 
Gerais na etapa nacional do Prêmio, em 2019. 

CURSO ÓPERA 
 

Retomado em 2017 após uma interrupção de 10 
anos, o Programa de Especialização em 
Desenvolvimento de Agentes em Cooperativas – 
Curso Ópera formou sua primeira turma em 
2018. A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae 
Minas e o Sistema OCEMG. Trata-se de uma 
especialização (pós-graduação) para gestores de 
cooperativas, focada em trazer resultados 
positivos e contribuir para a sustentabilidade 
dessas entidades e para os impactos positivos 
sobre as comunidades onde elas se inserem. 

PROGRAMA LIDER 
 

Dentro da dimensão governança para o 
desenvolvimento do DEL, continuaram as ações 
do Programa Líder (Liderança para o 
Desenvolvimento Regional), que em 2018 
promoveu a formação de cerca de 100 líderes 
regionais em 22 municípios. A iniciativa visa a 
integração e a qualificação das lideranças para a 
formulação, implantação e gestão das políticas 
de interesse público e regional. Com foco nos 
pequenos negócios e sua conexão com o setor 
público, o setor privado e o terceiro setor, contou 
com a participação de prefeituras, associações 
empresariais e universidades. 

PROGRAMA PODER DE COMPRAS 
 

Com o Poder de Compras, o Sebrae Minas 
buscou conectar escolas da rede pública de 
ensino a produtores no segmento da agricultura 
familiar. Técnicos ajudaram as escolas a planejar 
as compras de alimentos junto a pequenos 
produtores locais; em contato com o Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), foi 
possível obter informações sobre orçamentos e 
verbas disponíveis para as escolas. O alcance do 
Programa foi potencializado com a promulgação 
do Decreto Estadual nº 47.557, publicado em 
dezembro de 2018, que padronizou os cardápios 
das escolas estaduais e descentralizou a 
aquisição de alimentos, incentivando os 
fornecedores locais nos municípios.

Inserido no programa Poder de Compras, o 
projeto Sementes Presentes contribuiu para a 
geração de trabalho e renda para pequenos 
agricultores que vivem em territórios marcados 
pela desigualdade social. Cerca de 50 mil 
famílias foram beneficiadas com a entrega de 
sementes (milho, sorgo, feijão e hortaliças) que, 
cultivadas e colhidas, serão posteriormente 
adquiridas para a merenda das escolas 
participantes do Poder de Compras. Em 2018, o 
governo de Minas Gerais investiu R$ 3,5 milhões 
no Sementes Presentes, valor empregado em 
ações de capacitação, visitas técnicas e 
iniciativas de organização produtiva, além da 
aquisição das sementes. 

FAMÍLIAS BENEFICIADAS 
PELO PODER DE COMPRAS50Mil

DE REAIS: INVESTIMENTO  
NO PROGRAMA SEMENTES 
PRESENTES3,5Milhões
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PROGRAMA  
DE EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA

O Programa de Educação Empreendedora do Sebrae Minas 
contribui para a formação de pessoas com atitude 
empreendedora e estimula a geração de empresas. É a mais 
importante iniciativa de impacto social positivo conduzida pela 
instituição, contribuindo para a transformação efetiva da trajetória 
pessoal e profissional de milhares de cidadãos mineiros. 

Em 2018, foram atendidas 2.638 instituições de ensino no estado. Em todo o Sistema Sebrae, Minas Gerais foi 
a unidade da federação que mais realizou atividades de educação voltada ao empreendedorismo, no ano, das 
quais participaram mais de 25 mil pessoas. Também foi realizado o atendimento em 100% da rede municipal 
da modalidade educacional EJA (Educação de Jovens e Adultos) de Belo Horizonte. Os professores que 
integram o programa são capacitados para introduzir o eixo do empreendedorismo em suas aulas, de forma a 
gerar mudanças positivas e reais nas vidas dos envolvidos. 

Dois projetos buscaram elevar a efetividade das ações do Programa em 2018. A Oficina de Ecossistema da 
Educação Empreendedora promoveu uma reflexão com gestores da educação e professores sobre a 
importância de conectar-se com os atores relevantes do ecossistema, para suprir possíveis lacunas e 
disseminar a cultura empreendedora em todas as esferas do território no qual a instituição está inserida.

SISTEMA DE FORMAÇÃO GERENCIAL (SFG) 
 
O Sistema de Formação Gerencial (SFG) do Sebrae Minas busca difundir a educação empreendedora pelo 
estado, ao coordenar as ações educacionais de instituições de ensino e ao comercializar soluções de 
educação empreendedora. A Escola de Formação Gerencial (EFG), em Belo Horizonte, oferece formação 
simultânea no Ensino Médio e em Técnica de Administração para alunos que estudam em período integral. 
O currículo não apenas prepara o estudante para o mercado de trabalho e/ou para cursar uma universidade, 
mas também contribui para o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora. Já o Núcleo de 
Empreendedorismo Juvenil (NEJ) disponibiliza formação Técnica em Administração, em um curso com um 
ano de duração, para egressos do Ensino Médio da educação pública, em parceria com o projeto 
PlugMinas, do governo estadual.  

Cerca de 2 mil alunos participaram regularmente dos cursos do SFG em 2018, dos quais 604 eram 
estudantes das escolas próprias do Sebrae Minas. Além das sedes da EFG e do NEJ em Belo Horizonte, os 
cursos são oferecidos em escolas que licenciam a metodologia de ensino do Sebrae. Em 2018, houve a 
expansão da modalidade NEJ para outros municípios, chegando às cidades de Belo Oriente, em parceria 
com o Instituto Cenibra e a prefeitura municipal, e de Montes Claros, tendo como parceiros a Fundação 
Educacional de Montes Claros (FEMC) e o laboratório Novo Nordisk. 

Ainda em 2018, houve a formatura das primeiras turmas do curso técnico em Administração do NEJ 
Salvador (BA), a primeira unidade do SFG inaugurada fora do estado de Minas Gerais. Instalada no Centro 
Estadual de Educação Profissional (Ceep) Empreende Bahia, o NEJ Salvador iniciou as atividades em 2017 
e formou 71 alunos em 2018, em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (PRONATEC) e o Sebrae Bahia. 

2.638 INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO ATENDIDAS

25Mil
PESSOAS 
PARTICIPARAM
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CENTRO SEBRAE DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA (CER) 
 
O CER é uma plataforma online dedicada à construção de conhecimento sobre educação empreendedora. 
Tem como objetivo principal ser um núcleo de referência no desenvolvimento e disseminação de 
conteúdos, estudos, pesquisas, ferramentas e tecnologias para o fomento da educação empreendedora, 
em consonância com a estratégia do Sebrae Nacional. A gestão do projeto é realizada de forma 
compartilhada entre o Sebrae Nacional e o Sebrae Minas, e está vinculada à estratégia nacional de 
promover a educação e cultura empreendedora. Os conteúdos do CER estão disponíveis no site 
www.cer.sebrae.com.br. 
 
Em 2018, o Sebrae Minas trabalhou para consolidar o CER como uma referência nacional em seu campo, 
com a produção de diversos conteúdos novos e parcerias com entidades como a Fundação Telefônica e o 
Centro Sebrae de Sustentabilidade do Mato Grosso. 

Um estande de divulgação do CER foi montado no Bett Educar 2018, o maior congresso de educação da 
América Latina, realizado em São Paulo, no mês de maio. Representantes da EFG apresentaram a 
metodologia de educação empreendedora e participaram de uma oficina sobre o movimento maker e aulas 
criativas. 

INOVAÇÃO APLICADA À EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA 
 
A Escola do Sebrae criou, em 2016, o programa 
de pré-aceleração AGITA. A iniciativa visa 
impulsionar o desenvolvimento de modelos de 
negócios sustentáveis e escaláveis, além de 
estimular o mindset empreendedor entre o 
público jovem de todas as regiões. O AGITA é 
uma jornada de 12 semanas (170 horas), 
divididas em oito módulos, que incluem 
atividades e conteúdos específicos, como: 
palestras, oficinas, mentorias, capacitações, 
networking com especialistas e acesso a 
mercado, tornando as equipes aptas a passarem 
por todas as fases do programa “Zero to Hero”. 
 
Desde 2016, o programa de pré-aceleração já 
impactou diretamente 139 startups em dez 
municípios diferentes, ao todo mais de 500 
pessoas foram beneficiadas pela metodologia. 
Foram formalizados mais de 40 parceiros 
estratégicos pelo estado de Minas Gerais e 
quatro parceiros nacionais do segmento de 
inovação e tecnologia: Fundação Telefônica Vivo, 
Amazon Web Service, RD Station e ABStartups. 
Outros três produtos derivados do AGITA 
surgiram com objetivo de fortalecer a marca e 
qualificar o público do programa: AGITA 
Challenge, AGITA Experience e AGITA EdTech.

O AGITA EdTech é um desafio, uma jornada de 
empreendedorismo de 18 horas para 
profissionais da educação que desejam aprender 
a utilizar ferramentas de empreendedorismo e 
gestão e apresentar uma nova solução 
tecnológica. O AGITA Experience é um evento 
que reúne em um só espaço diversas arenas, 
oficinas e palestras, trazendo ao público as 
novas tendências em inovação, startups e 
tecnologia.

O AGITA Challenge é um desafio de negócios de 
12 horas, em que os participantes devem propor 
soluções inovadoras e criativas para problemas 
vivenciados por uma organização real, que 
posteriormente poderão ser implementadas.
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DESTAQUES INTERNACIONAIS 
 
Alunos da EFG obtiveram destaque em eventos internacionais de educação em 2018.  Na 13º Feira 
Internacional de Empresas Simuladas (Sefed), em Barcelona, Espanha, o estande da Agex – empresa 
simulada criada por estudantes da EFG – foi um dos premiados. Em Nova York (EUA), dois alunos da 
Escola conquistaram o 2º e o 3º lugares no Global Business Challenge, desafio internacional de negócios 
que reúne jovens de todo o mundo. Já no Global Enterprise Challenge, competição similar realizada na 
Alemanha, estudantes da EFG ocuparam os quatro primeiros lugares entre as equipes mais bem 
classificadas.  

No Nasa Space App Challenge, desafio voltado para aplicativos inovadores, promovido pela Agência 
Espacial Norte-americana (Nasa), uma equipe formada por alunos do 2º ano da EFG, a Body Fuel, 
conquistou o 1º lugar na categoria escolha do público. Eles apresentaram uma solução de alimento em pó 
para astronautas em missões espaciais.  

FESTIVAL DE EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA 
 
Realizado em dezembro de 2018, o evento 
apresentou tendências e temas atuais 
relacionados à educação 4.0, à transformação 
digital na educação, projetos de educação 
empreendedora e mostra de startups. Mais de 
500 educadores estiveram presentes, 
participando de palestras, oficinas e exposições 
de projetos de educação empreendedora. 

CRIE O IMPOSSÍVEL 
 
Histórias inspiradoras de empreendedores 
(vários deles ex-alunos da EFG e do NEJ) 
estiveram em pauta no evento Crie o Impossível, 
realizado em novembro de 2018, no Estádio do 
Mineirão. Cerca de 4 mil alunos de escolas 
públicas se reuniram no encontro, o maior 
evento de empreendedorismo para estudantes 
no ano. Palestras de empresários bem-sucedidos 
buscaram mostrar para os jovens que é possível 
transformar vidas por meio de uma mentalidade 
empreendedora. O evento foi realizado pela ONG 
Embaixadores de Minas, formada por ex-alunos 
da EFG NEJ, em parceria com o Sebrae e o 
Mineirão.
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INOVAÇÃO
A inovação é um dos valores fundamentais do Sebrae. Para concretizar esse valor, o Sebrae Minas investe 
crescentemente na construção de um pensamento voltado à inovação e em projetos que empreguem métodos 
e soluções inovadores para atender às necessidades das MPEs mineiras. Isso se dá por meio de iniciativas 
próprias da entidade e também por meio do relacionamento com o ecossistema de startups do estado.  
 
Em 2018, foram atendidos mais de 38 mil micro e pequenos empreendimentos com soluções específicas de 
inovação. A Plataforma de Inovação Sebrae Minas, criada em 2017, registrou, em 2018, um total de 73.031 
acessos efetuados por cerca de 46 mil clientes. Mais de 300 posts novos, sobre temas como ambiente digital, 
design, tendências, startups e sustentabilidade foram publicados no decorrer do ano.  
 
Já entre as soluções apresentadas pela Unidade de Acesso à Inovação e Sustentabilidade, quatro novas 
metodologias se destacaram. O Building Information Modelling (BIM) é uma ferramenta de gestão para 
pequenas empresas do setor de construção; a oficina Startup Mundi, que usa técnicas de gamificação para 
apresentar o universo das startups a empreendedores de diversos segmentos; e duas cartilhas sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma voltada aos pequenos negócios, e outra, ao 
desenvolvimento econômico local (leia mais na seção Responsabilidade socioambiental).

MIL MICRO E 
PEQUENOS 
EMPREENDIMENTOS 
ATENDIDOS

38 ACESSOS 
EFETUADOS73.031

NOVOS POSTS 
VARIADOS300MIL  

CLIENTES46
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EDITAL SEBRAE DE INOVAÇÃO 
 
Vinte e sete empresas foram atendidas pelo Edital Sebrae de Inovação em 2018, todas elas com grande 
potencial de crescimento e capacidade de gerar valor de forma diferenciada. Um dos destaques foi a 
startup Zumpy cujo aplicativo de caronas compartilhadas tem o recurso de calcular a quantidade de CO2 

que deixa de ser emitida a cada carona efetuada. A plataforma foi selecionada para participar do World 
Summit Award, em Viena (Áustria), como um dos melhores projetos de tecnologia digital com impacto 
socioambiental em 2018, no mundo. 

SEBRAETEC 
 
O programa Sebraetec dá às MPEs mineiras 
a oportunidade de acessar serviços 
tecnológicos e de inovação e, com isso, 
aumentar a competitividade e as 
possibilidades de crescimento destas 
empresas. Em 2017 e 2018, em parceria 
com a Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (CODEMIG), a 
iniciativa recebeu investimentos de R$ 35,5 
milhões, que permitiram a participação em 
1.912 projetos em 551 municípios. As 
informações geradas pelos atendimentos 
foram compiladas na publicação Inovação 
nos Territórios Mineiros, lançada em 2018, e 
que apurou, entre outros indicadores 
positivos, aumentos no faturamento, na 
produtividade e no portfólio de produtos e 
serviços oferecidos pelas empresas 
participantes.

PROJETOS1.912

MUNICÍPIOS551

MILHÕES DE 
INVESTIMENTOS35,5
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Cinco novas unidades do SebraeLab foram inauguradas 
em 2018, nos municípios de Juiz de Fora, Varginha, 
Ipatinga, Uberlândia e Montes Claros. Com isso, seis das 
nove regionais do Sebrae Minas passaram a contar com 
um SebraeLab – ambientes multifuncionais e 
colaborativos que integram empreendedores, startups, 
especialistas de diversas áreas e representantes do 
mercado, da academia e das comunidades locais. 
Nesses espaços, acontecem atividades de estímulo ao 
empreendedorismo, prospecção de novas 
oportunidades e conexões e a apresentação de 
ferramentas inovadoras de negócios.  

O SebraeLab da sede do Sebrae Minas, em Belo 
Horizonte (pioneiro no Sistema Sebrae, inaugurado em 
2016), teve, em 2018, 240 eventos e prestou 
atendimento a cerca de 9,4 mil clientes, além de ter 
realizado capacitações de3,9 mil empreendedores. 

EVENTOS240
MIL CLIENTES9,4
MIL 
EMPREENDEDORES3,9

RELOAD 2018 
 
Realizado pelo Sebrae Minas em 2018, em 
Belo Horizonte, Governador Valadares, 
Montes Claros e Divinópolis, o evento 
Reload – Seminário de Marketing Digital do 
Sebrae Minas buscou mostrar as 
possibilidades do marketing digital para os 
pequenos empreendedores mineiros. 
Representantes de empresas inovadoras 
realizaram palestras, mostrando o potencial 
das ferramentas digitais para divulgação de 
marca, atendimento ao cliente e 
impulsionamento de vendas. Um total de 
2.456 pessoas participou das atividades em 
2018: 1.025 em Belo Horizonte, 486 em 
Montes Claros, 545 em Divinópolis e 400 
em Governador Valadares.

PESSOAS2.456
EM  
BELO HORIZONTE1.025
EM  
MONTES CLAROS486
EM  
DIVINÓPOLIS545
EM  
GOVERNADOR 
VALADARES

400
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CONEXÃO COM O ECOSSISTEMA DE STARTUPS MINEIRAS 
 
O Sebrae Minas manteve seu relacionamento com as comunidades de startups e de empreendedores 
voltados à inovação em 2018, com o projeto Identidade Startup e as ações do programa Ecossistemas 
Locais de Inovação. Essas iniciativas também reforçam o trabalho de desenvolvimento econômico local 
nas regiões envolvidas. Foram consolidados projetos em articulação com empresas, nas cidades de Lavras, 
Varginha, Uberaba, Montes Claros e Patos de Minas, e iniciados novos projetos em Arinos, Ipatinga, Itaúna, 
João Pinheiro, Paracatu, Teófilo Otoni, Unaí e Viçosa.  

Dentro dos projetos de atendimento setorial, o projeto Mind (Minas Indústria) 4.0 procurou incentivar a 
inovação aberta na indústria mineira. Em encontros organizados pelo Sebrae Minas, startups se reuniram 
para debater soluções baseadas em tecnologias ativadoras da Indústria 4.0 para problemas reais e 
sofisticados apresentados por empresas já estabelecidas no setor industrial, em rodadas de debates e 
prototipagem que geraram negócios concretos. O projeto é um dos resultados de um novo modelo de 
operação, apresentado para os projetos voltados à indústria em 2018, com foco no estímulo ao trabalho em 
cooperação e à disseminação da inovação em setores mais tradicionais. Em 2019, o conceito será 
replicado no atendimento ao comércio e aos serviços.
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PROCESSOS  
E PESSOAS

GRI > REVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO

Com a Revolução do Atendimento, iniciada em 2017, o Sebrae Minas pretende revolucionar a forma como 
atende a seus clientes, ampliar a efetividade de suas ações e permitir o alcance de resultados admiráveis, de 
modo a gerar ainda mais valor para os micro e pequenos negócios de Minas Gerais. 

O Comitê da Revolução do Atendimento foi instituído para coordenar as ações de modernização e melhoria do 
atendimento. Com um plano de ação dividido em cinco pilares (Pessoas, Soluções, Inteligência, Tecnologia e 
Processos), o Comitê vem implementando um novo modelo de atendimento dentro do contexto da 
transformação digital de processos e serviços que a instituição já vem experimentando. De modo a promover o 
relacionamento continuado com os clientes, esse modelo dá ênfase à unicidade na jornada do cliente, por meio 
de uma experiência fluída e organizada. 

Os avanços no modelo de atendimento em 2018 buscaram a padronização e a melhoria da experiência que 
o cliente tem em todos os canais disponíveis. O portal do Sebrae Minas foi remodelado, ganhando mais 
integração com o site do Sistema Nacional, navegação responsiva, um novo sistema de busca e um acesso 
mais ágil à biblioteca digital. As equipes das nove regionais do estado foram capacitadas em  processos de 
atendimento presencial, dentro das premissas do novo modelo. Prosseguiu também o trabalho de 
implantação do Sistema de Atendimento Sebrae (SAS), desenvolvido pelo Sebrae Nacional – que estará 
plenamente funcional em Minas Gerais em 2019.  
 
Para ampliar o time interno de empregados qualificados para o atendimento ao cliente, foi apresentado o 
Programa Atender, como uma política permanente de capacitação da equipe de atendentes, com foco no 
desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades específicas para geração do relacionamento com o 
cliente. A iniciativa capacitou 400 atendentes em 2018.

PROCESSOS 

PESSOAS

Com a Revolução do Atendimento, iniciada em 2017, o Sebrae Minas pretende revolucionar a forma como 
atende a seus clientes, ampliar a efetividade de suas ações e permitir o alcance de resultados admiráveis, de 
modo a gerar ainda mais valor para os micro e pequenos negócios de Minas Gerais. 

O Comitê da Revolução do Atendimento foi instituído para coordenar as ações de modernização e melhoria do 
atendimento. Com um plano de ação dividido em cinco pilares (Pessoas, Soluções, Inteligência, Tecnologia e 
Processos), o Comitê vem implementando um novo modelo de atendimento dentro do contexto da 
transformação digital de processos e serviços que a instituição já vem experimentando. De modo a promover o 
relacionamento continuado com os clientes, esse modelo dá ênfase à unicidade na jornada do cliente, por meio 
de uma experiência fluida e organizada. 

Os avanços no modelo de atendimento em 2018 buscaram a padronização e a melhoria da experiência que 
o cliente tem em todos os canais disponíveis. O portal do Sebrae Minas foi remodelado, ganhando mais 
integração com o site do Sistema Nacional, navegação responsiva, um novo sistema de busca e um acesso 
mais ágil à biblioteca digital. As equipes das nove regionais do estado foram capacitadas em  processos de 
atendimento presencial, dentro das premissas do novo modelo. Prosseguiu também o trabalho de 
implantação do Sistema de Atendimento Sebrae (SAS), desenvolvido pelo Sebrae Nacional – que estará 
plenamente funcional em Minas Gerais em 2019.  
 
Para ampliar o time interno de empregados qualificados para o atendimento ao cliente, foi apresentado o 
Programa Atender, como uma política permanente de capacitação da equipe de atendentes, com foco no 
desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades específicas para geração do relacionamento com o 
cliente. A iniciativa capacitou 400 atendentes em 2018.

Para ampliar o time interno de empregados qualificados para o atendimento ao cliente, foi apresentado o 
Programa Atender, como uma política permanente de capacitação da equipe de atendentes, com foco no 
desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades específicas para geração do relacionamento com o 
cliente. A iniciativa capacitou 400 atendentes em 2018.
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TECNOLOGIA 
E SOLUÇÕES

Já o pilar Tecnologia desenvolveu diversas soluções inovadoras em formato piloto – para ampliar o nível de 
digitalização no atendimento e que serão plenamente implementadas em 2019:  

• Plataforma de Consultores, com atendimento remoto por vídeo ou chat em tempo real;

• Sebrae Play, plataforma de streaming vídeos on-demand que disponibiliza palestras e capacitações; 

• App Check-in, que registra o momento em que o cliente começa a acessar as soluções do Sebrae Minas e 
     simplifica o cadastro;

• E-commerce: sistema de comércio digital para venda de cursos e conteúdos educativos em geral; 

• Chatbot no Facebook: um sistema de inteligência artificial presta atendimento em tempo real na página do 
     Sebrae Minas na rede social Facebook; 

• App Sebrae na Sua Empresa: o aplicativo do programa Sebrae na Sua Empresa ganhou novos temas e seções. 
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INTELIGÊNCIA
Neste pilar, o Sebrae Minas procura reunir os dados quantitativos e qualitativos sobre o número de 
atendimentos prestados no ano e outros indicadores de relacionamento com os clientes, analisar tendências e 
planejar melhorias para os próximos ciclos. Entre os indicadores de 2018, destacaram-se: 

• Cerca de 1,24 milhão de atendimentos, somados canais digitais, atendimento presencial e acesso a 
     conteúdos informativos;

• Cerca de 390 mil atendimentos à distância, incluindo canais digitais, consultorias remotas e ligações 
     telefônicas;

• 582 mil visitantes no portal do Sebrae Minas;

• 70 mil atendimentos no Sebrae na Sua Empresa;

• 93 mil atendimentos telefônicos; 

• 200 mil downloads de conteúdos da biblioteca digital no site; 

• 7 mil atendimentos por meio de mídias sociais.

A análise dos dados de 2018 confirma a tendência do aumento de uso dos meios remotos de atendimento, 
incluindo canais digitais (chat, downloads, visitas ao site) e telefone. O índice de recomendação (NPS) dos 
canais de atendimento remoto (isto é, a porcentagem de usuários propensos a recomendar a experiência a 
outras pessoas) ficou em 79 pontos, zona de excelência do indicador. Também foi positivo o índice de 
satisfação com as soluções oferecidas (90 pontos), bem como os índices de aplicabilidade e efetividade dos 
conteúdos. 

MILHÕES DE 
ATENDIMENTOS1,24 MIL ATENDIMENTOS 

TELEFÔNICOS93

MIL ATENDIMENTOS 
VIA MÍDIAS SOCIAIS7

MIL 
ATENDIMENTOS  
A DISTÂNCIA

390 MIL DOWNLOADS200

VISITAS  
AO PORTAL SEBRAE582
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DESTAQUES  
EM SERVIÇOS  
E EVENTOS EM 2018
Em 2018, a entidade realizou 1.180.537 atendimentos em 100% dos municípios mineiros. Destes, 230.986 
pequenos negócios únicos foram atendidos com foco na melhoria da gestão, ampliação de mercados e em 
processos de inovação, número 15% superior ao resultado de 2017.  

ENTRE AS AÇÕES REALIZADAS EM 2018, VOLTADAS À GERAÇÃO DE VALOR PARA OS MICRO E PEQUENOS 
EMPREENDEDORES, DESTACARAM-SE: 

ATENDIMENTOS EM 100% 
DOS MUNICÍPIOS 

MINEIROS

1.180.537
PEQUENOS NEGÓCIOS 

ATENDIDOS

230.986
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SEBRAE NA EMPRESA 
 

As ações do Sebrae na sua Empresa abrangeram 
668 municípios mineiros, totalizando 71.775 
atendimentos em 2018. A pesquisa amostral 
realizada com estes clientes apresentou um 
resultado de 79% dos participantes que 
acreditam que a visita do Sebrae Minas 
contribuiu para aumentar o faturamento da sua 
empresa e 82% que contribuiu para o seu 
crescimento. O Net Promoter Score (NPS) aferido 
com os usuários desse tipo de atendimento foi 
de 89,2 pontos.

SEMANA GLOBAL DO 
EMPREENDEDORISMO 
 

A 11ª edição da Semana Global foi liderada pelo 
Sebrae Minas, em colaboração com Aliança 
Empreendedora, Anjos do Brasil, Artemísia, 
Associação Nacional de Entidades Promotoras 
de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), 
Confederação Nacional de Jovens Empresários 
(CONAJE), Brasil Junior, Junior Achievement e 
Endeavor. O evento teve como objetivo fortalecer 
e disseminar a cultura empreendedora pela 
sociedade. Mais de 600 atividades foram 
realizadas entre os dias 5 e 9 de novembro, em 
190 municípios mineiros.  
 
O trabalho do Sebrae no planejamento e na 
mobilização em torno da Semana Global do 
Empreendedorismo foi reconhecido em janeiro 
de 2019, no Global Entrepreneurship Congress 
(GEC), realizado em Manama, Bahrain.

 A instituição recebeu o prêmio de “Campanha do 
Ano”, oferecido a organizações que se destacam 
internacionalmente na promoção de eventos e 
atividades de estímulo ao empreendedorismo. 

Além disso, foi realizada a atualização dos 
Cadernos de Gestão, reunindo em um só volume 
as orientações para Microempreendedores 
Individuais (MEI) e Micro e Pequenas Empresas 
(MPE). Com isso, o MEI passou a ter acesso a 
ferramentas de gestão mais avançadas.

SEMANA NACIONAL DO MEI 
 

A Semana Nacional do Microempreendedor Individual (MEI) é um evento promovido pelo Sebrae Nacional 
em todos os estados brasileiros, simultaneamente. A 10ª edição foi realizada entre os dias 14 e 19 de maio 
e, em Minas Gerais, contou com ações em 168 municípios. Mais de 14 mil participantes acompanharam as 
ações de capacitação presencial e à distância, que somaram mais de 580 atividades. Além de oficinas e 
capacitações, foram divulgadas orientações para o cumprimento das obrigações legais do MEI: serviços de 
baixa, formalização, alteração da empresa, orientações quanto ao preenchimento da Declaração Anual e a 
impressão dos boletos das obrigações fiscais.

ATENDIMENTOS 
EM 2018

668

71.775
MUNICÍPIOS 
MINEIROS

ATIVIDADES 
REALIZADAS124

MUNICÍPIOS 
MINEIROS190
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FESTIVAL DO QUEIJO MINAS ARTESANAL 
 

A 2ª edição do Festival do Queijo Minas Artesanal, promovida em parceria com a Federação da Agricultura 
de Minas Gerais (Faemg), em maio, buscou valorizar as origens produtoras e a capacitação técnica dos 
produtores de queijo do estado. Foram vendidas mais de duas toneladas de queijos e oferecidas 31 horas de 
capacitação para 594 participantes. O evento contou com a presença de 15 mil visitantes. 

PARTICIPANTES 
CAPACITADOS594 HORAS DE 

CAPACITAÇÃO31

MIL VISITANTES15TONELADAS DE 
QUEIJOS VENDIDOS2

EVENTO INTERNACIONAL DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E MARCAS COLETIVAS 
 

Realizado em parceria pelas Unidades de Agronegócio e de Acesso à Inovação e Sustentabilidade, junto ao 
Sebrae Nacional, o evento ocorreu em agosto e teve como objetivo divulgar os conceitos e experiências das 
Indicações Geográficas e Marcas Coletivas brasileiras e internacionais, além de gerar negócios diretos e 
indiretos para os diversos elos das cadeias de valor envolvidas. A participação na Feirinha Aproxima 
alavancou os números de participação do público para cerca de 3,6 mil participantes. Integraram o evento, 
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o Institut National de la Propriete Industrielle (França), a 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).

3.600 PARTICIPANTES
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MINASCON 
 

O Minascon é um evento unificado da construção 
civil e ponto de encontro entre todos os 
envolvidos na cadeia produtiva do segmento. 
Abrange um conjunto de mostras e palestra 
sobre os assuntos mais importantes do 
momento para a construção civil e a sociedade 
em geral. O Sebrae Minas atua como apoiador do 
Minascon desde sua primeira edição e,  em 2018, 
passou a ser correalizador do evento, junto à 
FIEMG e ao Sindicato da Indústria da Construção 
Civil de Juiz de Fora (Sinduscon-JF). 

MINAS GERAIS AUDIOVISUAL EXPO 
 

Um dos maiores eventos nacionais de fomento ao audiovisual, reúne rodadas de negócios, capacitações, 
exibição de conteúdos e programação cultural. Em 2018, foi realizada entre os dias 28 de agosto e 1º de 
setembro, com uma programação que englobou desenvolvimento de mercado, cultura e tendências, 
regulamentação, técnicas e capacitação. 

SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ 
 

A Semana Internacional do Café (SIC) é uma 
iniciativa conjunta envolvendo o Sebrae Minas, o 
Sistema Faemg e a Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas 
Gerais (Seapa), entre outras entidades. O 
encontro, considerado o maior da cadeia 
produtiva do setor no Brasil e um dos principais 
do mundo, registrou em 2018 um recorde 
histórico de público (20 mil visitantes), entre os 
dias 7 e 9 de novembro. Foram iniciados R$ 42 
milhões em negócios, o que representa um 
incremento de 20% em relação ao ano anterior.

MIL VISITANTES20
MILHÕES EM NEGÓCIOS42
DE INCREMENTO EM 
RELAÇÃO AO ANO 
ANTERIOR

20%

BRASIL ORIGINAL 
 

Em 2018, o Sebrae apoiou a participação dos 
artesãos, em feiras com resultado de vendas de 
aproximadamente R$ 830 mil, além da promoção 
das vendas e aproximação do mercado com 
duas lojas Brasil Original, que geraram mais de 
R$ 120 mil em vendas. O artesanato de Minas 
Gerais se destaca como referência em qualidade 
e originalidade em nível nacional. 

MIL EM VENDAS 
NA FEIRA830
MIL EM VENDAS 
NA LOJA120
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EDUCAMPO 
 

O Educampo é um projeto dinâmico e 
permanente que busca, por meio da capacitação 
gerencial e tecnológica de grupos de produtores 
rurais, desenvolver os aspectos de gestão da 
propriedade, tornando-os mais eficientes e 
competitivos. Em 2018, a iniciativa formou 75 
grupos no estado, atendeu a 1.152 produtores e 
prestou 111 mil horas de consultoria.

PRODUTORES1.152
MIL HORAS/ 
CONSULTORIA111

GRUPOS  
NO ESTADO75

O Origem Minas tem como objetivo fomentar o desenvolvimento, a competitividade e 
a diferenciação do agronegócio no estado de Minas Gerais – por meio da capacitação, 
regularização, promoção e apoio no acesso a mercados de agroindústrias e pequenos 
empreendimentos rurais. De 2015 a 2018, o projeto gerou cerca de R$ 1,49 milhão em 
vendas diretas e assinalou 96 participações em feiras e eventos diversos. 

MILHÕES DE REAIS  
EM VENDAS1,49

PARTICIPAÇÕES EM FEIRAS 
E EVENTOS96
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Além das iniciativas citadas (de abrangência estadual), outras ações se destacaram na atuação regional do 
Sebrae Minas em 2018:  
 
• Realização do Conecta Gerais, em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU), que promoveu a 
     conexão entre diferentes atores da sociedade civil na discussão de soluções inovadoras para a correta 
     aplicação de recursos públicos; 

• Lançamento da marca território “Região do Serro”, que fortaleceu o setor e possibilitou o acesso 
     a novos mercados;  
 
• Participação na Feira Literária de Araxá (Fliaraxá 2018), evidenciando a temática da economia criativa;  

• Participação na 6° Feira do Abacaxi de Aparecida de Minas, que teve como resultados R$ 2 milhões em 
     expectativa de negócios e R$ 1,5 milhão em vendas consolidadas;

OUTROS 
DESTAQUES NA  
ATUAÇÃO REGIONAL

2Milhões 1,5Milhão
EM 
EXPECTATIVA 
EM NEGÓCIOS

EM VENDAS 
CONSOLIDADAS

• Criação do Ecossistema de Inovação de Frutal; 

• Realização da 17ª edição da Rodada de Negócios em Uberlândia, dentro da programação do Congresso 
Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade – Cities;

• Participação dos produtores de cachaça associados à Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça 
de Salinas (Apacs) em eventos como a Expocachaça e a Cachaça Trade Fair;

• Realização do Shark Tank no Vale do Aço, onde os participantes apresentaram seus projetos ou ideias para 
investidores da região; 
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• Conclusão do processo de indicação geográfica 
para o café na região Campo das Vertentes, com o 
objetivo de criar identidade territorial e agregar 
valor ao produto;

• Denominação de Origem (DO) do café da região 
Mantiqueira de Minas, aprovada pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Com 
isso, os 25 municípios que integram a região 
delimitada poderão utilizar o Selo DO, valorizando e 
dando visibilidade à região;

• Realização de encontros de negócio voltados 
para o segmento da moda: MVB (confecção de 
Divinópolis), Fenova (calçados de Nova Serrana) e 
Felinju (lingerie de Juruaia);

• Projeto Siderurgia Sustentável, que promoveu a 
implantação de uma unidade demonstrativa de 
produção de carvão vegetal com baixa emissão de 
carbono em Lamim e João Pinheiro;

• Zoneamento Produtivo Ambiental (ZAP) da sub-
bacia do Ribeirão das Almas (Bonfinópolis de 
Minas) e Ribeirão Santa Isabel (Paracatu), em 
parceria com a Irriganor, a Faemg e prefeituras 
municipais. 

• Preparação gerencial e técnica dos produtores 
de aves da cadeia produtiva da empresa Avivar, 
resultando em melhoria de competitividade das 
empresas fornecedoras;
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COMUNICAÇÃO
A Unidade de Comunicação Integrada do Sebrae 
Minas elaborou em 2018 um plano de marketing 
e comunicação para dar destaque aos projetos 
realizados pela instituição ao longo do ano. O 
objetivo foi consolidar a imagem do Sebrae 
Minas como promotor de inovação e 
desenvolvimento das MPEs de todo o estado. 

Uma das principais entregas do ano foi a 
campanha de mídia “Histórias de Sucesso”, em 
que três empresários mineiros narraram suas 
trajetórias de sucesso e comprovaram a 
efetividade do apoio prestado pelo Sebrae Minas 
a estas empresas. Com conteúdos veiculados 
em televisão, rádio, cinema, internet, mídia 
impressa e exterior, a campanha atingiu 850 
municípios mineiros e alcançou mais de 1,9 
milhão de pessoas. A primeira vez em que uma 
ação de marketing da instituição foi veiculada 
simultaneamente nas cidades-sede das nove 
regionais do estado. 

Outro resultado que merece destaque foi a 
elevação da presença da instituição em menções 
espontâneas na mídia. Quatro veículos 
considerados estratégicos (jornais O Estado de 
Minas e O Tempo, TV Globo e revista Pequenas 
Empresas Grandes Negócios) foram priorizados, 
e o resultado foi 10% superior ao registrado em 
2017.  

Em relação aos acessos do público aos 
conteúdos e às notícias publicadas pelo Sebrae 
Minas na internet, em 2018, cerca de 2,9 milhões 
de páginas foram visualizadas no portal 
www.sebrae.com.br/minasgerais, acessadas por 
867 mil usuários – uma média de 72 mil usuários 
por mês. 

1,9Milhão DE PESSOAS 850 MUNICÍPIOS 10%
ALCANCE DE 
MÍDIA SUPERIOR 
A 2017
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REVISTA PASSO A PASSO 
 

A revista Passo a Passo é uma publicação 
impressa trimestral do Sebrae em Minas Gerais, 
que apresenta casos de sucesso em diversos 
setores econômicos que recebem o apoio da 
instituição. Publicada desde 1995, a revista já 
venceu o Prêmio da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aberje), na categoria 
mídia impressa, em 2012. 

SEMANA GLOBAL DO 
EMPREENDEDORISMO 
 

Pela primeira vez em sua história, o Sebrae foi o 
realizador da Semana Global do Empreendedorismo, 
um evento de âmbito mundial para promoção do 
empreendedorismo como ferramenta de 
desenvolvimento econômico e social. Minas Gerais 
foi o estado que mais apresentou atividades durante 
a Semana, realizada entre 5 e 9 de novembro.  
 
O trabalho de divulgação do evento foi um dos 
maiores desafios da Unidade de Comunicação 
Integrada. Foram ações de comunicação interna e 
externa, que incluíram peças voltadas à televisão, 
rádio, mídia outdoor e canais digitais. O esforço 
rendeu 8 milhões de impressões da marca do 
Sebrae Minas nas redes sociais e mais de 7 milhões 
de impactos com a divulgação na televisão. 

BOLETIM INFORMEI 
 

Criado em 2016, o boletim InforMEI completou 
dois anos. Ele circula bimestralmente e traz 
informações relevantes sobre gestão, marketing, 
legislação e outros temas que interessam aos 
microempreendedores individuais (MEI). Em 
2018, a tiragem das seis edições alcançou 109 
mil exemplares. A publicação é distribuída em 
todas as regionais do estado, nos pontos de 
atendimento do Sebrae Minas e nas Salas 
Mineiras do Empreendedor.

INICIATIVAS400
MUNICÍPIOS172

MILHÕES DE 
IMPRESSÕES DA  
MARCA SEBRAE

8

MILHÕES DE 
IMPACTOS EM 
DIVULGAÇÃO NA TV

7
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Em 2018, a estratégia do Sebrae Minas para os temas de responsabilidade socioambiental foi dividida em 
duas vertentes: uma com ações de sustentabilidade interna e outra voltada para os públicos externos 
(principalmente clientes). Foi iniciado o Projeto de Sustentabilidade Interna, apoiado com recursos do 
Sebrae Nacional e composto por três eixos: ambiental, social e econômico. As ações foram realizadas de 
acordo com cada eixo. Para o eixo ambiental foi contratada uma consultoria para desenvolvimento do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com base na norma ISO 14.001.

Um mapeamento do desempenho ambiental de todas as sedes regionais do Sebrae Minas foi conduzido em 
2018, em conjunto com o desenvolvimento do sistema de gestão ambiental. Uma palestra com os 
colaboradores terceirizados buscou ampliar a conscientização sobre o descarte correto dos resíduos e a 
reciclagem de materiais. Em 2018, outras ações foram realizadas na sede, em Belo Horizonte, para minimizar 
os impactos negativos no meio ambiente, como, por exemplo, uma parceria para coleta de eletroeletrônicos, 
esponjas de cozinha e canetas. 
 
Entre os avanços no Programa de Sustentabilidade Econômica, propiciados por inovações tecnológicas, 
destacou-se a redução da quantidade de papel impresso nas dependências do Sebrae Minas, consequência de 
um novo sistema que limita o número de colaboradores autorizados a usar as impressoras. Houve também 
economia de combustível e em outras despesas de viagem com a disseminação do uso de videoconferência 
para reuniões. Na sede em Belo Horizonte, foram instaladas novas luminárias de LED, substituindo as lâmpadas 
convencionais com ganho em eficiência; a redução do consumo é estimada em 12%.

RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

AÇÕES INTERNAS 
DE SUSTENTABILIDADE

GRI > RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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Prosseguiram outras ações implementadas em anos anteriores, como a separação de materiais recicláveis; o 
armazenamento de água da chuva (nas sedes de Belo Horizonte e de Juiz de Fora); o monitoramento do gasto 
com energia e água; a utilização de torneiras automáticas para evitar o desperdício de água. No tocante ao 
atendimento aos clientes, foram desenvolvidas ações de inclusão como a contratação da plataforma de 
atendimento para deficientes auditivos, empregada na recepção e pontos de atendimentos das sedes das 
regionais.

Com a substituição das lâmpadas na Sede por lâmpadas LED, em 2018, percebeu-se uma tendência na 
redução do consumo de energia elétrica, comparando o período da instalação com o mesmo período do ano 
anterior (agosto a dezembro/2017 X agosto a dezembro/2018). Em 2018, o consumo total de energia elétrica 
da sede foi de 1.696.682 kW/h, que corresponde a 6.108,06 GJ. A medição é feita pela CEMIG e o Sebrae 
Minas apura o consumo por meio das faturas mensais.  [ GRI 302-2 ] 

Para atender às expectativas de redução no consumo, para 2019, foi definida como meta a redução no 
consumo em 8%, além do planejamento da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que incluirá 
a sistematização do monitoramento do consumo (que em 2018 foi feito por meio de planilhas).

MANUTENÇÃO DA PRAÇA GABRIELA (BELO 
HORIZONTE) 
 
Desde janeiro de 2016, o Sebrae Minas mantém um convênio com a 
Prefeitura de Municipal de Belo Horizonte para a manutenção da 
Praça Gabriela, localizada na confluência da Av. Barão Homem de 
Melo com a Rua Maria Macedo, no entorno da sede da entidade. O 
compromisso consiste na manutenção dos jardins, pequenos 
reparos, pintura e reposição de mudas. O custo mensal estimado do 
trabalho foi de R$ 8.479,83, em 2018, pagos a uma empresa 
especializada em manutenção e jardinagem.

CONSUMO DE ENERGIA      [ GRI 103 | 302 ] 
 

Com a substituição das lâmpadas na sede por lâmpadas LED, em 2018, percebeu-se uma tendência na 
redução do consumo de energia elétrica, comparando o período da instalação com o mesmo período do 
ano anterior (agosto a dezembro/2017 x agosto a dezembro/2018). Em 2018, o consumo total de energia 
elétrica da sede foi de 1.696.682 kW/h, que corresponde a 6.115,26 GJ. A medição é feita pela Cemig, e o 
Sebrae Minas apura o consumo por meio das faturas mensais.  [ GRI 302-2 ] 

Para atender às expectativas de redução no consumo, para 2019, foi definida como meta a redução no 
consumo em 8%, além do planejamento da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que 
incluirá a sistematização do monitoramento do consumo (que em 2018 foi feito por meio de planilhas).
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Prosseguiram outras ações implementadas em anos anteriores, como a separação de materiais recicláveis; o 
armazenamento de água da chuva (nas sedes de Belo Horizonte e de Juiz de Fora); o monitoramento do gasto 
com energia e água; a utilização de torneiras automáticas para evitar o desperdício de água. No tocante ao 
atendimento aos clientes, foram desenvolvidas ações de inclusão como a contratação da plataforma de 
atendimento para deficientes auditivos, empregada na recepção e pontos de atendimentos das sedes das 
regionais.

Com a substituição das lâmpadas na Sede por lâmpadas LED, em 2018, percebeu-se uma tendência na 
redução do consumo de energia elétrica, comparando o período da instalação com o mesmo período do ano 
anterior (agosto a dezembro/2017 X agosto a dezembro/2018). Em 2018, o consumo total de energia elétrica 
da sede foi de 1.696.682 kW/h, que corresponde a 6.108,06 GJ. A medição é feita pela CEMIG e o Sebrae 
Minas apura o consumo por meio das faturas mensais.  [ GRI 302-2 ] 

Para atender às expectativas de redução no consumo, para 2019, foi definida como meta a redução no 
consumo em 8%, além do planejamento da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que incluirá 
a sistematização do monitoramento do consumo (que em 2018 foi feito por meio de planilhas).

MANUTENÇÃO DA PRAÇA GABRIELA (BELO 
HORIZONTE) 
 
Desde janeiro de 2016, o Sebrae Minas mantém um convênio com a 
Prefeitura de Municipal de Belo Horizonte para a manutenção da 
Praça Gabriela, localizada na confluência da Av. Barão Homem de 
Melo com a Rua Maria Macedo, no entorno da sede da entidade. O 
compromisso consiste na manutenção dos jardins, pequenos 
reparos, pintura e reposição de mudas. O custo mensal estimado do 
trabalho foi de R$ 8.479,83, em 2018, pagos a uma empresa 
especializada em manutenção e jardinagem.

CONSUMO DE ENERGIA      [ GRI 103 | 302 ] 
 

Com a substituição das lâmpadas na sede por lâmpadas LED, em 2018, percebeu-se uma tendência na 
redução do consumo de energia elétrica, comparando o período da instalação com o mesmo período do 
ano anterior (agosto a dezembro/2017 x agosto a dezembro/2018). Em 2018, o consumo total de energia 
elétrica da sede foi de 1.696.682 kW/h, que corresponde a 6.115,26 GJ. A medição é feita pela Cemig, e o 
Sebrae Minas apura o consumo por meio das faturas mensais.  [ GRI 302-2 ] 

Para atender às expectativas de redução no consumo, para 2019, foi definida como meta a redução no 
consumo em 8%, além do planejamento da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que 
incluirá a sistematização do monitoramento do consumo (que em 2018 foi feito por meio de planilhas).

CONSUMO DE ÁGUA       [ GRI 103 | 303 ] 
 

O total de água consumida, em 2018, na sede foi de 17.552 m³, fornecida pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa). O consumo foi apurado mediante as leituras dos hidrômetros, realizadas pelos 
agentes da concessionária e contidas nas faturas mensais emitidas. O bloco 2 da sede é equipado com um 
sistema de captação de água da chuva: calhas instaladas na cobertura conduzem a água pluvial até um 
reservatório com capacidade para 10 mil litros. Esse volume é utilizado na irrigação de jardins, gerando 
uma economia financeira e de recursos hídricos; esse consumo não é medido, uma vez que não há 
hidrômetros instalados na saída do reservatório. [ GRI 303-1 ] 

Os seguintes dados, de emissões diretas de gases de efeito estufa (escopo 1) em 2018, se referem-se à 
frota utilizada (129 veículos) e a um gerador movido a diesel:

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (T CO2 EQUIVALENTE)  [ GRI 305-1 ]

2017 1 22018

283,59t  
CO2 equivalente

284t  
CO2 equivalente

-

371,74t  
CO2 equivalente

374t  
CO2 equivalente

2,26t  
CO2 equivalente

TRANSPORTE DE EMPREGADOS E PASSAGEIROS 

GERAÇÃO DE ENERGIA (GERADOR DIESEL S10)

TOTAL

1 Em 2017 foram considerados 129 veículos (10 próprios) e não foi considerada a emissão proveniente do gerador. 
2 Em 2018 foram considerados 128 veículos (10 próprios) e os outros têm o controle operacional das mãos do Sebrae. A abordagem de 
consolidação escolhida para as emissões foi o controle operacional, e a metodologia de cálculo baseia-se no Programa Brasileiro GHG Protocol. 
Ferramenta utilizada para cálculo GHG Protocol (2019.2)

EMISSÕES     [ GRI 103 | 305 ] 
 

O Sebrae Minas contrata serviços de locação de veículos, de modo a possibilitar que suas atividades se 
estendam a todo o estado de Minas Gerais. Os veículos são empregados no atendimento presencial, em 
locais que não contam com Pontos de Atendimento, de modo a estimular o empreendedorismo e a criação 
e o desenvolvimento de pequenos negócios nessas localidades. Além do transporte das equipes, esses 
veículos atuam nos eventos itinerantes, fazendo o transporte dos materiais necessários.  
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Em 2018, a estratégia do Sebrae Minas para os temas de responsabilidade socioambiental foi dividida em 
duas vertentes: uma com ações de sustentabilidade interna e outra voltada para os públicos externos 
(principalmente clientes). Foi iniciado o Projeto de Sustentabilidade Interna, apoiado com recursos do 
Sebrae Nacional e composto por três eixos: ambiental, social e econômico. As ações foram realizadas de 
acordo com cada eixo. Para o eixo ambiental foi contratada uma consultoria para desenvolvimento do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com base na norma ISO 14.001.

Um mapeamento do desempenho ambiental de 
todas as sedes regionais do Sebrae Minas foi 
conduzido em 2018, em conjunto com o 
desenvolvimento do sistema de gestão 
ambiental. Uma palestra com os colaboradores 
terceirizados buscou ampliar a conscientização 
sobre o descarte correto dos resíduos e a 
reciclagem de materiais. Em 2018, outras ações 
foram realizadas na sede, em Belo Horizonte, para 
minimizar os impactos negativos no meio 
ambiente, como, por exemplo, uma parceria para 
coleta de eletroeletrônicos, esponjas de cozinha e 
canetas. 
 
Entre os avanços no Programa de 
Sustentabilidade Econômica, propiciados por 
inovações tecnológicas, destacou-se a redução 
da quantidade de papel impresso nas 
dependências do Sebrae Minas, consequência de 
um novo sistema que limita o número de 
colaboradores autorizados a usar as impressoras. 
Houve também economia de combustível e em 
outras despesas de viagem com a disseminação 
do uso de videoconferência para reuniões. Na 
sede em Belo Horizonte, foram instaladas novas 
luminárias de LED, substituindo as lâmpadas 
convencionais com ganho em eficiência; a 
redução do consumo é estimada em 12%.

Prosseguiram outras ações implementadas em 
anos anteriores, como a separação de materiais 
recicláveis; o armazenamento de água da chuva 
(nas sedes de Belo Horizonte e de Juiz de Fora); 
o monitoramento do gasto com energia e água; a 
utilização de torneiras automáticas para evitar o 
desperdício de água. No tocante ao atendimento 
aos clientes, foram desenvolvidas ações de 
inclusão como a contratação da plataforma de 
atendimento para deficientes auditivos, 
empregada na recepção e pontos de 
atendimentos das sedes das regionais.

MANUTENÇÃO DA PRAÇA GABRIELA (BELO 
HORIZONTE) 
 
Desde janeiro de 2016, o Sebrae Minas mantém um convênio com a 
Prefeitura de Municipal de Belo Horizonte para a manutenção da 
Praça Gabriela, localizada na confluência da Av. Barão Homem de 
Melo com a Rua Maria Macedo, no entorno da sede da entidade. O 
compromisso consiste na manutenção dos jardins, pequenos 
reparos, pintura e reposição de mudas. O custo mensal estimado do 
trabalho foi de R$ 8.479,83, em 2018, pagos a uma empresa 
especializada em manutenção e jardinagem.
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CONSUMO DE ÁGUA       [ GRI 103 | 303 ] 
 

O total de água consumida, em 2018, na sede foi de 17.552 m³, fornecida pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa). O consumo foi apurado mediante as leituras dos hidrômetros, realizadas pelos 
agentes da concessionária e contidas nas faturas mensais emitidas. O bloco 2 da sede é equipado com um 
sistema de captação de água da chuva: calhas instaladas na cobertura conduzem a água pluvial até um 
reservatório com capacidade para 10 mil litros. Esse volume é utilizado na irrigação de jardins, gerando 
uma economia financeira e de recursos hídricos; esse consumo não é medido, uma vez que não há 
hidrômetros instalados na saída do reservatório. [ GRI 303-1 ] 

CONSUMO DE ENERGIA      [ GRI 103 | 302 ] 
 

Com a substituição das lâmpadas na sede por lâmpadas LED, em 2018, percebeu-se uma tendência na 
redução do consumo de energia elétrica, comparando o período da instalação com o mesmo período do 
ano anterior (agosto a dezembro/2017 x agosto a dezembro/2018). Em 2018, o consumo total de energia 
elétrica da sede foi de 1.696.682 kW/h, que corresponde a 6.115,26 GJ. A medição é feita pela Cemig, e o 
Sebrae Minas apura o consumo por meio das faturas mensais.  [ GRI 302-2 ] 

Para atender às expectativas de redução no consumo, para 2019, foi definida como meta a redução no 
consumo em 8%, além do planejamento da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que 
incluirá a sistematização do monitoramento do consumo (que em 2018 foi feito por meio de planilhas).
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OS SEGUINTES DADOS, DE EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA (ESCOPO 1) EM 2018, SE REFEREM-SE À FROTA 
UTILIZADA (129 VEÍCULOS) E A UM GERADOR MOVIDO A DIESEL:

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (T CO2 EQUIVALENTE)  [ GRI 305-1 ]

2017 1 22018

283,59t  
CO2 equivalente

284t  
CO2 equivalente

-

371,74t  
CO2 equivalente

374t  
CO2 equivalente

2,26t  
CO2 equivalente

TRANSPORTE DE EMPREGADOS E PASSAGEIROS 

GERAÇÃO DE ENERGIA (GERADOR DIESEL S10)

TOTAL

1 Em 2017 foram considerados 129 veículos (10 próprios) e não foi considerada a emissão proveniente do gerador. 
2 Em 2018 foram considerados 128 veículos (10 próprios) e os outros têm o controle operacional das mãos do Sebrae. A abordagem de 
consolidação escolhida para as emissões foi o controle operacional, e a metodologia de cálculo baseia-se no Programa Brasileiro GHG Protocol. 
Ferramenta utilizada para cálculo GHG Protocol (2019.2)

73,9%
REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

36,8%
GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO 
PERIGOSOS (recicláveis)

AÇÕES EXTERNAS DE 
SUSTENTABILIDADE   [ GRI 102-12 ] 
 
Um dos destaques do ano foi a parceria entre o 
Sebrae Minas e o Instituto Sustentar, para a 
realização do Sustentar 2018 – 11º Fórum 
Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, 
organizado na sede do Sebrae, em Belo 
Horizonte, em outubro. Sob o tema “O futuro 
tecnológico sustentável”, o evento discutiu 
soluções tecnológicas sustentáveis, mudanças 
disruptivas nos cenários sustentáveis e a 
conexão entre grandes empresas e startups, com 
a presença de especialistas de várias áreas, 
empresários e autoridades do Brasil e do exterior. 
O evento ainda promoveu o Hackathon 
Sustentar, com a imersão de equipes, focadas na 
solução de problemas com a aplicação de 
inovações sustentáveis. 

Com o lançamento de duas cartilhas, abordando 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), 
o Sebrae Minas também contribuiu para 
disseminar noções de sustentabilidade entre 
seus stakeholders. Uma das publicações era 
voltada para os pequenos negócios, mostrando 
como as micro e pequenas empresas podem 
colaborar no cumprimento dos 18 ODS. 

INCENTIVO À ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 
Em 2018, o Sebrae Minas prosseguiu seu projeto de consultoria técnica, oferecida às MPEs interessadas 
na geração de energia solar fotovoltaica para consumo próprio. No ano, 45 empresas mineiras 
participaram da iniciativa, que incluiu estudos de viabilidade técnica, ações de gestão empresarial e de 
políticas públicas, qualificação de pessoal e acesso a soluções de crédito.  

O projeto envolveu empresas em Pirapora e microrregião (Ibiá, Lassance e Várzea da Palma, Belo 
Horizonte e região metropolitana e empresas da microrregião de Divinópolis). A missão incluiu visitas a 
diversas empresas para verificar a viabilidade econômica e técnica de implementação do projeto. Entre os 
temas abordados, destacaram-se a adaptação de infraestrutura para geração de energia solar, 
manutenção dos espaços, eficiência energética, potencial para solar térmico e a avaliação do potencial 
das usinas fotovoltaicas individuais e coletivas. 

A instituição ainda articulou ações de políticas públicas, com a criação de um guia municipal para o 
desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica. Também apoiou oportunidades de negócios na região 
metropolitana de Belo Horizonte com integradores de usinas fotovoltaicas.

INICIATIVAS DE RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES   [ GRI 103 | 413, 413-1 ]  
 
As ações de engajamento e relacionamento com as comunidades locais, promovidas pelo Sebrae Minas, 
são voltadas à geração de trabalho e renda e ao estímulo do espírito empreendedor. São projetos que 
contribuem para o desenvolvimento econômico de territórios com altos índices de vulnerabilidade social e 
para a transformação positiva nas vidas de suas populações. Além dos avanços descritos na seção 
Programa de Educação Empreendedora, as seguintes iniciativas foram destaque em 2018: 

• Projeto de Economia Criativa em Territórios Vulneráveis: um conjunto de 161 empreendedores das 
comunidades do Alto Vera Cruz e do Aglomerado da Serra recebeu capacitações voltadas à inovação e ao 
desenvolvimento de novos produtos. Quarenta modelos de negócios idealizados por moradores de regiões 
periféricas de Belo Horizonte e da região metropolitana da capital. Entre os segmentos explorados, design 
de moda, produção audiovisual, barbearia e customização de roupas.  

• Programa Sebrae de Artesanato na Regional Jequitinhonha e Mucuri: em parceria com a Mitra 
Diocesana de Teófilo Otoni, o Sebrae Minas ofereceu uma capacitação para indígenas da tribo Maxacali,  
na região de Ladainha. O objetivo foi propiciar o aprimoramento das técnicas de artesanato tradicionais da 
comunidade.  

• Palestra sobre liderança em Capelinha: voltado a gestores e ao corpo técnico do hospital público 
municipal, o encontro buscou despertar a capacidade de inovação e empreendedorismo. 

• Parceria com a Aliança Energia: a Regional Sul atuou em conjunto com a empresa de geração de energia 
em um plano de ação para três grupos de comunidades rurais no município de Ijaci.  

• Empreendedorismo feminino em Lavras: a Regional Sul também atuou junto a costureiras do município, 
realizando palestras sobre empreendedorismo e educação financeira e um planejamento para 
apresentação de produtos.   

• Projeto de Impacto Social na Zona da Mata: a Regional Zona da Mata e Vertentes prosseguiu com a 
iniciativa lançada em 2017. Capacitações voltadas a microempresários, articulações setoriais e palestras 
de incentivo ao empreendedorismo estiveram na agenda de 2018.  

• Quilombo Urbano: entre agosto e novembro de 2018, a Regional Zona da Mata promoveu um trabalho de 
geração de renda e criação de oportunidades junto a comunidades no município de Ponte Nova.  

• Ações no município de Frutal: a Regional Triângulo promoveu diversas ações na cidade, incluindo 
estímulo a potenciais empresárias e uma Roda de Prosa com membros da associação local de catadores 
de recicláveis.  

• Capacitações na Fazenda da Solidariedade: a Fazenda é uma instituição que acolhe e trata dependentes 
químicos. Colaboradores da Regional Norte atuaram na capacitação desse público, com palestras sobre 
empreendedorismo. Também foi organizada uma campanha de arrecadação de donativos para a Fazenda, 
que coletou 54 kg de alimentos junto a empresários da cidade de Montes Claros.  

• Capacitação de catadores em Divinópolis: promovida pela Regional Centro-Oeste/Sudeste, a iniciativa 
buscou fazer um diagnóstico dos desafios e oportunidades apresentados à categoria e a elaboração de 
um plano de ação para a cooperativa local.  

• Palestras para beneficiários do Bolsa Família: a Regional Centro-Oeste/Sudeste promoveu, no município 
de Itaú de Minas, encontros com os cadastrados no programa, para tratar de finanças pessoais e 
planejamento financeiro. 

• Programa Próximos Passos: uma ação de parceria entre a Regional Rio Doce e Vale do Aço e a 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Caratinga buscou melhorar a gestão da 
Associação e incentivar o espírito empreendedor entre os recuperandos.  

• Apoio à AHH: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba apoiou a construção do planejamento estratégico da 
Associação de Ação Humanitária (AHH) do município de São Gotardo. Os principais resultados foram a 
estruturação dos processos de gestão da entidade, solicitação do credenciamento junto ao SUS e 
estabelecimento de parceria com produtores rurais.  

• Ações na Semana Global do Empreendedorismo: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba também 
organizou ações em novembro, durante a realização do evento promovido pelo Sebrae Minas. Os 
municípios de Paracatu, Unaí, Patrocínio e Patos de Minas receberam eventos com foco em 
empreendedorismo e inovação, voltados para o público empresarial. 

A segunda cartilha, inserida no contexto da 
abordagem DEL, buscava esclarecer a conexão 
dos ODS com o desenvolvimento econômico 
local, com conteúdos voltados a gestores 
públicos.  
 
Entre os trabalhos com foco na redução de 
custos por meio de gestão sustentável, projetos 
desenvolvidos no âmbito do Sebraetec 
prestaram consultoria a MPEs sobre redução de 
consumo de recursos, descarte de resíduos e 
controle de desperdício. Os temas abordados 
incluíram eficiência energética, avaliação do 
potencial fotovoltaico das regiões (e estudos 
sobre a viabilidade de instalação de sistemas de 
geração solar) e mapeamento da geração de 
resíduos das empresas. 

no consumo de energia elétrica das empresas participantes (a meta 
proposta era de 20%);

Apesar de a meta proposta até dezembro de 2018 (10%) não ter sido 
atingida, o resultado pode ser considerado positivo, uma vez que as 
ações de mercado que alavancaram esta meta foram previstas em um 
maior volume para 2019. A métrica se baseia no faturamento bruto das 
empresas, dividido pelo número de empregados.

das empresas na cadeia da energia solar fotovoltaica (meta: 35%); 

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DO PROJETO

REALIZADA JUNTO ÀS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO DE INCENTIVO À ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, UMA PESQUISA INDICOU AS SEGUINTES EVOLUÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2018: 

74%

87,4%

9,2%

REDUÇÃO DE

INSERÇÃO DE

AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE  
DAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES: 

EMISSÕES     [ GRI 103 | 305 ] 
 

O Sebrae Minas contrata serviços de locação de veículos, de modo a possibilitar que suas atividades se 
estendam a todo o estado de Minas Gerais. Os veículos são empregados no atendimento presencial, em 
locais que não contam com Pontos de Atendimento, de modo a estimular o empreendedorismo e a criação 
e o desenvolvimento de pequenos negócios nessas localidades. Além do transporte das equipes, esses 
veículos atuam nos eventos itinerantes, fazendo o transporte dos materiais necessários.  

EFLUENTES E RESÍDUOS      [ GRI 103 | 306, 306-2 ] 
 

No ano de 2018, o Sebrae Minas obteve bons resultados em relação à geração de resíduos. No consumo 
de papel A4, houve uma redução de 5,12%. O volume de pilhas e lâmpadas armazenados para descarte 
(resíduos perigosos) foi reduzido em relação a 2017. Já em relação aos resíduos não perigosos, o volume 
gerado também teve uma queda expressiva. 

• REDUÇÃO DE 73,9% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
• REDUÇÃO DE 36,8% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (RECICLÁVEIS)

Os resíduos recicláveis produzidos foram encaminhados para a Associação dos Catadores de Papel, 
Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare): 1,56 t de papel, 2,22 t de plástico e 2,53 t de 
papelão, totalizando 6,32 t de materiais. A redução da reciclagem do papelão se deve ao reaproveitamento 
do material nas operações do Almoxarifado. Grande parte das caixas recebidas nas operações de compras 
são reaproveitadas no envio de materiais para cursos, às unidades do Sebrae Minas. 

Para o tratamento de resíduos perigosos (lâmpadas, baterias e pilhas), o Sebrae Minas mantém contrato 
com uma empresa especializada, responsável pela coleta, tratamento e destinação final de produtos 
perigosos. Em 2018, foram destinados à empresa os resíduos gerados entre janeiro e agosto. A partir daí, 
iniciou-se a atualização do sistema de iluminação, com a substituição das lâmpadas fluorescentes por 
lâmpadas de LED.  As 6.700 lâmpadas retiradas foram armazenadas, respeitando a Lei 12.305/10 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos). Uma empresa especializada será designada para fazer a coleta, tratamento 
e destinação final do material. Os demais resíduos são coletados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, através da Superintendência de Limpeza Urbana. 

73,9%
REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

36,8%
GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO 
PERIGOSOS (recicláveis)

EFLUENTES E RESÍDUOS      [ GRI 103 | 306, 306-2 ] 
 

No ano de 2018, o Sebrae Minas obteve bons resultados em relação à geração de resíduos. No consumo 
de papel A4, houve uma redução de 5,12%. O volume de pilhas e lâmpadas armazenados para descarte 
(resíduos perigosos) foi reduzido em relação a 2017. Já em relação aos resíduos não perigosos, o volume 
gerado também teve uma queda expressiva. 

Os resíduos recicláveis produzidos foram encaminhados para a Associação dos Catadores de Papel, 
Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare): 1,56 t de papel, 2,22 t de plástico e 2,53 t de 
papelão, totalizando 6,32 t de materiais. A redução da reciclagem do papelão se deve ao reaproveitamento 
do material nas operações do Almoxarifado. Grande parte das caixas recebidas nas operações de compras 
são reaproveitadas no envio de materiais para cursos, às unidades do Sebrae Minas. 

Para o tratamento de resíduos perigosos (lâmpadas, baterias e pilhas), o Sebrae Minas mantém contrato 
com uma empresa especializada, responsável pela coleta, tratamento e destinação final de produtos 
perigosos. Em 2018, foram destinados à empresa os resíduos gerados entre janeiro e agosto. A partir daí, 
iniciou-se a atualização do sistema de iluminação, com a substituição das lâmpadas fluorescentes por 
lâmpadas de LED.  As 6.700 lâmpadas retiradas foram armazenadas, respeitando a Lei 12.305/10 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos). Uma empresa especializada será designada para fazer a coleta, tratamento 
e destinação final do material. Os demais resíduos são coletados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, através da Superintendência de Limpeza Urbana. 
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Em 2018, a estratégia do Sebrae Minas para os temas de responsabilidade socioambiental foi dividida em 
duas vertentes: uma com ações de sustentabilidade interna e outra voltada para os públicos externos 
(principalmente clientes). Foi iniciado o Projeto de Sustentabilidade Interna, apoiado com recursos do 
Sebrae Nacional e composto por três eixos: ambiental, social e econômico. As ações foram realizadas de 
acordo com cada eixo. Para o eixo ambiental foi contratada uma consultoria para desenvolvimento do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com base na norma ISO 14.001.

Um mapeamento do desempenho ambiental de 
todas as sedes regionais do Sebrae Minas foi 
conduzido em 2018, em conjunto com o 
desenvolvimento do sistema de gestão 
ambiental. Uma palestra com os colaboradores 
terceirizados buscou ampliar a conscientização 
sobre o descarte correto dos resíduos e a 
reciclagem de materiais. Em 2018, outras ações 
foram realizadas na sede, em Belo Horizonte, para 
minimizar os impactos negativos no meio 
ambiente, como, por exemplo, uma parceria para 
coleta de eletroeletrônicos, esponjas de cozinha e 
canetas. 
 
Entre os avanços no Programa de 
Sustentabilidade Econômica, propiciados por 
inovações tecnológicas, destacou-se a redução 
da quantidade de papel impresso nas 
dependências do Sebrae Minas, consequência de 
um novo sistema que limita o número de 
colaboradores autorizados a usar as impressoras. 
Houve também economia de combustível e em 
outras despesas de viagem com a disseminação 
do uso de videoconferência para reuniões. Na 
sede em Belo Horizonte, foram instaladas novas 
luminárias de LED, substituindo as lâmpadas 
convencionais com ganho em eficiência; a 
redução do consumo é estimada em 12%.

Prosseguiram outras ações implementadas em 
anos anteriores, como a separação de materiais 
recicláveis; o armazenamento de água da chuva 
(nas sedes de Belo Horizonte e de Juiz de Fora); 
o monitoramento do gasto com energia e água; a 
utilização de torneiras automáticas para evitar o 
desperdício de água. No tocante ao atendimento 
aos clientes, foram desenvolvidas ações de 
inclusão como a contratação da plataforma de 
atendimento para deficientes auditivos, 
empregada na recepção e pontos de 
atendimentos das sedes das regionais.

MANUTENÇÃO DA PRAÇA GABRIELA (BELO 
HORIZONTE) 
 
Desde janeiro de 2016, o Sebrae Minas mantém um convênio com a 
Prefeitura de Municipal de Belo Horizonte para a manutenção da 
Praça Gabriela, localizada na confluência da Av. Barão Homem de 
Melo com a Rua Maria Macedo, no entorno da sede da entidade. O 
compromisso consiste na manutenção dos jardins, pequenos 
reparos, pintura e reposição de mudas. O custo mensal estimado do 
trabalho foi de R$ 8.479,83, em 2018, pagos a uma empresa 
especializada em manutenção e jardinagem.
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CONSUMO DE ÁGUA       [ GRI 103 | 303 ] 
 

O total de água consumida, em 2018, na sede foi de 17.552 m³, fornecida pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa). O consumo foi apurado mediante as leituras dos hidrômetros, realizadas pelos 
agentes da concessionária e contidas nas faturas mensais emitidas. O bloco 2 da sede é equipado com um 
sistema de captação de água da chuva: calhas instaladas na cobertura conduzem a água pluvial até um 
reservatório com capacidade para 10 mil litros. Esse volume é utilizado na irrigação de jardins, gerando 
uma economia financeira e de recursos hídricos; esse consumo não é medido, uma vez que não há 
hidrômetros instalados na saída do reservatório. [ GRI 303-1 ] 

CONSUMO DE ENERGIA      [ GRI 103 | 302 ] 
 

Com a substituição das lâmpadas na sede por lâmpadas LED, em 2018, percebeu-se uma tendência na 
redução do consumo de energia elétrica, comparando o período da instalação com o mesmo período do 
ano anterior (agosto a dezembro/2017 x agosto a dezembro/2018). Em 2018, o consumo total de energia 
elétrica da sede foi de 1.696.682 kW/h, que corresponde a 6.115,26 GJ. A medição é feita pela Cemig, e o 
Sebrae Minas apura o consumo por meio das faturas mensais.  [ GRI 302-2 ] 

Para atender às expectativas de redução no consumo, para 2019, foi definida como meta a redução no 
consumo em 8%, além do planejamento da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que 
incluirá a sistematização do monitoramento do consumo (que em 2018 foi feito por meio de planilhas).

ANTERIOR
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OS SEGUINTES DADOS, DE EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA (ESCOPO 1) EM 2018, SE REFEREM-SE À FROTA 
UTILIZADA (129 VEÍCULOS) E A UM GERADOR MOVIDO A DIESEL:

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (T CO2 EQUIVALENTE)  [ GRI 305-1 ]

2017 1 22018

283,59t  
CO2 equivalente

284t  
CO2 equivalente

-

371,74t  
CO2 equivalente

374t  
CO2 equivalente

2,26t  
CO2 equivalente

TRANSPORTE DE EMPREGADOS E PASSAGEIROS 

GERAÇÃO DE ENERGIA (GERADOR DIESEL S10)

TOTAL

1 Em 2017 foram considerados 129 veículos (10 próprios) e não foi considerada a emissão proveniente do gerador. 
2 Em 2018 foram considerados 128 veículos (10 próprios) e os outros têm o controle operacional das mãos do Sebrae. A abordagem de 
consolidação escolhida para as emissões foi o controle operacional, e a metodologia de cálculo baseia-se no Programa Brasileiro GHG Protocol. 
Ferramenta utilizada para cálculo GHG Protocol (2019.2)

73,9%
REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

36,8%
GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO 
PERIGOSOS (recicláveis)

AÇÕES EXTERNAS DE 
SUSTENTABILIDADE   [ GRI 102-12 ] 
 
Um dos destaques do ano foi a parceria entre o 
Sebrae Minas e o Instituto Sustentar, para a 
realização do Sustentar 2018 – 11º Fórum 
Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, 
organizado na sede do Sebrae, em Belo 
Horizonte, em outubro. Sob o tema “O futuro 
tecnológico sustentável”, o evento discutiu 
soluções tecnológicas sustentáveis, mudanças 
disruptivas nos cenários sustentáveis e a 
conexão entre grandes empresas e startups, com 
a presença de especialistas de várias áreas, 
empresários e autoridades do Brasil e do exterior. 
O evento ainda promoveu o Hackathon 
Sustentar, com a imersão de equipes, focadas na 
solução de problemas com a aplicação de 
inovações sustentáveis. 

Com o lançamento de duas cartilhas, abordando 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), 
o Sebrae Minas também contribuiu para 
disseminar noções de sustentabilidade entre 
seus stakeholders. Uma das publicações era 
voltada para os pequenos negócios, mostrando 
como as micro e pequenas empresas podem 
colaborar no cumprimento dos 18 ODS. 

INCENTIVO À ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 
Em 2018, o Sebrae Minas prosseguiu seu projeto de consultoria técnica, oferecida às MPEs interessadas 
na geração de energia solar fotovoltaica para consumo próprio. No ano, 45 empresas mineiras 
participaram da iniciativa, que incluiu estudos de viabilidade técnica, ações de gestão empresarial e de 
políticas públicas, qualificação de pessoal e acesso a soluções de crédito.  

O projeto envolveu empresas em Pirapora e microrregião (Ibiá, Lassance e Várzea da Palma, Belo 
Horizonte e região metropolitana e empresas da microrregião de Divinópolis). A missão incluiu visitas a 
diversas empresas para verificar a viabilidade econômica e técnica de implementação do projeto. Entre os 
temas abordados, destacaram-se a adaptação de infraestrutura para geração de energia solar, 
manutenção dos espaços, eficiência energética, potencial para solar térmico e a avaliação do potencial 
das usinas fotovoltaicas individuais e coletivas. 

A instituição ainda articulou ações de políticas públicas, com a criação de um guia municipal para o 
desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica. Também apoiou oportunidades de negócios na região 
metropolitana de Belo Horizonte com integradores de usinas fotovoltaicas.

INICIATIVAS DE RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES   [ GRI 103 | 413, 413-1 ]  
 
As ações de engajamento e relacionamento com as comunidades locais, promovidas pelo Sebrae Minas, 
são voltadas à geração de trabalho e renda e ao estímulo do espírito empreendedor. São projetos que 
contribuem para o desenvolvimento econômico de territórios com altos índices de vulnerabilidade social e 
para a transformação positiva nas vidas de suas populações. Além dos avanços descritos na seção 
Programa de Educação Empreendedora, as seguintes iniciativas foram destaque em 2018: 

• Projeto de Economia Criativa em Territórios Vulneráveis: um conjunto de 161 empreendedores das 
comunidades do Alto Vera Cruz e do Aglomerado da Serra recebeu capacitações voltadas à inovação e ao 
desenvolvimento de novos produtos. Quarenta modelos de negócios idealizados por moradores de regiões 
periféricas de Belo Horizonte e da região metropolitana da capital. Entre os segmentos explorados, design 
de moda, produção audiovisual, barbearia e customização de roupas.  

• Programa Sebrae de Artesanato na Regional Jequitinhonha e Mucuri: em parceria com a Mitra 
Diocesana de Teófilo Otoni, o Sebrae Minas ofereceu uma capacitação para indígenas da tribo Maxacali,  
na região de Ladainha. O objetivo foi propiciar o aprimoramento das técnicas de artesanato tradicionais da 
comunidade.  

• Palestra sobre liderança em Capelinha: voltado a gestores e ao corpo técnico do hospital público 
municipal, o encontro buscou despertar a capacidade de inovação e empreendedorismo. 

• Parceria com a Aliança Energia: a Regional Sul atuou em conjunto com a empresa de geração de energia 
em um plano de ação para três grupos de comunidades rurais no município de Ijaci.  

• Empreendedorismo feminino em Lavras: a Regional Sul também atuou junto a costureiras do município, 
realizando palestras sobre empreendedorismo e educação financeira e um planejamento para 
apresentação de produtos.   

• Projeto de Impacto Social na Zona da Mata: a Regional Zona da Mata e Vertentes prosseguiu com a 
iniciativa lançada em 2017. Capacitações voltadas a microempresários, articulações setoriais e palestras 
de incentivo ao empreendedorismo estiveram na agenda de 2018.  

• Quilombo Urbano: entre agosto e novembro de 2018, a Regional Zona da Mata promoveu um trabalho de 
geração de renda e criação de oportunidades junto a comunidades no município de Ponte Nova.  

• Ações no município de Frutal: a Regional Triângulo promoveu diversas ações na cidade, incluindo 
estímulo a potenciais empresárias e uma Roda de Prosa com membros da associação local de catadores 
de recicláveis.  

• Capacitações na Fazenda da Solidariedade: a Fazenda é uma instituição que acolhe e trata dependentes 
químicos. Colaboradores da Regional Norte atuaram na capacitação desse público, com palestras sobre 
empreendedorismo. Também foi organizada uma campanha de arrecadação de donativos para a Fazenda, 
que coletou 54 kg de alimentos junto a empresários da cidade de Montes Claros.  

• Capacitação de catadores em Divinópolis: promovida pela Regional Centro-Oeste/Sudeste, a iniciativa 
buscou fazer um diagnóstico dos desafios e oportunidades apresentados à categoria e a elaboração de 
um plano de ação para a cooperativa local.  

• Palestras para beneficiários do Bolsa Família: a Regional Centro-Oeste/Sudeste promoveu, no município 
de Itaú de Minas, encontros com os cadastrados no programa, para tratar de finanças pessoais e 
planejamento financeiro. 

• Programa Próximos Passos: uma ação de parceria entre a Regional Rio Doce e Vale do Aço e a 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Caratinga buscou melhorar a gestão da 
Associação e incentivar o espírito empreendedor entre os recuperandos.  

• Apoio à AHH: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba apoiou a construção do planejamento estratégico da 
Associação de Ação Humanitária (AHH) do município de São Gotardo. Os principais resultados foram a 
estruturação dos processos de gestão da entidade, solicitação do credenciamento junto ao SUS e 
estabelecimento de parceria com produtores rurais.  

• Ações na Semana Global do Empreendedorismo: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba também 
organizou ações em novembro, durante a realização do evento promovido pelo Sebrae Minas. Os 
municípios de Paracatu, Unaí, Patrocínio e Patos de Minas receberam eventos com foco em 
empreendedorismo e inovação, voltados para o público empresarial. 

A segunda cartilha, inserida no contexto da 
abordagem DEL, buscava esclarecer a conexão 
dos ODS com o desenvolvimento econômico 
local, com conteúdos voltados a gestores 
públicos.  
 
Entre os trabalhos com foco na redução de 
custos por meio de gestão sustentável, projetos 
desenvolvidos no âmbito do Sebraetec 
prestaram consultoria a MPEs sobre redução de 
consumo de recursos, descarte de resíduos e 
controle de desperdício. Os temas abordados 
incluíram eficiência energética, avaliação do 
potencial fotovoltaico das regiões (e estudos 
sobre a viabilidade de instalação de sistemas de 
geração solar) e mapeamento da geração de 
resíduos das empresas. 

no consumo de energia elétrica das empresas participantes (a meta 
proposta era de 20%);

Apesar de a meta proposta até dezembro de 2018 (10%) não ter sido 
atingida, o resultado pode ser considerado positivo, uma vez que as 
ações de mercado que alavancaram esta meta foram previstas em um 
maior volume para 2019. A métrica se baseia no faturamento bruto das 
empresas, dividido pelo número de empregados.

das empresas na cadeia da energia solar fotovoltaica (meta: 35%); 

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DO PROJETO

REALIZADA JUNTO ÀS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO DE INCENTIVO À ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, UMA PESQUISA INDICOU AS SEGUINTES EVOLUÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2018: 

74%

87,4%

9,2%

REDUÇÃO DE

INSERÇÃO DE

AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE  
DAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES: 

EMISSÕES     [ GRI 103 | 305 ] 
 

O Sebrae Minas contrata serviços de locação de veículos, de modo a possibilitar que suas atividades se 
estendam a todo o estado de Minas Gerais. Os veículos são empregados no atendimento presencial, em 
locais que não contam com Pontos de Atendimento, de modo a estimular o empreendedorismo e a criação 
e o desenvolvimento de pequenos negócios nessas localidades. Além do transporte das equipes, esses 
veículos atuam nos eventos itinerantes, fazendo o transporte dos materiais necessários.  

EFLUENTES E RESÍDUOS      [ GRI 103 | 306, 306-2 ] 
 

No ano de 2018, o Sebrae Minas obteve bons resultados em relação à geração de resíduos. No consumo 
de papel A4, houve uma redução de 5,12%. O volume de pilhas e lâmpadas armazenados para descarte 
(resíduos perigosos) foi reduzido em relação a 2017. Já em relação aos resíduos não perigosos, o volume 
gerado também teve uma queda expressiva. 

• REDUÇÃO DE 73,9% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
• REDUÇÃO DE 36,8% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (RECICLÁVEIS)

Os resíduos recicláveis produzidos foram encaminhados para a Associação dos Catadores de Papel, 
Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare): 1,56 t de papel, 2,22 t de plástico e 2,53 t de 
papelão, totalizando 6,32 t de materiais. A redução da reciclagem do papelão se deve ao reaproveitamento 
do material nas operações do Almoxarifado. Grande parte das caixas recebidas nas operações de compras 
são reaproveitadas no envio de materiais para cursos, às unidades do Sebrae Minas. 

Para o tratamento de resíduos perigosos (lâmpadas, baterias e pilhas), o Sebrae Minas mantém contrato 
com uma empresa especializada, responsável pela coleta, tratamento e destinação final de produtos 
perigosos. Em 2018, foram destinados à empresa os resíduos gerados entre janeiro e agosto. A partir daí, 
iniciou-se a atualização do sistema de iluminação, com a substituição das lâmpadas fluorescentes por 
lâmpadas de LED.  As 6.700 lâmpadas retiradas foram armazenadas, respeitando a Lei 12.305/10 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos). Uma empresa especializada será designada para fazer a coleta, tratamento 
e destinação final do material. Os demais resíduos são coletados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, através da Superintendência de Limpeza Urbana. 

73,9%
REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

36,8%
GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO 
PERIGOSOS (recicláveis)

EFLUENTES E RESÍDUOS      [ GRI 103 | 306, 306-2 ] 
 

No ano de 2018, o Sebrae Minas obteve bons resultados em relação à geração de resíduos. No consumo 
de papel A4, houve uma redução de 5,12%. O volume de pilhas e lâmpadas armazenados para descarte 
(resíduos perigosos) foi reduzido em relação a 2017. Já em relação aos resíduos não perigosos, o volume 
gerado também teve uma queda expressiva. 

Os resíduos recicláveis produzidos foram encaminhados para a Associação dos Catadores de Papel, 
Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare): 1,56 t de papel, 2,22 t de plástico e 2,53 t de 
papelão, totalizando 6,32 t de materiais. A redução da reciclagem do papelão se deve ao reaproveitamento 
do material nas operações do Almoxarifado. Grande parte das caixas recebidas nas operações de compras 
são reaproveitadas no envio de materiais para cursos, às unidades do Sebrae Minas. 

Para o tratamento de resíduos perigosos (lâmpadas, baterias e pilhas), o Sebrae Minas mantém contrato 
com uma empresa especializada, responsável pela coleta, tratamento e destinação final de produtos 
perigosos. Em 2018, foram destinados à empresa os resíduos gerados entre janeiro e agosto. A partir daí, 
iniciou-se a atualização do sistema de iluminação, com a substituição das lâmpadas fluorescentes por 
lâmpadas de LED.  As 6.700 lâmpadas retiradas foram armazenadas, respeitando a Lei 12.305/10 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos). Uma empresa especializada será designada para fazer a coleta, tratamento 
e destinação final do material. Os demais resíduos são coletados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, através da Superintendência de Limpeza Urbana. 



SUSTENTABILIDADE RELATÓRIO DE GRI 2018 72

Em 2018, a estratégia do Sebrae Minas para os temas de responsabilidade socioambiental foi dividida em 
duas vertentes: uma com ações de sustentabilidade interna e outra voltada para os públicos externos 
(principalmente clientes). Foi iniciado o Projeto de Sustentabilidade Interna, apoiado com recursos do 
Sebrae Nacional e composto por três eixos: ambiental, social e econômico. As ações foram realizadas de 
acordo com cada eixo. Para o eixo ambiental foi contratada uma consultoria para desenvolvimento do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com base na norma ISO 14.001.

Um mapeamento do desempenho ambiental de 
todas as sedes regionais do Sebrae Minas foi 
conduzido em 2018, em conjunto com o 
desenvolvimento do sistema de gestão 
ambiental. Uma palestra com os colaboradores 
terceirizados buscou ampliar a conscientização 
sobre o descarte correto dos resíduos e a 
reciclagem de materiais. Em 2018, outras ações 
foram realizadas na sede, em Belo Horizonte, para 
minimizar os impactos negativos no meio 
ambiente, como, por exemplo, uma parceria para 
coleta de eletroeletrônicos, esponjas de cozinha e 
canetas. 
 
Entre os avanços no Programa de 
Sustentabilidade Econômica, propiciados por 
inovações tecnológicas, destacou-se a redução 
da quantidade de papel impresso nas 
dependências do Sebrae Minas, consequência de 
um novo sistema que limita o número de 
colaboradores autorizados a usar as impressoras. 
Houve também economia de combustível e em 
outras despesas de viagem com a disseminação 
do uso de videoconferência para reuniões. Na 
sede em Belo Horizonte, foram instaladas novas 
luminárias de LED, substituindo as lâmpadas 
convencionais com ganho em eficiência; a 
redução do consumo é estimada em 12%.

Prosseguiram outras ações implementadas em 
anos anteriores, como a separação de materiais 
recicláveis; o armazenamento de água da chuva 
(nas sedes de Belo Horizonte e de Juiz de Fora); 
o monitoramento do gasto com energia e água; a 
utilização de torneiras automáticas para evitar o 
desperdício de água. No tocante ao atendimento 
aos clientes, foram desenvolvidas ações de 
inclusão como a contratação da plataforma de 
atendimento para deficientes auditivos, 
empregada na recepção e pontos de 
atendimentos das sedes das regionais.

MANUTENÇÃO DA PRAÇA GABRIELA (BELO 
HORIZONTE) 
 
Desde janeiro de 2016, o Sebrae Minas mantém um convênio com a 
Prefeitura de Municipal de Belo Horizonte para a manutenção da 
Praça Gabriela, localizada na confluência da Av. Barão Homem de 
Melo com a Rua Maria Macedo, no entorno da sede da entidade. O 
compromisso consiste na manutenção dos jardins, pequenos 
reparos, pintura e reposição de mudas. O custo mensal estimado do 
trabalho foi de R$ 8.479,83, em 2018, pagos a uma empresa 
especializada em manutenção e jardinagem.
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CONSUMO DE ÁGUA       [ GRI 103 | 303 ] 
 

O total de água consumida, em 2018, na sede foi de 17.552 m³, fornecida pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa). O consumo foi apurado mediante as leituras dos hidrômetros, realizadas pelos 
agentes da concessionária e contidas nas faturas mensais emitidas. O bloco 2 da sede é equipado com um 
sistema de captação de água da chuva: calhas instaladas na cobertura conduzem a água pluvial até um 
reservatório com capacidade para 10 mil litros. Esse volume é utilizado na irrigação de jardins, gerando 
uma economia financeira e de recursos hídricos; esse consumo não é medido, uma vez que não há 
hidrômetros instalados na saída do reservatório. [ GRI 303-1 ] 

CONSUMO DE ENERGIA      [ GRI 103 | 302 ] 
 

Com a substituição das lâmpadas na sede por lâmpadas LED, em 2018, percebeu-se uma tendência na 
redução do consumo de energia elétrica, comparando o período da instalação com o mesmo período do 
ano anterior (agosto a dezembro/2017 x agosto a dezembro/2018). Em 2018, o consumo total de energia 
elétrica da sede foi de 1.696.682 kW/h, que corresponde a 6.115,26 GJ. A medição é feita pela Cemig, e o 
Sebrae Minas apura o consumo por meio das faturas mensais.  [ GRI 302-2 ] 

Para atender às expectativas de redução no consumo, para 2019, foi definida como meta a redução no 
consumo em 8%, além do planejamento da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que 
incluirá a sistematização do monitoramento do consumo (que em 2018 foi feito por meio de planilhas).

ANTERIOR
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OS SEGUINTES DADOS, DE EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA (ESCOPO 1) EM 2018, SE REFEREM-SE À FROTA 
UTILIZADA (129 VEÍCULOS) E A UM GERADOR MOVIDO A DIESEL:

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (T CO2 EQUIVALENTE)  [ GRI 305-1 ]

2017 1 22018

283,59t  
CO2 equivalente

284t  
CO2 equivalente

-

371,74t  
CO2 equivalente

374t  
CO2 equivalente

2,26t  
CO2 equivalente

TRANSPORTE DE EMPREGADOS E PASSAGEIROS 

GERAÇÃO DE ENERGIA (GERADOR DIESEL S10)

TOTAL

1 Em 2017 foram considerados 129 veículos (10 próprios) e não foi considerada a emissão proveniente do gerador. 
2 Em 2018 foram considerados 128 veículos (10 próprios) e os outros têm o controle operacional das mãos do Sebrae. A abordagem de 
consolidação escolhida para as emissões foi o controle operacional, e a metodologia de cálculo baseia-se no Programa Brasileiro GHG Protocol. 
Ferramenta utilizada para cálculo GHG Protocol (2019.2)

73,9%
REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

36,8%
GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO 
PERIGOSOS (recicláveis)

AÇÕES EXTERNAS DE 
SUSTENTABILIDADE   [ GRI 102-12 ] 
 
Um dos destaques do ano foi a parceria entre o 
Sebrae Minas e o Instituto Sustentar, para a 
realização do Sustentar 2018 – 11º Fórum 
Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, 
organizado na sede do Sebrae, em Belo 
Horizonte, em outubro. Sob o tema “O futuro 
tecnológico sustentável”, o evento discutiu 
soluções tecnológicas sustentáveis, mudanças 
disruptivas nos cenários sustentáveis e a 
conexão entre grandes empresas e startups, com 
a presença de especialistas de várias áreas, 
empresários e autoridades do Brasil e do exterior. 
O evento ainda promoveu o Hackathon 
Sustentar, com a imersão de equipes, focadas na 
solução de problemas com a aplicação de 
inovações sustentáveis. 

Com o lançamento de duas cartilhas, abordando 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), 
o Sebrae Minas também contribuiu para 
disseminar noções de sustentabilidade entre 
seus stakeholders. Uma das publicações era 
voltada para os pequenos negócios, mostrando 
como as micro e pequenas empresas podem 
colaborar no cumprimento dos 18 ODS. 

INCENTIVO À ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 
Em 2018, o Sebrae Minas prosseguiu seu projeto de consultoria técnica, oferecida às MPEs interessadas 
na geração de energia solar fotovoltaica para consumo próprio. No ano, 45 empresas mineiras 
participaram da iniciativa, que incluiu estudos de viabilidade técnica, ações de gestão empresarial e de 
políticas públicas, qualificação de pessoal e acesso a soluções de crédito.  

O projeto envolveu empresas em Pirapora e microrregião (Ibiá, Lassance e Várzea da Palma, Belo 
Horizonte e região metropolitana e empresas da microrregião de Divinópolis). A missão incluiu visitas a 
diversas empresas para verificar a viabilidade econômica e técnica de implementação do projeto. Entre os 
temas abordados, destacaram-se a adaptação de infraestrutura para geração de energia solar, 
manutenção dos espaços, eficiência energética, potencial para solar térmico e a avaliação do potencial 
das usinas fotovoltaicas individuais e coletivas. 

A instituição ainda articulou ações de políticas públicas, com a criação de um guia municipal para o 
desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica. Também apoiou oportunidades de negócios na região 
metropolitana de Belo Horizonte com integradores de usinas fotovoltaicas.

INICIATIVAS DE RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES   [ GRI 103 | 413, 413-1 ]  
 
As ações de engajamento e relacionamento com as comunidades locais, promovidas pelo Sebrae Minas, 
são voltadas à geração de trabalho e renda e ao estímulo do espírito empreendedor. São projetos que 
contribuem para o desenvolvimento econômico de territórios com altos índices de vulnerabilidade social e 
para a transformação positiva nas vidas de suas populações. Além dos avanços descritos na seção 
Programa de Educação Empreendedora, as seguintes iniciativas foram destaque em 2018: 

• Projeto de Economia Criativa em Territórios Vulneráveis: um conjunto de 161 empreendedores das 
comunidades do Alto Vera Cruz e do Aglomerado da Serra recebeu capacitações voltadas à inovação e ao 
desenvolvimento de novos produtos. Quarenta modelos de negócios idealizados por moradores de regiões 
periféricas de Belo Horizonte e da região metropolitana da capital. Entre os segmentos explorados, design 
de moda, produção audiovisual, barbearia e customização de roupas.  

• Programa Sebrae de Artesanato na Regional Jequitinhonha e Mucuri: em parceria com a Mitra 
Diocesana de Teófilo Otoni, o Sebrae Minas ofereceu uma capacitação para indígenas da tribo Maxacali,  
na região de Ladainha. O objetivo foi propiciar o aprimoramento das técnicas de artesanato tradicionais da 
comunidade.  

• Palestra sobre liderança em Capelinha: voltado a gestores e ao corpo técnico do hospital público 
municipal, o encontro buscou despertar a capacidade de inovação e empreendedorismo. 

• Parceria com a Aliança Energia: a Regional Sul atuou em conjunto com a empresa de geração de energia 
em um plano de ação para três grupos de comunidades rurais no município de Ijaci.  

• Empreendedorismo feminino em Lavras: a Regional Sul também atuou junto a costureiras do município, 
realizando palestras sobre empreendedorismo e educação financeira e um planejamento para 
apresentação de produtos.   

• Projeto de Impacto Social na Zona da Mata: a Regional Zona da Mata e Vertentes prosseguiu com a 
iniciativa lançada em 2017. Capacitações voltadas a microempresários, articulações setoriais e palestras 
de incentivo ao empreendedorismo estiveram na agenda de 2018.  

• Quilombo Urbano: entre agosto e novembro de 2018, a Regional Zona da Mata promoveu um trabalho de 
geração de renda e criação de oportunidades junto a comunidades no município de Ponte Nova.  

• Ações no município de Frutal: a Regional Triângulo promoveu diversas ações na cidade, incluindo 
estímulo a potenciais empresárias e uma Roda de Prosa com membros da associação local de catadores 
de recicláveis.  

• Capacitações na Fazenda da Solidariedade: a Fazenda é uma instituição que acolhe e trata dependentes 
químicos. Colaboradores da Regional Norte atuaram na capacitação desse público, com palestras sobre 
empreendedorismo. Também foi organizada uma campanha de arrecadação de donativos para a Fazenda, 
que coletou 54 kg de alimentos junto a empresários da cidade de Montes Claros.  

• Capacitação de catadores em Divinópolis: promovida pela Regional Centro-Oeste/Sudeste, a iniciativa 
buscou fazer um diagnóstico dos desafios e oportunidades apresentados à categoria e a elaboração de 
um plano de ação para a cooperativa local.  

• Palestras para beneficiários do Bolsa Família: a Regional Centro-Oeste/Sudeste promoveu, no município 
de Itaú de Minas, encontros com os cadastrados no programa, para tratar de finanças pessoais e 
planejamento financeiro. 

• Programa Próximos Passos: uma ação de parceria entre a Regional Rio Doce e Vale do Aço e a 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Caratinga buscou melhorar a gestão da 
Associação e incentivar o espírito empreendedor entre os recuperandos.  

• Apoio à AHH: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba apoiou a construção do planejamento estratégico da 
Associação de Ação Humanitária (AHH) do município de São Gotardo. Os principais resultados foram a 
estruturação dos processos de gestão da entidade, solicitação do credenciamento junto ao SUS e 
estabelecimento de parceria com produtores rurais.  

• Ações na Semana Global do Empreendedorismo: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba também 
organizou ações em novembro, durante a realização do evento promovido pelo Sebrae Minas. Os 
municípios de Paracatu, Unaí, Patrocínio e Patos de Minas receberam eventos com foco em 
empreendedorismo e inovação, voltados para o público empresarial. 

A segunda cartilha, inserida no contexto da 
abordagem DEL, buscava esclarecer a conexão 
dos ODS com o desenvolvimento econômico 
local, com conteúdos voltados a gestores 
públicos.  
 
Entre os trabalhos com foco na redução de 
custos por meio de gestão sustentável, projetos 
desenvolvidos no âmbito do Sebraetec 
prestaram consultoria a MPEs sobre redução de 
consumo de recursos, descarte de resíduos e 
controle de desperdício. Os temas abordados 
incluíram eficiência energética, avaliação do 
potencial fotovoltaico das regiões (e estudos 
sobre a viabilidade de instalação de sistemas de 
geração solar) e mapeamento da geração de 
resíduos das empresas. 

no consumo de energia elétrica das empresas participantes (a meta 
proposta era de 20%);

Apesar de a meta proposta até dezembro de 2018 (10%) não ter sido 
atingida, o resultado pode ser considerado positivo, uma vez que as 
ações de mercado que alavancaram esta meta foram previstas em um 
maior volume para 2019. A métrica se baseia no faturamento bruto das 
empresas, dividido pelo número de empregados.

das empresas na cadeia da energia solar fotovoltaica (meta: 35%); 

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DO PROJETO

REALIZADA JUNTO ÀS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO DE INCENTIVO À ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, UMA PESQUISA INDICOU AS SEGUINTES EVOLUÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2018: 
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EMISSÕES     [ GRI 103 | 305 ] 
 

O Sebrae Minas contrata serviços de locação de veículos, de modo a possibilitar que suas atividades se 
estendam a todo o estado de Minas Gerais. Os veículos são empregados no atendimento presencial, em 
locais que não contam com Pontos de Atendimento, de modo a estimular o empreendedorismo e a criação 
e o desenvolvimento de pequenos negócios nessas localidades. Além do transporte das equipes, esses 
veículos atuam nos eventos itinerantes, fazendo o transporte dos materiais necessários.  

EFLUENTES E RESÍDUOS      [ GRI 103 | 306, 306-2 ] 
 

No ano de 2018, o Sebrae Minas obteve bons resultados em relação à geração de resíduos. No consumo 
de papel A4, houve uma redução de 5,12%. O volume de pilhas e lâmpadas armazenados para descarte 
(resíduos perigosos) foi reduzido em relação a 2017. Já em relação aos resíduos não perigosos, o volume 
gerado também teve uma queda expressiva. 

• REDUÇÃO DE 73,9% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
• REDUÇÃO DE 36,8% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (RECICLÁVEIS)

Os resíduos recicláveis produzidos foram encaminhados para a Associação dos Catadores de Papel, 
Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare): 1,56 t de papel, 2,22 t de plástico e 2,53 t de 
papelão, totalizando 6,32 t de materiais. A redução da reciclagem do papelão se deve ao reaproveitamento 
do material nas operações do Almoxarifado. Grande parte das caixas recebidas nas operações de compras 
são reaproveitadas no envio de materiais para cursos, às unidades do Sebrae Minas. 

Para o tratamento de resíduos perigosos (lâmpadas, baterias e pilhas), o Sebrae Minas mantém contrato 
com uma empresa especializada, responsável pela coleta, tratamento e destinação final de produtos 
perigosos. Em 2018, foram destinados à empresa os resíduos gerados entre janeiro e agosto. A partir daí, 
iniciou-se a atualização do sistema de iluminação, com a substituição das lâmpadas fluorescentes por 
lâmpadas de LED.  As 6.700 lâmpadas retiradas foram armazenadas, respeitando a Lei 12.305/10 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos). Uma empresa especializada será designada para fazer a coleta, tratamento 
e destinação final do material. Os demais resíduos são coletados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, através da Superintendência de Limpeza Urbana. 

Em 2018, a estratégia do Sebrae Minas para os temas de responsabilidade socioambiental foi dividida em 
duas vertentes: uma com ações de sustentabilidade interna e outra voltada para os públicos externos 
(principalmente clientes). Foi iniciado o Projeto de Sustentabilidade Interna, apoiado com recursos do 
Sebrae Nacional e composto por três eixos: ambiental, social e econômico. As ações foram realizadas de 
acordo com cada eixo. Para o eixo ambiental foi contratada uma consultoria para desenvolvimento do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com base na norma ISO 14.001.

Um mapeamento do desempenho ambiental de 
todas as sedes regionais do Sebrae Minas foi 
conduzido em 2018, em conjunto com o 
desenvolvimento do sistema de gestão 
ambiental. Uma palestra com os colaboradores 
terceirizados buscou ampliar a conscientização 
sobre o descarte correto dos resíduos e a 
reciclagem de materiais. Em 2018, outras ações 
foram realizadas na sede, em Belo Horizonte, para 
minimizar os impactos negativos no meio 
ambiente, como, por exemplo, uma parceria para 
coleta de eletroeletrônicos, esponjas de cozinha e 
canetas. 
 
Entre os avanços no Programa de 
Sustentabilidade Econômica, propiciados por 
inovações tecnológicas, destacou-se a redução 
da quantidade de papel impresso nas 
dependências do Sebrae Minas, consequência de 
um novo sistema que limita o número de 
colaboradores autorizados a usar as impressoras. 
Houve também economia de combustível e em 
outras despesas de viagem com a disseminação 
do uso de videoconferência para reuniões. Na 
sede em Belo Horizonte, foram instaladas novas 
luminárias de LED, substituindo as lâmpadas 
convencionais com ganho em eficiência; a 
redução do consumo é estimada em 12%.

Prosseguiram outras ações implementadas em 
anos anteriores, como a separação de materiais 
recicláveis; o armazenamento de água da chuva 
(nas sedes de Belo Horizonte e de Juiz de Fora); 
o monitoramento do gasto com energia e água; a 
utilização de torneiras automáticas para evitar o 
desperdício de água. No tocante ao atendimento 
aos clientes, foram desenvolvidas ações de 
inclusão como a contratação da plataforma de 
atendimento para deficientes auditivos, 
empregada na recepção e pontos de 
atendimentos das sedes das regionais.

MANUTENÇÃO DA PRAÇA GABRIELA (BELO 
HORIZONTE) 
 
Desde janeiro de 2016, o Sebrae Minas mantém um convênio com a 
Prefeitura de Municipal de Belo Horizonte para a manutenção da 
Praça Gabriela, localizada na confluência da Av. Barão Homem de 
Melo com a Rua Maria Macedo, no entorno da sede da entidade. O 
compromisso consiste na manutenção dos jardins, pequenos 
reparos, pintura e reposição de mudas. O custo mensal estimado do 
trabalho foi de R$ 8.479,83, em 2018, pagos a uma empresa 
especializada em manutenção e jardinagem.
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CONSUMO DE ÁGUA       [ GRI 103 | 303 ] 
 

O total de água consumida, em 2018, na sede foi de 17.552 m³, fornecida pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa). O consumo foi apurado mediante as leituras dos hidrômetros, realizadas pelos 
agentes da concessionária e contidas nas faturas mensais emitidas. O bloco 2 da sede é equipado com um 
sistema de captação de água da chuva: calhas instaladas na cobertura conduzem a água pluvial até um 
reservatório com capacidade para 10 mil litros. Esse volume é utilizado na irrigação de jardins, gerando 
uma economia financeira e de recursos hídricos; esse consumo não é medido, uma vez que não há 
hidrômetros instalados na saída do reservatório. [ GRI 303-1 ] 

CONSUMO DE ENERGIA      [ GRI 103 | 302 ] 
 

Com a substituição das lâmpadas na sede por lâmpadas LED, em 2018, percebeu-se uma tendência na 
redução do consumo de energia elétrica, comparando o período da instalação com o mesmo período do 
ano anterior (agosto a dezembro/2017 x agosto a dezembro/2018). Em 2018, o consumo total de energia 
elétrica da sede foi de 1.696.682 kW/h, que corresponde a 6.115,26 GJ. A medição é feita pela Cemig, e o 
Sebrae Minas apura o consumo por meio das faturas mensais.  [ GRI 302-2 ] 

Para atender às expectativas de redução no consumo, para 2019, foi definida como meta a redução no 
consumo em 8%, além do planejamento da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que 
incluirá a sistematização do monitoramento do consumo (que em 2018 foi feito por meio de planilhas).

ANTERIOR
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OS SEGUINTES DADOS, DE EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA (ESCOPO 1) EM 2018, SE REFEREM-SE À FROTA 
UTILIZADA (129 VEÍCULOS) E A UM GERADOR MOVIDO A DIESEL:

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (T CO2 EQUIVALENTE)  [ GRI 305-1 ]

2017 1 22018

283,59t  
CO2 equivalente

284t  
CO2 equivalente

-

371,74t  
CO2 equivalente

374t  
CO2 equivalente

2,26t  
CO2 equivalente

TRANSPORTE DE EMPREGADOS E PASSAGEIROS 

GERAÇÃO DE ENERGIA (GERADOR DIESEL S10)

TOTAL

1 Em 2017 foram considerados 129 veículos (10 próprios) e não foi considerada a emissão proveniente do gerador. 
2 Em 2018 foram considerados 128 veículos (10 próprios) e os outros têm o controle operacional das mãos do Sebrae. A abordagem de 
consolidação escolhida para as emissões foi o controle operacional, e a metodologia de cálculo baseia-se no Programa Brasileiro GHG Protocol. 
Ferramenta utilizada para cálculo GHG Protocol (2019.2)

73,9%
REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

36,8%
GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO 
PERIGOSOS (recicláveis)

AÇÕES EXTERNAS DE 
SUSTENTABILIDADE   [ GRI 102-12 ] 
 
Um dos destaques do ano foi a parceria entre o 
Sebrae Minas e o Instituto Sustentar, para a 
realização do Sustentar 2018 – 11º Fórum 
Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, 
organizado na sede do Sebrae, em Belo 
Horizonte, em outubro. Sob o tema “O futuro 
tecnológico sustentável”, o evento discutiu 
soluções tecnológicas sustentáveis, mudanças 
disruptivas nos cenários sustentáveis e a 
conexão entre grandes empresas e startups, com 
a presença de especialistas de várias áreas, 
empresários e autoridades do Brasil e do exterior. 
O evento ainda promoveu o Hackathon 
Sustentar, com a imersão de equipes, focadas na 
solução de problemas com a aplicação de 
inovações sustentáveis. 

Com o lançamento de duas cartilhas, abordando 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), 
o Sebrae Minas também contribuiu para 
disseminar noções de sustentabilidade entre 
seus stakeholders. Uma das publicações era 
voltada para os pequenos negócios, mostrando 
como as micro e pequenas empresas podem 
colaborar no cumprimento dos 18 ODS. 

INCENTIVO À ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 
Em 2018, o Sebrae Minas prosseguiu seu projeto de consultoria técnica, oferecida às MPEs interessadas 
na geração de energia solar fotovoltaica para consumo próprio. No ano, 45 empresas mineiras 
participaram da iniciativa, que incluiu estudos de viabilidade técnica, ações de gestão empresarial e de 
políticas públicas, qualificação de pessoal e acesso a soluções de crédito.  

O projeto envolveu empresas em Pirapora e microrregião (Ibiá, Lassance e Várzea da Palma, Belo 
Horizonte e região metropolitana e empresas da microrregião de Divinópolis). A missão incluiu visitas a 
diversas empresas para verificar a viabilidade econômica e técnica de implementação do projeto. Entre os 
temas abordados, destacaram-se a adaptação de infraestrutura para geração de energia solar, 
manutenção dos espaços, eficiência energética, potencial para solar térmico e a avaliação do potencial 
das usinas fotovoltaicas individuais e coletivas. 

A instituição ainda articulou ações de políticas públicas, com a criação de um guia municipal para o 
desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica. Também apoiou oportunidades de negócios na região 
metropolitana de Belo Horizonte com integradores de usinas fotovoltaicas.

INICIATIVAS DE RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES   [ GRI 103 | 413, 413-1 ]  
 
As ações de engajamento e relacionamento com as comunidades locais, promovidas pelo Sebrae Minas, 
são voltadas à geração de trabalho e renda e ao estímulo do espírito empreendedor. São projetos que 
contribuem para o desenvolvimento econômico de territórios com altos índices de vulnerabilidade social e 
para a transformação positiva nas vidas de suas populações. Além dos avanços descritos na seção 
Programa de Educação Empreendedora, as seguintes iniciativas foram destaque em 2018: 

• Projeto de Economia Criativa em Territórios Vulneráveis: um conjunto de 161 empreendedores das 
comunidades do Alto Vera Cruz e do Aglomerado da Serra recebeu capacitações voltadas à inovação e ao 
desenvolvimento de novos produtos. Quarenta modelos de negócios idealizados por moradores de regiões 
periféricas de Belo Horizonte e da região metropolitana da capital. Entre os segmentos explorados, design 
de moda, produção audiovisual, barbearia e customização de roupas.  

• Programa Sebrae de Artesanato na Regional Jequitinhonha e Mucuri: em parceria com a Mitra 
Diocesana de Teófilo Otoni, o Sebrae Minas ofereceu uma capacitação para indígenas da tribo Maxacali,  
na região de Ladainha. O objetivo foi propiciar o aprimoramento das técnicas de artesanato tradicionais da 
comunidade.  

• Palestra sobre liderança em Capelinha: voltado a gestores e ao corpo técnico do hospital público 
municipal, o encontro buscou despertar a capacidade de inovação e empreendedorismo. 

• Parceria com a Aliança Energia: a Regional Sul atuou em conjunto com a empresa de geração de energia 
em um plano de ação para três grupos de comunidades rurais no município de Ijaci.  

• Empreendedorismo feminino em Lavras: a Regional Sul também atuou junto a costureiras do município, 
realizando palestras sobre empreendedorismo e educação financeira e um planejamento para 
apresentação de produtos.   

• Projeto de Impacto Social na Zona da Mata: a Regional Zona da Mata e Vertentes prosseguiu com a 
iniciativa lançada em 2017. Capacitações voltadas a microempresários, articulações setoriais e palestras 
de incentivo ao empreendedorismo estiveram na agenda de 2018.  

• Quilombo Urbano: entre agosto e novembro de 2018, a Regional Zona da Mata promoveu um trabalho de 
geração de renda e criação de oportunidades junto a comunidades no município de Ponte Nova.  

• Ações no município de Frutal: a Regional Triângulo promoveu diversas ações na cidade, incluindo 
estímulo a potenciais empresárias e uma Roda de Prosa com membros da associação local de catadores 
de recicláveis.  

• Capacitações na Fazenda da Solidariedade: a Fazenda é uma instituição que acolhe e trata dependentes 
químicos. Colaboradores da Regional Norte atuaram na capacitação desse público, com palestras sobre 
empreendedorismo. Também foi organizada uma campanha de arrecadação de donativos para a Fazenda, 
que coletou 54 kg de alimentos junto a empresários da cidade de Montes Claros.  

• Capacitação de catadores em Divinópolis: promovida pela Regional Centro-Oeste/Sudeste, a iniciativa 
buscou fazer um diagnóstico dos desafios e oportunidades apresentados à categoria e a elaboração de 
um plano de ação para a cooperativa local.  

• Palestras para beneficiários do Bolsa Família: a Regional Centro-Oeste/Sudeste promoveu, no município 
de Itaú de Minas, encontros com os cadastrados no programa, para tratar de finanças pessoais e 
planejamento financeiro. 

• Programa Próximos Passos: uma ação de parceria entre a Regional Rio Doce e Vale do Aço e a 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Caratinga buscou melhorar a gestão da 
Associação e incentivar o espírito empreendedor entre os recuperandos.  

• Apoio à AHH: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba apoiou a construção do planejamento estratégico da 
Associação de Ação Humanitária (AHH) do município de São Gotardo. Os principais resultados foram a 
estruturação dos processos de gestão da entidade, solicitação do credenciamento junto ao SUS e 
estabelecimento de parceria com produtores rurais.  

• Ações na Semana Global do Empreendedorismo: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba também 
organizou ações em novembro, durante a realização do evento promovido pelo Sebrae Minas. Os 
municípios de Paracatu, Unaí, Patrocínio e Patos de Minas receberam eventos com foco em 
empreendedorismo e inovação, voltados para o público empresarial. 

A segunda cartilha, inserida no contexto da 
abordagem DEL, buscava esclarecer a conexão 
dos ODS com o desenvolvimento econômico 
local, com conteúdos voltados a gestores 
públicos.  
 
Entre os trabalhos com foco na redução de 
custos por meio de gestão sustentável, projetos 
desenvolvidos no âmbito do Sebraetec 
prestaram consultoria a MPEs sobre redução de 
consumo de recursos, descarte de resíduos e 
controle de desperdício. Os temas abordados 
incluíram eficiência energética, avaliação do 
potencial fotovoltaico das regiões (e estudos 
sobre a viabilidade de instalação de sistemas de 
geração solar) e mapeamento da geração de 
resíduos das empresas. 

no consumo de energia elétrica das empresas participantes (a meta 
proposta era de 20%);

Apesar de a meta proposta até dezembro de 2018 (10%) não ter sido 
atingida, o resultado pode ser considerado positivo, uma vez que as 
ações de mercado que alavancaram esta meta foram previstas em um 
maior volume para 2019. A métrica se baseia no faturamento bruto das 
empresas, dividido pelo número de empregados.

das empresas na cadeia da energia solar fotovoltaica (meta: 35%); 

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DO PROJETO

REALIZADA JUNTO ÀS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO DE INCENTIVO À ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, UMA PESQUISA INDICOU AS SEGUINTES EVOLUÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2018: 
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EMISSÕES     [ GRI 103 | 305 ] 
 

O Sebrae Minas contrata serviços de locação de veículos, de modo a possibilitar que suas atividades se 
estendam a todo o estado de Minas Gerais. Os veículos são empregados no atendimento presencial, em 
locais que não contam com Pontos de Atendimento, de modo a estimular o empreendedorismo e a criação 
e o desenvolvimento de pequenos negócios nessas localidades. Além do transporte das equipes, esses 
veículos atuam nos eventos itinerantes, fazendo o transporte dos materiais necessários.  

EFLUENTES E RESÍDUOS      [ GRI 103 | 306, 306-2 ] 
 

No ano de 2018, o Sebrae Minas obteve bons resultados em relação à geração de resíduos. No consumo 
de papel A4, houve uma redução de 5,12%. O volume de pilhas e lâmpadas armazenados para descarte 
(resíduos perigosos) foi reduzido em relação a 2017. Já em relação aos resíduos não perigosos, o volume 
gerado também teve uma queda expressiva. 

• REDUÇÃO DE 73,9% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
• REDUÇÃO DE 36,8% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (RECICLÁVEIS)

Os resíduos recicláveis produzidos foram encaminhados para a Associação dos Catadores de Papel, 
Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare): 1,56 t de papel, 2,22 t de plástico e 2,53 t de 
papelão, totalizando 6,32 t de materiais. A redução da reciclagem do papelão se deve ao reaproveitamento 
do material nas operações do Almoxarifado. Grande parte das caixas recebidas nas operações de compras 
são reaproveitadas no envio de materiais para cursos, às unidades do Sebrae Minas. 

Para o tratamento de resíduos perigosos (lâmpadas, baterias e pilhas), o Sebrae Minas mantém contrato 
com uma empresa especializada, responsável pela coleta, tratamento e destinação final de produtos 
perigosos. Em 2018, foram destinados à empresa os resíduos gerados entre janeiro e agosto. A partir daí, 
iniciou-se a atualização do sistema de iluminação, com a substituição das lâmpadas fluorescentes por 
lâmpadas de LED.  As 6.700 lâmpadas retiradas foram armazenadas, respeitando a Lei 12.305/10 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos). Uma empresa especializada será designada para fazer a coleta, tratamento 
e destinação final do material. Os demais resíduos são coletados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, através da Superintendência de Limpeza Urbana. 
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Em 2018, a estratégia do Sebrae Minas para os temas de responsabilidade socioambiental foi dividida em 
duas vertentes: uma com ações de sustentabilidade interna e outra voltada para os públicos externos 
(principalmente clientes). Foi iniciado o Projeto de Sustentabilidade Interna, apoiado com recursos do 
Sebrae Nacional e composto por três eixos: ambiental, social e econômico. As ações foram realizadas de 
acordo com cada eixo. Para o eixo ambiental foi contratada uma consultoria para desenvolvimento do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com base na norma ISO 14.001.

Um mapeamento do desempenho ambiental de 
todas as sedes regionais do Sebrae Minas foi 
conduzido em 2018, em conjunto com o 
desenvolvimento do sistema de gestão 
ambiental. Uma palestra com os colaboradores 
terceirizados buscou ampliar a conscientização 
sobre o descarte correto dos resíduos e a 
reciclagem de materiais. Em 2018, outras ações 
foram realizadas na sede, em Belo Horizonte, para 
minimizar os impactos negativos no meio 
ambiente, como, por exemplo, uma parceria para 
coleta de eletroeletrônicos, esponjas de cozinha e 
canetas. 
 
Entre os avanços no Programa de 
Sustentabilidade Econômica, propiciados por 
inovações tecnológicas, destacou-se a redução 
da quantidade de papel impresso nas 
dependências do Sebrae Minas, consequência de 
um novo sistema que limita o número de 
colaboradores autorizados a usar as impressoras. 
Houve também economia de combustível e em 
outras despesas de viagem com a disseminação 
do uso de videoconferência para reuniões. Na 
sede em Belo Horizonte, foram instaladas novas 
luminárias de LED, substituindo as lâmpadas 
convencionais com ganho em eficiência; a 
redução do consumo é estimada em 12%.

Prosseguiram outras ações implementadas em 
anos anteriores, como a separação de materiais 
recicláveis; o armazenamento de água da chuva 
(nas sedes de Belo Horizonte e de Juiz de Fora); 
o monitoramento do gasto com energia e água; a 
utilização de torneiras automáticas para evitar o 
desperdício de água. No tocante ao atendimento 
aos clientes, foram desenvolvidas ações de 
inclusão como a contratação da plataforma de 
atendimento para deficientes auditivos, 
empregada na recepção e pontos de 
atendimentos das sedes das regionais.

MANUTENÇÃO DA PRAÇA GABRIELA (BELO 
HORIZONTE) 
 
Desde janeiro de 2016, o Sebrae Minas mantém um convênio com a 
Prefeitura de Municipal de Belo Horizonte para a manutenção da 
Praça Gabriela, localizada na confluência da Av. Barão Homem de 
Melo com a Rua Maria Macedo, no entorno da sede da entidade. O 
compromisso consiste na manutenção dos jardins, pequenos 
reparos, pintura e reposição de mudas. O custo mensal estimado do 
trabalho foi de R$ 8.479,83, em 2018, pagos a uma empresa 
especializada em manutenção e jardinagem.
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CONSUMO DE ÁGUA       [ GRI 103 | 303 ] 
 

O total de água consumida, em 2018, na sede foi de 17.552 m³, fornecida pela Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa). O consumo foi apurado mediante as leituras dos hidrômetros, realizadas pelos 
agentes da concessionária e contidas nas faturas mensais emitidas. O bloco 2 da sede é equipado com um 
sistema de captação de água da chuva: calhas instaladas na cobertura conduzem a água pluvial até um 
reservatório com capacidade para 10 mil litros. Esse volume é utilizado na irrigação de jardins, gerando 
uma economia financeira e de recursos hídricos; esse consumo não é medido, uma vez que não há 
hidrômetros instalados na saída do reservatório. [ GRI 303-1 ] 

CONSUMO DE ENERGIA      [ GRI 103 | 302 ] 
 

Com a substituição das lâmpadas na sede por lâmpadas LED, em 2018, percebeu-se uma tendência na 
redução do consumo de energia elétrica, comparando o período da instalação com o mesmo período do 
ano anterior (agosto a dezembro/2017 x agosto a dezembro/2018). Em 2018, o consumo total de energia 
elétrica da sede foi de 1.696.682 kW/h, que corresponde a 6.115,26 GJ. A medição é feita pela Cemig, e o 
Sebrae Minas apura o consumo por meio das faturas mensais.  [ GRI 302-2 ] 

Para atender às expectativas de redução no consumo, para 2019, foi definida como meta a redução no 
consumo em 8%, além do planejamento da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que 
incluirá a sistematização do monitoramento do consumo (que em 2018 foi feito por meio de planilhas).

ANTERIOR
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OS SEGUINTES DADOS, DE EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA (ESCOPO 1) EM 2018, SE REFEREM-SE À FROTA 
UTILIZADA (129 VEÍCULOS) E A UM GERADOR MOVIDO A DIESEL:

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA (T CO2 EQUIVALENTE)  [ GRI 305-1 ]

2017 1 22018

283,59t  
CO2 equivalente

284t  
CO2 equivalente

-

371,74t  
CO2 equivalente

374t  
CO2 equivalente

2,26t  
CO2 equivalente

TRANSPORTE DE EMPREGADOS E PASSAGEIROS 

GERAÇÃO DE ENERGIA (GERADOR DIESEL S10)

TOTAL

1 Em 2017 foram considerados 129 veículos (10 próprios) e não foi considerada a emissão proveniente do gerador. 
2 Em 2018 foram considerados 128 veículos (10 próprios) e os outros têm o controle operacional das mãos do Sebrae. A abordagem de 
consolidação escolhida para as emissões foi o controle operacional, e a metodologia de cálculo baseia-se no Programa Brasileiro GHG Protocol. 
Ferramenta utilizada para cálculo GHG Protocol (2019.2)

73,9%
REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

36,8%
GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO 
PERIGOSOS (recicláveis)

AÇÕES EXTERNAS DE 
SUSTENTABILIDADE   [ GRI 102-12 ] 
 
Um dos destaques do ano foi a parceria entre o 
Sebrae Minas e o Instituto Sustentar, para a 
realização do Sustentar 2018 – 11º Fórum 
Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, 
organizado na sede do Sebrae, em Belo 
Horizonte, em outubro. Sob o tema “O futuro 
tecnológico sustentável”, o evento discutiu 
soluções tecnológicas sustentáveis, mudanças 
disruptivas nos cenários sustentáveis e a 
conexão entre grandes empresas e startups, com 
a presença de especialistas de várias áreas, 
empresários e autoridades do Brasil e do exterior. 
O evento ainda promoveu o Hackathon 
Sustentar, com a imersão de equipes, focadas na 
solução de problemas com a aplicação de 
inovações sustentáveis. 

Com o lançamento de duas cartilhas, abordando 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), 
o Sebrae Minas também contribuiu para 
disseminar noções de sustentabilidade entre 
seus stakeholders. Uma das publicações era 
voltada para os pequenos negócios, mostrando 
como as micro e pequenas empresas podem 
colaborar no cumprimento dos 18 ODS. 

INCENTIVO À ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 
Em 2018, o Sebrae Minas prosseguiu seu projeto de consultoria técnica, oferecida às MPEs interessadas 
na geração de energia solar fotovoltaica para consumo próprio. No ano, 45 empresas mineiras 
participaram da iniciativa, que incluiu estudos de viabilidade técnica, ações de gestão empresarial e de 
políticas públicas, qualificação de pessoal e acesso a soluções de crédito.  

O projeto envolveu empresas em Pirapora e microrregião (Ibiá, Lassance e Várzea da Palma, Belo 
Horizonte e região metropolitana e empresas da microrregião de Divinópolis). A missão incluiu visitas a 
diversas empresas para verificar a viabilidade econômica e técnica de implementação do projeto. Entre os 
temas abordados, destacaram-se a adaptação de infraestrutura para geração de energia solar, 
manutenção dos espaços, eficiência energética, potencial para solar térmico e a avaliação do potencial 
das usinas fotovoltaicas individuais e coletivas. 

A instituição ainda articulou ações de políticas públicas, com a criação de um guia municipal para o 
desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica. Também apoiou oportunidades de negócios na região 
metropolitana de Belo Horizonte com integradores de usinas fotovoltaicas.

INICIATIVAS DE RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES   [ GRI 103 | 413, 413-1 ]  
 
As ações de engajamento e relacionamento com as comunidades locais, promovidas pelo Sebrae Minas, 
são voltadas à geração de trabalho e renda e ao estímulo do espírito empreendedor. São projetos que 
contribuem para o desenvolvimento econômico de territórios com altos índices de vulnerabilidade social e 
para a transformação positiva nas vidas de suas populações. Além dos avanços descritos na seção 
Programa de Educação Empreendedora, as seguintes iniciativas foram destaque em 2018: 

• Projeto de Economia Criativa em Territórios Vulneráveis: um conjunto de 161 empreendedores das 
comunidades do Alto Vera Cruz e do Aglomerado da Serra recebeu capacitações voltadas à inovação e ao 
desenvolvimento de novos produtos. Quarenta modelos de negócios idealizados por moradores de regiões 
periféricas de Belo Horizonte e da região metropolitana da capital. Entre os segmentos explorados, design 
de moda, produção audiovisual, barbearia e customização de roupas.  

• Programa Sebrae de Artesanato na Regional Jequitinhonha e Mucuri: em parceria com a Mitra 
Diocesana de Teófilo Otoni, o Sebrae Minas ofereceu uma capacitação para indígenas da tribo Maxacali,  
na região de Ladainha. O objetivo foi propiciar o aprimoramento das técnicas de artesanato tradicionais da 
comunidade.  

• Palestra sobre liderança em Capelinha: voltado a gestores e ao corpo técnico do hospital público 
municipal, o encontro buscou despertar a capacidade de inovação e empreendedorismo. 

• Parceria com a Aliança Energia: a Regional Sul atuou em conjunto com a empresa de geração de energia 
em um plano de ação para três grupos de comunidades rurais no município de Ijaci.  

• Empreendedorismo feminino em Lavras: a Regional Sul também atuou junto a costureiras do município, 
realizando palestras sobre empreendedorismo e educação financeira e um planejamento para 
apresentação de produtos.   

• Projeto de Impacto Social na Zona da Mata: a Regional Zona da Mata e Vertentes prosseguiu com a 
iniciativa lançada em 2017. Capacitações voltadas a microempresários, articulações setoriais e palestras 
de incentivo ao empreendedorismo estiveram na agenda de 2018.  

• Quilombo Urbano: entre agosto e novembro de 2018, a Regional Zona da Mata promoveu um trabalho de 
geração de renda e criação de oportunidades junto a comunidades no município de Ponte Nova.  

• Ações no município de Frutal: a Regional Triângulo promoveu diversas ações na cidade, incluindo 
estímulo a potenciais empresárias e uma Roda de Prosa com membros da associação local de catadores 
de recicláveis.  

• Capacitações na Fazenda da Solidariedade: a Fazenda é uma instituição que acolhe e trata dependentes 
químicos. Colaboradores da Regional Norte atuaram na capacitação desse público, com palestras sobre 
empreendedorismo. Também foi organizada uma campanha de arrecadação de donativos para a Fazenda, 
que coletou 54 kg de alimentos junto a empresários da cidade de Montes Claros.  

• Capacitação de catadores em Divinópolis: promovida pela Regional Centro-Oeste/Sudeste, a iniciativa 
buscou fazer um diagnóstico dos desafios e oportunidades apresentados à categoria e a elaboração de 
um plano de ação para a cooperativa local.  

• Palestras para beneficiários do Bolsa Família: a Regional Centro-Oeste/Sudeste promoveu, no município 
de Itaú de Minas, encontros com os cadastrados no programa, para tratar de finanças pessoais e 
planejamento financeiro. 

• Programa Próximos Passos: uma ação de parceria entre a Regional Rio Doce e Vale do Aço e a 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Caratinga buscou melhorar a gestão da 
Associação e incentivar o espírito empreendedor entre os recuperandos.  

• Apoio à AHH: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba apoiou a construção do planejamento estratégico da 
Associação de Ação Humanitária (AHH) do município de São Gotardo. Os principais resultados foram a 
estruturação dos processos de gestão da entidade, solicitação do credenciamento junto ao SUS e 
estabelecimento de parceria com produtores rurais.  

• Ações na Semana Global do Empreendedorismo: a Regional Noroeste e Alto Paranaíba também 
organizou ações em novembro, durante a realização do evento promovido pelo Sebrae Minas. Os 
municípios de Paracatu, Unaí, Patrocínio e Patos de Minas receberam eventos com foco em 
empreendedorismo e inovação, voltados para o público empresarial. 

A segunda cartilha, inserida no contexto da 
abordagem DEL, buscava esclarecer a conexão 
dos ODS com o desenvolvimento econômico 
local, com conteúdos voltados a gestores 
públicos.  
 
Entre os trabalhos com foco na redução de 
custos por meio de gestão sustentável, projetos 
desenvolvidos no âmbito do Sebraetec 
prestaram consultoria a MPEs sobre redução de 
consumo de recursos, descarte de resíduos e 
controle de desperdício. Os temas abordados 
incluíram eficiência energética, avaliação do 
potencial fotovoltaico das regiões (e estudos 
sobre a viabilidade de instalação de sistemas de 
geração solar) e mapeamento da geração de 
resíduos das empresas. 

no consumo de energia elétrica das empresas participantes (a meta 
proposta era de 20%);

Apesar de a meta proposta até dezembro de 2018 (10%) não ter sido 
atingida, o resultado pode ser considerado positivo, uma vez que as 
ações de mercado que alavancaram esta meta foram previstas em um 
maior volume para 2019. A métrica se baseia no faturamento bruto das 
empresas, dividido pelo número de empregados.

das empresas na cadeia da energia solar fotovoltaica (meta: 35%); 

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DO PROJETO

REALIZADA JUNTO ÀS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO DE INCENTIVO À ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, UMA PESQUISA INDICOU AS SEGUINTES EVOLUÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2018: 
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87,4%

9,2%
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INSERÇÃO DE
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DAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES: 

EMISSÕES     [ GRI 103 | 305 ] 
 

O Sebrae Minas contrata serviços de locação de veículos, de modo a possibilitar que suas atividades se 
estendam a todo o estado de Minas Gerais. Os veículos são empregados no atendimento presencial, em 
locais que não contam com Pontos de Atendimento, de modo a estimular o empreendedorismo e a criação 
e o desenvolvimento de pequenos negócios nessas localidades. Além do transporte das equipes, esses 
veículos atuam nos eventos itinerantes, fazendo o transporte dos materiais necessários.  

EFLUENTES E RESÍDUOS      [ GRI 103 | 306, 306-2 ] 
 

No ano de 2018, o Sebrae Minas obteve bons resultados em relação à geração de resíduos. No consumo 
de papel A4, houve uma redução de 5,12%. O volume de pilhas e lâmpadas armazenados para descarte 
(resíduos perigosos) foi reduzido em relação a 2017. Já em relação aos resíduos não perigosos, o volume 
gerado também teve uma queda expressiva. 

• REDUÇÃO DE 73,9% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
• REDUÇÃO DE 36,8% NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (RECICLÁVEIS)

Os resíduos recicláveis produzidos foram encaminhados para a Associação dos Catadores de Papel, 
Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (Asmare): 1,56 t de papel, 2,22 t de plástico e 2,53 t de 
papelão, totalizando 6,32 t de materiais. A redução da reciclagem do papelão se deve ao reaproveitamento 
do material nas operações do Almoxarifado. Grande parte das caixas recebidas nas operações de compras 
são reaproveitadas no envio de materiais para cursos, às unidades do Sebrae Minas. 

Para o tratamento de resíduos perigosos (lâmpadas, baterias e pilhas), o Sebrae Minas mantém contrato 
com uma empresa especializada, responsável pela coleta, tratamento e destinação final de produtos 
perigosos. Em 2018, foram destinados à empresa os resíduos gerados entre janeiro e agosto. A partir daí, 
iniciou-se a atualização do sistema de iluminação, com a substituição das lâmpadas fluorescentes por 
lâmpadas de LED.  As 6.700 lâmpadas retiradas foram armazenadas, respeitando a Lei 12.305/10 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos). Uma empresa especializada será designada para fazer a coleta, tratamento 
e destinação final do material. Os demais resíduos são coletados pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, através da Superintendência de Limpeza Urbana. 
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SUSTENTÁVEL

OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ÉTICA E INTEGRIDADE

GOVERNANÇA

ENGAJAMENTO COM STAKEHOLDERS

PRÁTICAS DE REPORTE

DIVULGAÇÕES GERAIS

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

102-1 Nome da organização 
 
  
102-2 Atividades, marcas, 
produtos e serviços 
 
  
102-3 Localização da sede 
 
  
102-4 Localização das 
operações  
 
 
102-5 Natureza da propriedade 
e forma jurídica 
 
  
102-6 Mercados atendidos 
 
  
102-7 Porte da organização 
 
  
102-8 Informações sobre 
empregados e trabalhadores 
 
  
102-9 Cadeia de fornecedores 
 
 
102-10 Mudanças 
significativas na organização e 
na sua cadeia de fornecedores 


102-11 Abordagem ou 
princípio da precaução  


102-12 Iniciativas 
desenvolvidas externamente  


102-13 Participação em 

102-14 Declaração do tomador 
de decisão sênior

102-16 Valores, princípios, 
padrões e normas de 
comportamento

102-18 Estrutura da 
governança

102-40 Lista de grupos de 
stakeholders
 
 
102-41 Acordos de 
negociação coletiva 
 
 
 
102-42 Identificação e seleção 
de stakeholders
 

102-43 Abordagem para 
engajamento de stakeholders
 

102-44 Principais tópicos e 
preocupações levantadas

102-45 Entidades incluídas 
nas demonstrações 
financeiras consolidadas


102-46 Definindo o conteúdo 
do relatório e limites do tópico


102-47 Lista dos tópicos 
materiais


102-48 Reformulações de 
informações


102-49 Mudanças no relatório


102-50 Período do relatório


102-51 Data do relatório mais 
recente


102-52 Ciclo do relatório


102-53 Ponto de contato para 
perguntas sobre o relatório


102-54 Opção de acordo com 
o GRI Standards


102-55 Sumário de Conteúdo 
GRI


102-56 Asseguração externa

http://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/ufs/mg/
transparencia?codUf=14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não houve



Não houve


1°/1/2018 a 31/12/2018


12/6/2018
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essencial 
 
 
 
 
 
 
 
Não Houve


 
 
Todos os empregados 
próprios estão cobertos por 
acordos de negociação 
coletiva 



 
 
 
 
8 


16

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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ÉTICA E INTEGRIDADE

GOVERNANÇA

ENGAJAMENTO COM STAKEHOLDERS

PRÁTICAS DE REPORTE

7

7

7

7

7

7

7, 10

33

41

41

71

15

4

11

14

13

13

13

6,13

3

6

Anual 

3

74

O Sebrae Minas não adota o 
princípio da precaução

DIVULGAÇÕES GERAIS

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 
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gerais 2016 
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102-42 Identificação e seleção 
de stakeholders
 

102-43 Abordagem para 
engajamento de stakeholders
 

102-44 Principais tópicos e 
preocupações levantadas

102-45 Entidades incluídas 
nas demonstrações 
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102-46 Definindo o conteúdo 
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102-52 Ciclo do relatório
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o GRI Standards
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1°/1/2018 a 31/12/2018


12/6/2018
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essencial 
 
 
 
 
 
 
 
Não Houve


 
 
Todos os empregados 
próprios estão cobertos por 
acordos de negociação 
coletiva 
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7

7
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7

7

7, 10

33

41

41

71
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4

11

14

13

13

13

6,13

3

6

Anual 

3

74

O Sebrae Minas não adota o 
princípio da precaução
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DIVULGAÇÕES GERAIS

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

GRI 102: Divulgações 
gerais 2016 

102-1 Nome da organização 
 
  
102-2 Atividades, marcas, 
produtos e serviços 
 
  
102-3 Localização da sede 
 
  
102-4 Localização das 
operações  
 
 
102-5 Natureza da propriedade 
e forma jurídica 
 
  
102-6 Mercados atendidos 
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102-8 Informações sobre 
empregados e trabalhadores 
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significativas na organização e 
na sua cadeia de fornecedores 


102-11 Abordagem ou 
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102-12 Iniciativas 
desenvolvidas externamente  


102-13 Participação em 

102-14 Declaração do tomador 
de decisão sênior

102-16 Valores, princípios, 
padrões e normas de 
comportamento

102-18 Estrutura da 
governança

102-40 Lista de grupos de 
stakeholders
 
 
102-41 Acordos de 
negociação coletiva 
 
 
 
102-42 Identificação e seleção 
de stakeholders
 

102-43 Abordagem para 
engajamento de stakeholders
 

102-44 Principais tópicos e 
preocupações levantadas

102-45 Entidades incluídas 
nas demonstrações 
financeiras consolidadas


102-46 Definindo o conteúdo 
do relatório e limites do tópico


102-47 Lista dos tópicos 
materiais


102-48 Reformulações de 
informações


102-49 Mudanças no relatório


102-50 Período do relatório


102-51 Data do relatório mais 
recente


102-52 Ciclo do relatório


102-53 Ponto de contato para 
perguntas sobre o relatório


102-54 Opção de acordo com 
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102-55 Sumário de Conteúdo 
GRI


102-56 Asseguração externa

http://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/ufs/mg/
transparencia?codUf=14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não houve



Não houve


1°/1/2018 a 31/12/2018


12/6/2018
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essencial 
 
 
 
 
 
 
 
Não Houve


 
 
Todos os empregados 
próprios estão cobertos por 
acordos de negociação 
coletiva 
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7, 10

33

41
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6

Anual 

3

74

O Sebrae Minas não adota o 
princípio da precaução
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TÓPICOS MATERIAIS

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 201: Desempenho 
econômico 2016

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016  

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 419: Conformidade 
socioeconômica 2016

GRI 418: Privacidade do 
cliente 2016

GRI 414: Avaliação 
social de fornecedores 
2016

GRI 413: Comunidades 
locais 2016

GRI 308: Avaliação 
ambiental de 
fornecedores 2016

GRI 305: Emissões 2016

GRI 303: Água 2016

GRI 205: Combate à 
corrupção 2016

GRI 204: Práticas de 
compras 2016

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão 
 
 
201-1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído


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


201-4 Ajuda financeira 
recebida do governo





1, 5, 8, 16 
 
 
 
 
 
 
 
2, 5, 7, 8, 9



1, 2, 3, 8, 10, 17

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


203-2 Impactos econômicos 
indiretos significativos

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


302-2 Consumo de energia 
fora da organização

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


306-2 Resíduos, discriminados 
por tipo e método de 
disposição

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


404-2 Programas de 
aprendizagem contínua para 
empregados e preparação 
para a aposentadoria

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

419-1 Não conformidade com 
leis e regulamentos sociais e 
econômicos

Não houve casos registrados 
em 2018

16

418-1 Queixas comprovadas, 
relativas à violação de 
privacidade e perda de dados 
de clientes

414-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios sociais


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

5, 8, 16

16

413-1 Operações com 
programas implementados de 
engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local

401-2 Benefícios concedidos a 
empregados de tempo integral 
que não são oferecidos a 
empregados temporários ou 
em regime de meio período 

Não há segregação ou 
diferenciações entre 
empregados com jornada 
integral e parcial. A exceção é 
para os benefícios de vale-
alimentação/refeição e auxílio-
educação para os professores 
da Escola de Formação 
Gerencial

308-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios ambientais

305-1 Emissões diretas de 
gases de efeito estufa (Escopo 
1)

303-1 Total de retirada de água 
por fonte

205-1 Operações submetidas 
a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção

204-1 Proporção de gastos 
com fornecedores locais em 
unidades operacionais 
importantes

12

16

7, 8, 12, 13

6, 7

3, 12, 13, 14, 15

3, 6, 12

8

8

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRÁTICAS DE COMPRAS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMBATE A CORRUPÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ENERGIA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ÁGUA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMISSÕES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EFLUENTES E RESÍDUOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMPREGO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMUNIDADES LOCAIS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

PRÁTICAS DE REPORTE

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA

2. FOME ZERO

3. BOA SAÚDE E BEM-ESTAR

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

5. IGUALDADE DE GÊNERO

6. ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO

7. ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA

8. EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

13. COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

14. VIDA DEBAIXO D’ÁGUA

15. VIDA SOBRE A TERRA

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

17. PARCERIAS EM PROL DAS METAS

29

29

29

30

38

8

8

8

8

41

41

41

42

17

17

17

18

68

68

68

68

69

69

69

69

69

69

69

69

70

70

70

70

42

42

42

42

33

33

33

36

36

36

36

72

72

72

72

42

42

42

43

43

40

40

40

40

17

17

17

Não aplicável. O SEBRAE/MG não recebe 
Assistência financeira significativa recebida do 
governo. A receitas do SEBRAE/MG são 
compostas de Contribuição Social (Ordinária e 
Nacional) e próprias.



SUSTENTABILIDADE RELATÓRIO DE GRI 2018 77

TÓPICOS MATERIAIS

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 201: Desempenho 
econômico 2016

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016  

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 419: Conformidade 
socioeconômica 2016

GRI 418: Privacidade do 
cliente 2016

GRI 414: Avaliação 
social de fornecedores 
2016

GRI 413: Comunidades 
locais 2016

GRI 308: Avaliação 
ambiental de 
fornecedores 2016

GRI 305: Emissões 2016

GRI 303: Água 2016

GRI 205: Combate à 
corrupção 2016

GRI 204: Práticas de 
compras 2016

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão 
 
 
201-1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído


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


201-4 Ajuda financeira 
recebida do governo





1, 5, 8, 16 
 
 
 
 
 
 
 
2, 5, 7, 8, 9



1, 2, 3, 8, 10, 17

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


203-2 Impactos econômicos 
indiretos significativos

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


302-2 Consumo de energia 
fora da organização

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


306-2 Resíduos, discriminados 
por tipo e método de 
disposição

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


404-2 Programas de 
aprendizagem contínua para 
empregados e preparação 
para a aposentadoria

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

419-1 Não conformidade com 
leis e regulamentos sociais e 
econômicos

Não houve casos registrados 
em 2018

16

418-1 Queixas comprovadas, 
relativas à violação de 
privacidade e perda de dados 
de clientes

414-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios sociais


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

5, 8, 16

16

413-1 Operações com 
programas implementados de 
engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local

401-2 Benefícios concedidos a 
empregados de tempo integral 
que não são oferecidos a 
empregados temporários ou 
em regime de meio período 

Não há segregação ou 
diferenciações entre 
empregados com jornada 
integral e parcial. A exceção é 
para os benefícios de vale-
alimentação/refeição e auxílio-
educação para os professores 
da Escola de Formação 
Gerencial

308-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios ambientais

305-1 Emissões diretas de 
gases de efeito estufa (Escopo 
1)

303-1 Total de retirada de água 
por fonte

205-1 Operações submetidas 
a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção

204-1 Proporção de gastos 
com fornecedores locais em 
unidades operacionais 
importantes

12

16

7, 8, 12, 13

6, 7

3, 12, 13, 14, 15

3, 6, 12

8

8

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRÁTICAS DE COMPRAS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMBATE A CORRUPÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ENERGIA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ÁGUA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMISSÕES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EFLUENTES E RESÍDUOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMPREGO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMUNIDADES LOCAIS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

PRÁTICAS DE REPORTE

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA

2. FOME ZERO

3. BOA SAÚDE E BEM-ESTAR

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

5. IGUALDADE DE GÊNERO

6. ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO

7. ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA

8. EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

13. COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

14. VIDA DEBAIXO D’ÁGUA

15. VIDA SOBRE A TERRA

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

17. PARCERIAS EM PROL DAS METAS

29

29

29

30

38

8

8

8

8

41

41

41

42

17

17

17

18

68

68

68

68

69

69

69

69

69

69

69

69

70

70

70

70

42

42

42

42

33

33

33

36

36

36

36

72

72

72

72

42

42

42

43

43

40

40

40

40

17

17

17

Não aplicável. O SEBRAE/MG não recebe 
Assistência financeira significativa recebida do 
governo. A receitas do SEBRAE/MG são 
compostas de Contribuição Social (Ordinária e 
Nacional) e próprias.



SUSTENTABILIDADE RELATÓRIO DE GRI 2018 78

TÓPICOS MATERIAIS

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 201: Desempenho 
econômico 2016

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016  

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 419: Conformidade 
socioeconômica 2016

GRI 418: Privacidade do 
cliente 2016

GRI 414: Avaliação 
social de fornecedores 
2016

GRI 413: Comunidades 
locais 2016

GRI 308: Avaliação 
ambiental de 
fornecedores 2016

GRI 305: Emissões 2016

GRI 303: Água 2016

GRI 205: Combate à 
corrupção 2016

GRI 204: Práticas de 
compras 2016

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão 
 
 
201-1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído


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


201-4 Ajuda financeira 
recebida do governo





1, 5, 8, 16 
 
 
 
 
 
 
 
2, 5, 7, 8, 9



1, 2, 3, 8, 10, 17

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


203-2 Impactos econômicos 
indiretos significativos

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


302-2 Consumo de energia 
fora da organização

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


306-2 Resíduos, discriminados 
por tipo e método de 
disposição

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


404-2 Programas de 
aprendizagem contínua para 
empregados e preparação 
para a aposentadoria

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

419-1 Não conformidade com 
leis e regulamentos sociais e 
econômicos

Não houve casos registrados 
em 2018

16

418-1 Queixas comprovadas, 
relativas à violação de 
privacidade e perda de dados 
de clientes

414-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios sociais


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

5, 8, 16

16

413-1 Operações com 
programas implementados de 
engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local

401-2 Benefícios concedidos a 
empregados de tempo integral 
que não são oferecidos a 
empregados temporários ou 
em regime de meio período 

Não há segregação ou 
diferenciações entre 
empregados com jornada 
integral e parcial. A exceção é 
para os benefícios de vale-
alimentação/refeição e auxílio-
educação para os professores 
da Escola de Formação 
Gerencial

308-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios ambientais

305-1 Emissões diretas de 
gases de efeito estufa (Escopo 
1)

303-1 Total de retirada de água 
por fonte

205-1 Operações submetidas 
a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção

204-1 Proporção de gastos 
com fornecedores locais em 
unidades operacionais 
importantes

12

16

7, 8, 12, 13

6, 7

3, 12, 13, 14, 15

3, 6, 12

8

8

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRÁTICAS DE COMPRAS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMBATE A CORRUPÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ENERGIA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ÁGUA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMISSÕES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EFLUENTES E RESÍDUOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMPREGO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMUNIDADES LOCAIS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

PRÁTICAS DE REPORTE

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA

2. FOME ZERO

3. BOA SAÚDE E BEM-ESTAR

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

5. IGUALDADE DE GÊNERO

6. ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO

7. ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA

8. EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

13. COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

14. VIDA DEBAIXO D’ÁGUA

15. VIDA SOBRE A TERRA

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

17. PARCERIAS EM PROL DAS METAS

29

29

29

30

38

8

8

8

8

41

41

41

42

17

17

17

18

68

68

68

68

69

69

69

69

69

69

69

69

70

70

70

70

42

42

42

42

33

33

33

36

36

36

36

72

72

72

72

42

42

42

43

43

40

40

40

40

17

17

17

Não aplicável. O SEBRAE/MG não recebe 
Assistência financeira significativa recebida do 
governo. A receitas do SEBRAE/MG são 
compostas de Contribuição Social (Ordinária e 
Nacional) e próprias.



SUSTENTABILIDADE RELATÓRIO DE GRI 2018 79

TÓPICOS MATERIAIS

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 201: Desempenho 
econômico 2016

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016  

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 419: Conformidade 
socioeconômica 2016

GRI 418: Privacidade do 
cliente 2016

GRI 414: Avaliação 
social de fornecedores 
2016

GRI 413: Comunidades 
locais 2016

GRI 308: Avaliação 
ambiental de 
fornecedores 2016

GRI 305: Emissões 2016

GRI 303: Água 2016

GRI 205: Combate à 
corrupção 2016

GRI 204: Práticas de 
compras 2016

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão 
 
 
201-1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído


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


201-4 Ajuda financeira 
recebida do governo





1, 5, 8, 16 
 
 
 
 
 
 
 
2, 5, 7, 8, 9



1, 2, 3, 8, 10, 17

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


203-2 Impactos econômicos 
indiretos significativos

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


302-2 Consumo de energia 
fora da organização

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


306-2 Resíduos, discriminados 
por tipo e método de 
disposição

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


404-2 Programas de 
aprendizagem contínua para 
empregados e preparação 
para a aposentadoria

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

419-1 Não conformidade com 
leis e regulamentos sociais e 
econômicos

Não houve casos registrados 
em 2018

16

418-1 Queixas comprovadas, 
relativas à violação de 
privacidade e perda de dados 
de clientes

414-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios sociais


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

5, 8, 16

16

413-1 Operações com 
programas implementados de 
engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local

401-2 Benefícios concedidos a 
empregados de tempo integral 
que não são oferecidos a 
empregados temporários ou 
em regime de meio período 

Não há segregação ou 
diferenciações entre 
empregados com jornada 
integral e parcial. A exceção é 
para os benefícios de vale-
alimentação/refeição e auxílio-
educação para os professores 
da Escola de Formação 
Gerencial

308-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios ambientais

305-1 Emissões diretas de 
gases de efeito estufa (Escopo 
1)

303-1 Total de retirada de água 
por fonte

205-1 Operações submetidas 
a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção

204-1 Proporção de gastos 
com fornecedores locais em 
unidades operacionais 
importantes

12

16

7, 8, 12, 13

6, 7

3, 12, 13, 14, 15

3, 6, 12

8

8

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRÁTICAS DE COMPRAS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMBATE A CORRUPÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ENERGIA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ÁGUA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMISSÕES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EFLUENTES E RESÍDUOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMPREGO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMUNIDADES LOCAIS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

PRÁTICAS DE REPORTE

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA

2. FOME ZERO

3. BOA SAÚDE E BEM-ESTAR

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

5. IGUALDADE DE GÊNERO

6. ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO

7. ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA

8. EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

13. COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

14. VIDA DEBAIXO D’ÁGUA

15. VIDA SOBRE A TERRA

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

17. PARCERIAS EM PROL DAS METAS

29

29

29

30

38

8

8

8

8

41

41

41

42

17

17

17

18

68

68

68

68

69

69

69

69

69

69

69

69

70

70

70

70

42

42

42

42

33

33

33

36

36

36

36

72

72

72

72

42

42

42

43

43

40

40

40

40

17

17

17

Não aplicável. O SEBRAE/MG não recebe 
Assistência financeira significativa recebida do 
governo. A receitas do SEBRAE/MG são 
compostas de Contribuição Social (Ordinária e 
Nacional) e próprias.
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TÓPICOS MATERIAIS

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 201: Desempenho 
econômico 2016

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016  

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2016 

GRI 419: Conformidade 
socioeconômica 2016

GRI 418: Privacidade do 
cliente 2016

GRI 414: Avaliação 
social de fornecedores 
2016

GRI 413: Comunidades 
locais 2016

GRI 308: Avaliação 
ambiental de 
fornecedores 2016

GRI 305: Emissões 2016

GRI 303: Água 2016

GRI 205: Combate à 
corrupção 2016

GRI 204: Práticas de 
compras 2016

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão 
 
 
201-1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído


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


201-4 Ajuda financeira 
recebida do governo





1, 5, 8, 16 
 
 
 
 
 
 
 
2, 5, 7, 8, 9



1, 2, 3, 8, 10, 17

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


203-2 Impactos econômicos 
indiretos significativos

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


302-2 Consumo de energia 
fora da organização

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


306-2 Resíduos, discriminados 
por tipo e método de 
disposição

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão


404-2 Programas de 
aprendizagem contínua para 
empregados e preparação 
para a aposentadoria

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites


103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes


103-3 Evolução da abordagem 
de gestão

419-1 Não conformidade com 
leis e regulamentos sociais e 
econômicos

Não houve casos registrados 
em 2018

16

418-1 Queixas comprovadas, 
relativas à violação de 
privacidade e perda de dados 
de clientes

414-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios sociais


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

5, 8, 16

16

413-1 Operações com 
programas implementados de 
engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local

401-2 Benefícios concedidos a 
empregados de tempo integral 
que não são oferecidos a 
empregados temporários ou 
em regime de meio período 

Não há segregação ou 
diferenciações entre 
empregados com jornada 
integral e parcial. A exceção é 
para os benefícios de vale-
alimentação/refeição e auxílio-
educação para os professores 
da Escola de Formação 
Gerencial

308-1 Novos fornecedores 
selecionados com base em 
critérios ambientais

305-1 Emissões diretas de 
gases de efeito estufa (Escopo 
1)

303-1 Total de retirada de água 
por fonte

205-1 Operações submetidas 
a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção

204-1 Proporção de gastos 
com fornecedores locais em 
unidades operacionais 
importantes

12

16

7, 8, 12, 13

6, 7

3, 12, 13, 14, 15

3, 6, 12

8

8

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRÁTICAS DE COMPRAS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMBATE A CORRUPÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ENERGIA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ÁGUA

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMISSÕES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EFLUENTES E RESÍDUOS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

EMPREGO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMUNIDADES LOCAIS

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/ URL OMISSÃO
OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

PRÁTICAS DE REPORTE

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA

2. FOME ZERO

3. BOA SAÚDE E BEM-ESTAR

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

5. IGUALDADE DE GÊNERO

6. ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO

7. ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA

8. EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

13. COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

14. VIDA DEBAIXO D’ÁGUA

15. VIDA SOBRE A TERRA

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

17. PARCERIAS EM PROL DAS METAS

29

29

29

30

38

8

8

8

8

41

41

41

42

17

17

17

18

68

68

68

68

69

69

69

69

69

69

69

69

70

70

70

70

42

42

42

42

33

33

33

36

36

36

36

72

72

72

72

42

42

42

43

43

40

40

40

40

17

17

17

Não aplicável. O SEBRAE/MG não recebe 
Assistência financeira significativa recebida do 
governo. A receitas do SEBRAE/MG são 
compostas de Contribuição Social (Ordinária e 
Nacional) e próprias.
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