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Resumo
A questão da necessidade de mudanças em relação à interação da
humanidade com seu ambiente é clara e, cada vez mais, tem sido incorporada ao
cotidiano das pessoas. Tal preocupação é tão presente na sociedade que obriga as
empresas a se posicionarem de forma atuante na busca pela preservação do meio
ambiente, pela luta em respeito aos direitos humanos e pela garantia de um
desenvolvimento econômico responsável e transparente. Dentre as diversas formas
de monitorar e relatar tais ações à sociedade estão os indicadores Global Reporting
Initiative - GRI, atualmente muito difundidos entre organizações do mundo todo. As
cooperativas, formas de associação econômica, possuem como princípio a busca
pelo desenvolvimento sustentável das comunidades onde estão inseridas. O Serviço
Nacional de Aprendizagem para o Cooperativismo no Estado de São Paulo SESCOOP/SP – tem como função o desenvolvimento destas cooperativas assim
como a disseminação dos princípios cooperativistas. Dessa forma, é imperativo que
a organização preste conta a respeito de sua busca pela sustentabilidade e tenha
conhecimento para auxiliar as cooperativas a fazer o mesmo. Para tanto, o presente
trabalho buscou aplicar os indicadores GRI no SESCOOP/SP de forma a relatar o
desempenho da organização e interiorizar o conhecimento a respeito do método
para futuro atendimento às cooperativas. Considerando o aspecto econômico, o
SESCOOP/SP não foi capaz de utilizar todo o orçamento disponível para a
organização, principalmente por conta dos processos burocráticos internos que tiram
a autonomia de gestão dos recursos das áreas finalísticas. Por possuir atividades
primariamente administrativas, a organização tem um bom desempenho na questão
ambiental. Na questão social, se destaca pelo tratamento aos funcionários, que
possuem salários igualitários e um bom pacote de benefícios. Apesar disso, não
existem ações relativas à saúde e segurança no trabalho. A aplicação dos
indicadores GRI evidenciou uma falha na garantia de qualidade dos produtos e
serviços da organização, assim como no acompanhamento ao atendimento dos
objetivos da instituição, e permitiu que diversas oportunidades de melhoria fossem
identificadas.

Palavras chave: sustentabilidade, GRI, indicadores, cooperativismo.

Abstract
Global Reporting Initiative sustainability indicators application: a case study in
Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo –
SESCOOP/SP.
The need of a change between humanity and its interaction with the
environment is clear and has been incorporated into society lives in a daily basis.
This concern about sustainability forces corporations to position itself regarding the
pursuit of environment preservation, also the fight for humans rights and for ensures
a transparent and responsible economic development. Among diverse ways to
monitor and report such actions towards sustainability there are Global Reporting
Initiative (GRI) indicators, which are currently well accepted by organizations all
around the world. Cooperatives, as an economic association, have been pursuing the
sustainable development of the communities where they are inserted. The main
concern of the Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de
São Paulo – SESCOOP/SP – is to develop cooperatives as well as to spread the
cooperative principles. Thus, it is imperative that the organization reports its results
on sustainable development such as incorporate knowledge in order to help
cooperatives to do the same. Therefore, this study soughs to use GRI indicators as a
method of measuring and reporting the organization sustainable performance as well
as internalize knowledge about the GRI method for cooperatives further assistance.
Considering the economic aspect, SESCOOP/SP was not able to apply its entire
organization budget available for 2012, mainly because the internal bureaucratic
processes which reduces the areas management autonomy of resources. As
SESCOOP/SP primarily has administrative activities, the organization has a
satisfactory performance regarding environmental aspects. Concerning the social
aspects, the organizations stands out for employees’ treatment as there are a good
benefits package and egalitarian wages. Nevertheless, there are no initiatives in
order to guarantee health and safety at work. The application of GRI indicators
revealed a flaw in products and services quality assurance, as well as in monitoring
the organization objectives accomplishment. GRI also allowed the identification of
several points to be improved opportunistically.
Keywords: sustainability, GRI, indicators, cooperatives.
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1 INTRODUÇÃO
A introdução do presente trabalho encontra-se dividida em três subitens:
Contextualização e justificativa, Objetivos e Método.
1.1 Contextualização e justificativa
Na década de 70, o Clube de Roma foi o primeiro a conceituar
sustentabilidade por meio de seu trabalho sobre agricultura e a discussão
acerca dos limites para o crescimento. Entretanto, somente em 1987 a
Comissão de Brundtland adotou o conceito de sustentabilidade como sendo o
atendimento às necessidades das gerações atuais sem o comprometimento
das gerações futuras. A partir de então, o termo desenvolvimento sustentável,
que também leva em consideração os impactos sociais, vem sendo
amplamente discutido em diversos encontros e comissões internacionais
ganhando maior visibilidade pública.
Como resultado da estratégia do relatório Brundtland, houve um
crescimento da pressão pública por produtos e serviços advindos de
organizações que respeitem as vertentes ambientais e humanas de seu
negócio.

Dessa

forma,

as

organizações

passaram

a

assumir

a

responsabilidade sobre os impactos causados por suas atividades sendo
obrigadas a tomar medidas para sua redução e compensação adotando, por
fim, uma gestão socialmente responsável.
Surgiu, então, a necessidade de uma forma de evidenciar a adoção de
práticas sustentáveis, preenchida por diversos modelos de relatórios como o
Balanço Social, o Global Reporting Initiative (GRI) e os inúmeros indicadores
disponíveis atualmente. Dentre tantos, observa-se que a estrutura de Relatório
de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative tem sido uma das mais
adotadas mundialmente. Tal fato deve-se à solidez apresentada pela mesma,
advinda do trabalho conjunto de representantes mundiais de órgãos contábeis
e da indústria, ativistas de entidades sem fins lucrativos, investidores,
sindicatos e diversos outros interessados.
As cooperativas possuem como um de seus princípios fundadores a
preocupação com a comunidade, buscando trabalhar para o desenvolvimento
sustentável das mesmas. Dessa forma, a sustentabilidade está implícita no
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modelo de negócio das cooperativas, sendo inclusive um diferencial em relação
às demais organizações.
No

Brasil,

existe

o

Sistema

Nacional

de

Aprendizagem

do

Cooperativismo - SESCOOP, órgão fundado em 1998 e responsável pela
promoção do desenvolvimento das cooperativas nacionais. Sabendo da
importância de se evidenciar essa característica do cooperativismo, o
SESCOOP incentiva a adoção do Relatório de Sustentabilidade GRI por parte
das cooperativas e também de suas unidades estaduais.
A presente dissertação propõe a aplicação do método de indicadores do
GRI à unidade de São Paulo do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo, a fim de identificar o desempenho da organização em relação
à sustentabilidade. Este trabalho vai ao encontro das necessidades da
organização, tanto para apresentação de seu relatório anual à unidade nacional
e ao Tribunal de Contas da União, como para obtenção de conhecimento e
experiência para auxilio futuro das cooperativas na aplicação de indicadores de
sustentabilidade.

1.2 Objetivos
Este trabalho busca verificar o desempenho do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo – SESCOOP/SP
em relação ao tripé da sustentabilidade, utilizando, para tanto, os indicadores
propostos pelo Global Reporting Initiative.
Os objetivos específicos estão descritos a seguir:
a. as partes interessadas (stakeholders) do SESCOOP/SP;
b. verificar a disponibilidade de dados referentes ao ano de 2012 para todos
os indicadores propostos pelo GRI;
c. analisar o desempenho da empresa em relação ao observado nos
indicadores GRI.
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1.3 Método
Uma vez que este projeto busca identificar como o SESCOOP/SP,
empresa que emprega a proponente do trabalho, se comportou em relação à
sustentabilidade durante o ano de 2012, o método de pesquisa escolhido foi o
estudo de caso único descritivo (YIN, 2003b). Para tanto, serão aplicados os
indicadores de sustentabilidade propostos pelo Global Reporting Initiative (GRI,
2011).
Uma vez que o GRI continuamente lança novas diretrizes para utilização
de seus indicadores, primeiramente foi identificada qual é a versão mais atual
disponível, sendo a Diretriz G3.1, lançada em 2011. Após isso, foram
estudados os indicadores presentes nesta diretriz a fim de identificar quais
dados referentes às atividades do SESCOOP/SP eram necessários para sua
utilização.
Uma vez verificados quais os dados necessários, eles foram solicitados
às diversas áreas da organização, por meio de articulação da proponente da
pesquisa

com

os

gerentes

responsáveis

e

a

superintendência

do

SESCOOP/SP.
Cada área da organização levantou então os dados referentes ao ano de
2012 e direcionou-os à proponente da pesquisa, que os organizou e analisou
neste projeto.
Para análise e discussão, por vezes foram levantados dados a respeito
do Estado de São Paulo, área de atuação do SESCOOP/SP.
Por fim, conclui-se o desempenho do SESCOOP/SP durante o ano de
2012 em relação à sustentabilidade, considerando os resultados obtidos por
meio dos indicadores, assim como se propõe algumas ações para melhoria do
relato de desempenho sustentável da organização.
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
2.1 Cronologia dos fatos
Com o início da Revolução Industrial na segunda metade do século XX,
houve

um

grande

crescimento

econômico

mundial

que

resultou

no

agravamento de problemas ambientais em todo o mundo, principalmente nos
países desenvolvidos. Os impactos ambientais passaram a ter mais visibilidade
e a afetar amplos setores da população, dando início aos primeiros
movimentos em busca de uma melhor relação entre o desenvolvimento
econômico e o meio ambiente.
Até o ano de 1962, os problemas ocasionados pela industrialização e
pela relação do homem com o meio ambiente foram abordados de forma
superficial, sem grande repercussão. Porém com a publicação do livro Silent
Spring (Primavera Silenciosa) neste ano, relata os perigos do uso de
pesticidas, em particular o diclorodifeniltricloroetano conhecido como DDT,
foram expostos e a população reagiu contra o abuso do uso dessas
substâncias. Nos EUA, o Senado foi levado a proibir a utilização de DDT quase
por completo (GRAJEW, 2011).
A crescente preocupação com o meio ambiente levou à realização de
alguns encontros sobre o tema ao redor do mundo ainda na década de 60, mas
foi no ano de 1972, em Estocolmo na Suécia, durante a realização da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que surgiu a
Declaração e Plano de Ação para o Meio Ambiente, com o objetivo de orientar
a preservação e a melhoria no ambiente humano.
Outro resultado da Conferência de Estocolmo foi a criação do Programa
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA), encarregado de
monitorar o avanço dos problemas ambientais no mundo. A conferência
acabou por lançar as bases para abordagem dos problemas ambientais em
uma ótica global de desenvolvimento, que viria a se constituir posteriormente
no conceito de desenvolvimento sustentável (GRAJEW, 2011).
O documento intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987 pela
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento trouxe o
conceito de desenvolvimento sustentável, que passou a ser aceito e
disseminado mundialmente como:
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“o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as
pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de
desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural,
fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e
preservando as espécies e os habitats naturais” (UNITED NATIONS,
1987).

Como reflexo das discussões ao redor do mundo, ocorreram diversos
outros acordos e conferências nos anos posteriores (UNEP, 2005). Dentre
estas convenções, deve-se destacar a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 no Rio de Janeiro, que ficou
conhecida como “Cúpula da Terra”. Com a presença de 172 países, a
conferência teve como produto a assinatura de 5 documentos (UNITED
NATIONS, 2012):
 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: trata-se de
uma carta contendo 27 princípios que visa estabelecer um novo estilo de
vida, um novo tipo de presença do homem na Terra, por meio da
proteção dos recursos naturais e da busca do desenvolvimento
sustentável e de melhores condições de vida para todos os povos.
 Agenda 21: um abrangente plano de ação a ser implementado pelos
governos, agências de desenvolvimento, organizações das Nações
Unidas e grupos setoriais independentes em cada área onde a atividade
humana afeta o meio ambiente. A execução deste programa deverá
levar em conta as diferentes situações e condições dos países e regiões
e a plena observância de todos os princípios contidos na Declaração do
Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Trata-se de uma pauta de
ações em longo prazo, estabelecendo os temas, projetos, objetivos,
metas, planos e mecanismos de execução para diferentes temas da
Conferência. Esse programa contém 4 seções, 40 capítulos, 115
programas, e aproximadamente 2.500 ações a serem implementadas.
 Princípios para a Administração Sustentável das Florestas: os países
participantes da CNUMAD adotaram esta declaração de princípios
visando um consenso global sobre o manejo, conservação e
desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas. O fato de
este tratado ter se transformado apenas numa declaração de princípios
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reflete as dificuldades que surgiram no período de negociação do texto.
Apesar de controvertido, este foi o primeiro tratado a considerar a
questão florestal de maneira universal. A declaração visa à implantação
da proteção ambiental de forma integral e integrada. Todas as funções
das florestas estão descritas no texto e são sugeridas medidas para a
manutenção de tais funções.
 Convenção da Biodiversidade: os objetivos dessa Convenção são a
conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes
e a divisão equitativa e justa dos benefícios gerados com a utilização de
recursos genéticos, por meio do acesso apropriado a referidos recursos,
e por meio da transferência apropriada das tecnologias relevantes,
levando-se em consideração todos os direitos sobre tais recursos e
sobre as tecnologias, e de financiamento adequado.
 Convenção sobre Mudança do Clima: entre seus fundamentos encontrase a preocupação com a alta concentração de gases de efeito estufa na
atmosfera, advindos de atividades humanas, que resultará num
aquecimento da superfície da Terra e da atmosfera, podendo afetar
adversamente ecossistemas naturais e a humanidade.
Desde então, os impactos sentidos pela humanidade tem aumentado
substancialmente as preocupações com o desenvolvimento sustentável. Em
2010, a oitava edição do relatório Planeta Vivo, publicado pelo World Wild Fund
for Nature (WWF) juntamente com a Zoological Society of London (ZSL) e a
Global Footprint Network (GFN), apresentou diversos dados de grande
importância: apenas em 2007, a sobrecarga imposta pelas atividades humanas
foi 50% maior do que a capacidade regenerativa do planeta; em menos de 40
anos a biodiversidade global sofreu uma queda de 30%; 71 países já possuem
déficit de recursos hídricos que comprometem a saúde dos ecossistemas; e,
nos 12 anos anteriores à publicação do relatório, as emissões de gases de
efeito estufa saltaram 35% (WORLD WILD FUND FOR NATURE, 2010).
2.2 Tripé da sustentabilidade (Tripple Bottom Line)
Inicialmente, a sustentabilidade abrangia exclusivamente a característica
ecológica do planeta, estando focada na preservação dos recursos naturais,
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fauna e flora. Com o passar do tempo, a evolução desse conceito acarretou
uma expansão incluindo, juntamente com o meio ambiente, os meios sociais e
econômicos.
O Tripé da Sustentabilidade também chamado de Tripple Bottom Line,
ou People, Planet, Profit (Pessoas, Planeta, Lucro) foi cunhado por John
Elkington em 1995, mas ficou conhecido após a publicação do livro Canibais
com Garfo e Faca (Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st
Century Business) em 1997. Em resumo, Elkington (1997) defende que o
desenvolvimento sustentável existe quando há equilíbrio entre as variáveis
ambientais, sociais e econômicas de uma atividade (Figura 1).
Prosperidade
Econômica

Sustentabilidade

Justiça
Social

Proteção
Ambiental
Figura 1: Tripé da sustentabilidade.
Fonte: Elaboração própria.

Os princípios de integridade ambiental garantem que as atividades
humanas não acabarão com os recursos naturais do planeta. Entende-se que o
ecossistema tem capacidade limitada de regeneração e uso (INTERNATIONAL
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 1995 apud ELKINGTON,
2001). A integridade do meio ambiente vem sendo ameaçada devido ao
crescimento da população associado ao consumo desenfreado e a utilização
dos recursos naturais. Com isso, a humanidade e suas atividades rotineiras
podem apresentar impactos negativos significativos ao meio ambiente, como
exemplo a redução da camada de ozônio, o desmatamento, entre outros.
Segundo Bansal e Roth (2000), com o comprometimento do meio ambiente
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também há comprometimento de recursos básicos necessário à vida humana
como ar, água e alimentos.
O conceito de justiça social é definido por Bansal e Roth (2000) como
sendo o igual acesso aos recursos e oportunidades a todos os membros da
sociedade. Esta visão é reforçada com Ignacy Sachs (2008) que estabelece
que os critérios sociais para a sustentabilidade são a necessidade do alcance
de um patamar razoável de homogeneidade social, distribuição de renda justa,
oferta de emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente e
ainda igualdade no acesso aos recursos.
Por fim, o princípio da prosperidade econômica promove a qualidade de
vida das pessoas, por meio da capacidade de produção dos indivíduos e das
organizações. Segundo Bansal e Roth (2000), prosperidade econômica
envolve a criação e distribuição de bens e serviços que ajudarão a elevar os
padrões de vida ao redor do mundo. Ignacy Sachs (2008) estabelece como
critérios econômicos da sustentabilidade o desenvolvimento econômico
intersetorial equilibrado, a segurança alimentar, a capacidade de modernização
contínua dos instrumentos de produção, o razoável nível de autonomia na
pesquisa científica e tecnológica bem como a inserção soberana na economia
nacional.
Apesar de o termo ter sido estabelecido por Elkington (1997), o conceito
por traz do tripé da sustentabilidade possui conexões com ideias anteriores e é
consistente com o pensamento de desenvolvimento sustentável exposto pelo
Relatório Brundtland (BRUNDTLAND, 1987) e com a Declaração do Rio e
Agenda 21 de 1992 (UNITED NATIONS, 2012).
2.3 A adoção da responsabilidade social nas corporações
Segundo Grajew (2001), então presidente do Instituto Ethos, uma das
principais

instituições

responsáveis

pela

difusão

do

conceito

de

responsabilidade social na sociedade brasileira, define este conceito como:
“(...) a atitude ética da empresa em todas as suas
atividades. Diz respeito à interação da empresa com seus
funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, governo,
concorrentes, meio ambiente e comunidade. Os preceitos da
responsabilidade social podem balizar, inclusive, todas as
atividades políticas empresariais” (Grajew, 2001).
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A responsabilidade social surgiu primeiramente como forma de caridade
e custódia. Em 1899, Andrew Carnegie publicou um livro intitulado o Evangelho
da Riqueza que estabeleceu a abordagem clássica da responsabilidade social
nas empresas. Neste momento, a visão de responsabilidade social era
extremamente paternalista, responsabilizando os mais afortunados por ajudar
os menos afortunados. Esses princípios foram bem aceitos até a década de 50
(STONER e FREEMAN, 1995).
Bowen propôs em 1953 um novo conceito para a responsabilidade
social, onde dizia que os administradores de empresas tinham o dever moral
de “implementar as políticas, tomar as decisões ou seguir as linhas de ação
que sejam desejáveis em torno dos objetivos e valores de nossa sociedade”
(BOWEN, 1953 apud STONER e FREEMAN, 1995). Neste conceito, as
empresas são tratadas como reflexo dos objetivos e valores da sociedade, indo
contra o conceito anterior que se baseava em princípios de caridade.
Durante a evolução da ideia de responsabilidade social passou-se por
uma fase onde se acreditava que era de responsabilidade do governo,
sindicatos, igrejas e associações não governamentais o suprimento das
necessidades da comunidade por meio de ações sociais, retirando essa
responsabilidade das corporações que teriam como meta apenas a satisfação
de seus acionistas (FRIEDMAN, 1970 apud STONER e FREEMAN, 1995).
Nas décadas de 70 e 80 as empresas passaram a se preocupar sobre
como e quando deveriam responder sobre suas obrigações sociais, mas foi
apenas na década de 90 que a participação de autores trouxe à tona a
discussão sobre as questões éticas e morais nas empresas, contribuindo para
a definição do papel destas organizações (STONER e FREEMAN, 1995).
Em 1999, o secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
Sr. Kofi Annan, lançou o Pacto Global, documento onde convidava a
comunidade empresarial internacional a aplicar um conjunto de dez princípios
sobre os direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção (ANNAN, 2002). A partir de então, diversos encontros passaram a
ocorrer ao redor do mundo para debater problemas, soluções e adotar
estratégias para a adoção da responsabilidade social nas organizações.
No Brasil, a discussão a respeito da Responsabilidade social teve início
na década de 60, porém só ganhou força na década de 90. O primeiro
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destaque se deu em meados da década de 1990, por meio do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE – que propôs um modelo
inovador e simplificado com informações financeiras, as quais abrangiam os
parâmetros para avaliação (receita, resultado e total da folha de pagamento);
indicadores sociais internos que incluíam as informações sobre os benefícios
proporcionados aos recursos humanos à disposição da empresa; indicadores
sociais externos que informavam os gastos com a comunidade na forma de
educação, atividades esportivas e culturais e, o item mais importante em
termos de volume, os tributos devidos pelas companhias; por fim os gastos
ambientais realizados divididos em internos e externos (GRAJEW, 2001).
Como demonstrado por Lorraine, Colisson e Power (2004), a
comunicação de determinados eventos relativos ao desempenho ambiental de
empresas tem influência no mercado de capitais. Adicionalmente, os autores
relatam que a publicidade especificamente com relação a multas impostas a
empresas com inconformidades ambientais resulta em variações negativas nos
preços das ações. Ainda afirmam que níveis elevados de conscientização
ambiental podem produzir outros benefícios financeiros, como melhora na
imagem das ações das empresas, principalmente para a parcela de mercado
que paga mais por ações de empresas preocupadas com o meio ambiente,
potencial redução de futuros custos de limpeza, menores custos de adequação
com legislação futura e redução do desperdício de energia. Em consonância,
Dowel, Hart e Yeung (DOWEL, HART e YEUNG, 2000 apud ALVES, 2008)
também constataram que empresas com melhores padrões ambientais
apresentam maiores valores de mercado.
No Brasil, Alberto e Costa Jr (2004) buscaram identificar se havia
variações de índices de rentabilidade após a adoção da certificação ISO 14001,
certificação voltada para o estabelecimento de um Sistema de Gestão
Ambiental. Corroborando com o estudo citado anteriormente, os autores
relatam uma melhora nos índices de rentabilidade sobre ativos, sobre o
Patrimônio Líquido e no índice Preço/Lucro (P/L).
Com o claro impacto que a sustentabilidade possui na balança comercial
das empresas, cada vez mais tem sido adotadas práticas de responsabilidade
social por parte das organizações. Torna-se, então, necessário mensurar e
relatar os efeitos que tais ações e práticas têm sobre o ambiente e as pessoas.
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3 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Indicadores são expressões quantitativas ou qualitativas que fornecem
informações sobre determinadas variáveis e suas inter-relações. Assim um
indicador pode ser a chave para questões de amplos significados ou apenas
tornar perceptível uma tendência ou fenômeno, o qual não é imediatamente
detectável (FIESP, 2003).
O indicador é desenvolvido para uma finalidade específica e possui um
significado próprio, suas principais funções são: a) reduzir o número de
medições e parâmetros que normalmente são requeridos para fornecer um
estado de uma situação; b) simplificar o processo de comunicação pelo qual a
informação resultante da medição é fornecida ao usuário. Assim sendo, o
tamanho do conjunto de indicadores deve ser limitado, nem muito extenso para
evitar dispersão do objeto desejado, nem muito pequeno, podendo ser
insuficiente para fornecer todas as informações necessárias para a avaliação
(OECD, 1993).
De acordo com Bartelmus (2003 apud ALVES, 2008), durante as
décadas de 1980 e 1990, ocorreu uma mudança de paradigma com relação à
interpretação do que poderia melhorar a qualidade de vida das sociedades.
Indicadores tradicionais de desenvolvimento e bem-estar humano foram
estudados minuciosamente e ficou evidente que incluíam gastos na
manutenção dos padrões de vida, mas não agregavam medidas de qualidade
de vida. Também ficou claro que estes indicadores negligenciavam
externalidades ambientais e seus custos sociais, gerados pela produção de
consumo

assim

como

também

negligenciavam

a

distribuição

da

responsabilidade por impactos ambientais, de renda e de riqueza em geral.
Assim sendo, entende-se que os indicadores tradicionais (como o Índice
de Desenvolvimento Humano – IDH – ou o Produto Interno Bruto – PIB) não
contemplam as premissas da sustentabilidade no que tange à melhora ou
manutenção da qualidade de vida e à inclusão dos sistemas naturais nas
análises dos processos produtivos e das políticas de ação corporativa. Veiga
(2009) abordou brevemente esse assunto em seu livro Meio Ambiente e
Desenvolvimento, concluindo que dificilmente será possível desenvolver um
indicador único para aferição da sustentabilidade, como é feito com o
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desenvolvimento humano, aferido pelo Índice de Desenvolvimento Humano –
IDH.
Spandegenberg e Bonniot (1998) defendem que, para ser útil, o
indicador deve ser simples e seguro, o que, de acordo com os autores, significa
metodologia transparente de cálculo, número limitado de indicadores,
relevância de informações e flexibilidade para mudanças. As principais
propostas de uso dos indicadores de sustentabilidade, segundo os autores,
são: (i) descrição sumária de análises, alicerçada em metodologias e índices
reconhecidos mundialmente; (ii) orientação para formulação de políticas,
baseada na evidenciação de relações entre agentes, causas e consequências
e (iii) comunicação, que torna necessária a inteligibilidade do indicador, sendo
que dentre um grupo de indicadores haverá um que assume o papel central de
expressar, de forma geral, a avaliação do grupo.
De acordo com Levett (1998), indicadores de sustentabilidade devem ser
politicamente

relevantes,

expressar

informações

úteis,

ser

válidos

cientificamente e mensuráveis. O autor relata a dificuldade em encontrar
indicadores que possuam pelo menos duas ou três das características citadas.
A proposta do mesmo é que haja uma mudança de abordagem partindo para
uma de menor complexidade, a qual seria o desenvolvimento de diferentes
conjuntos de indicadores para diferentes objetivos.
Em consonância, ao realizar uma análise de oito indicadores de
sustentabilidade e medidas de desenvolvimento sustentável, Nourry (2008)
parte do pressuposto de que nenhum indicador é perfeito ou pode fornecer
informação completa acerca do grau de sustentabilidade de determinado,
sistema ou projeto. Tal assertiva leva à constatação de que vários indicadores
são

necessários

para

realizar

uma

análise

acurada

do

grau

de

indicadores

de

sustentabilidade.
Segundo

Alves

(2008),

o

desenvolvimento

de

sustentabilidade tem sido estudado em diferentes contextos. Há indicadores
que procuram mensurar a sustentabilidade em suas três frentes, ao passo que
outros são específicos de uma ou outra. Contudo, ainda segundo o autor,
existe um consenso acerca da necessidade de se incluir o aspecto da
capacidade suporte dos sistemas naturais em quaisquer matrizes de análises,
dado que a sustentabilidade ambiental passou a ser condição necessária para
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a definição de sustentabilidade em geral, assumindo lugar de relevância tal
qual a viabilidade econômica.
Ainda que existam outras diversas iniciativas ou propostas de avaliação
que utilizam indicadores como forma de aferir o progresso de organizações em
direção ao desenvolvimento sustentável, neste trabalho serão apresentadas
brevemente (além dos indicadores Global Reporting Inititiative – GRI – que
serão discutidos em detalhe em capítulo subsequente) quatro propostas que
utilizam indicadores de desempenho voltados à sustentabilidade: Indicadores
de Desenvolvimento Sustentável (United Nations Conference on Sustainable
Development– UNCSD), Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE), Índice de Sustentabilidade
Empresarial (Bolsa de Valores de São Paulo – BM&FBOVESPA) e os
Indicadores ETHOS de Responsabilidade Social Empresarial.

3.1 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – UNCSD
Após a conferência das Nações Unidas ocorrida no Rio de Janeiro em
1992, a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
(UNCSD) aprovou, em 1995, um programa de trabalho sobre indicadores de
desenvolvimento sustentável que resultou numa lista inicial de 134 indicadores.
Durante o desenvolvimento e testes em diversos países, o número de
indicadores foi reduzido a 58 (UNITED NATIONS, 2001).
Estes indicadores foram organizados em quatro dimensões (social,
ambiental, econômica e institucional) abrangendo quinze temas: equidade,
saúde, educação, habitação, segurança, população, atmosfera, terra, oceanos
mares e áreas costeiras, água potável, biodiversidade, estrutura econômica,
padrões de produção e consumo, estrutura institucional e capacidade
institucional (UNITED NATIONS, 2001).

3.2 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – IBGE
O conjunto de indicadores do IBGE teve sua construção baseada nos
trabalhos realizados pela Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas (UNCSD) que reuniu, ao longo de uma década, governos
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nacionais, instituições acadêmicas, organizações não governamentais e
especialistas de todo o mundo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2002).
O instituto definiu 50 indicadores organizados em quatro dimensões:
social, ambiental, econômica e institucional. Estes indicadores abrangem
diversos temas como equidade, saúde, educação, população, habitação,
segurança, atmosfera, terra, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade,
saneamento, estrutura econômica, padrões de produção e consumo e, por fim,
estrutura

e

capacidade

institucional

(INSTITUTO

BRASILEIRO

DE

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2002).

3.3 Índice de Sustentabilidade Empresarial – BM&FBOVESPA
Em 1999 foi lançado o Índice Dow Jones de Sustentabilidade para
empresas comprometidas com responsabilidade social, ambiental e cultural. O
índice acompanha o desempenho financeiro de empresas líderes no campo do
desenvolvimento sustentável, sendo que a seleção dessas organizações é feita
a partir de um amplo questionário centrado em desempenho ambiental, social e
econômico, que inclui indicadores de governança corporativa (DJSJ, 2009). Em
2001, a Bolsa de Londres e o Financial Times lançaram o índice FTSE4Good e
em 2004 a Bolsa de Valores de Johannesburg lançou o índice Socially
Responsible

Investment

(SRI).

Estes

índices

fizeram

com

que

a

responsabilidade social e a sustentabilidade fossem incorporadas ao mercado
acionário (BM&FBOVESPA, 2012).
O Índice BM&FBOVESPA de Sustentabilidade Empresarial (ISE) tem
como conceito base o tripé da sustentabilidade, tendo acrescentado
indicadores de governança corporativa, totalizando quatro grupos temáticos:
econômico-financeiro, social, ambiental e governança (BM&FBOVESPA, 2012).
O ISE é utilizado como ferramenta de análise comparativa do
desempenho das empresas sob o aspecto da sustentabilidade corporativa.
Este índice também amplia o entendimento sobre empresas e grupos
comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de
qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável,
equidade, natureza do produto, transparência e prestação de contas, além do
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desempenho

empresarial

nas

dimensões

econômico-financeira,

social,

ambiental e de mudanças climáticas (BM&FBOVESPA, 2005).

3.4 Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial (RSE)
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma
organização sem fins lucrativos que possui como finalidade mobilizar,
sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente
responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e
sustentável. Nos últimos anos seus trabalhos resultaram na geração de uma
técnica de avaliação da sustentabilidade, denominada de “Indicadores Ethos de
RSE" e que constitui uma ferramenta de autodiagnóstico (INSTITUTO ETHOS,
2009).
Sua principal finalidade é auxiliar as empresas no processo de
incorporação da sustentabilidade em sua gestão, servindo como ferramenta de
uso essencialmente interno de autoavaliação e aprendizagem. Esses
indicadores também possibilitam uma melhor gestão e planejamento, de
parâmetros de políticas e diretrizes.
A estrutura dos indicadores divide-se em sete grandes dimensões:
(i)valores transparência e governança; (ii) público interno; (iii) meio ambiente;
(iv) fornecedores; (v) consumidores e clientes; (vi) comunidade e (vii) governo e
sociedade. Cada uma destas grandes áreas possui três tipos de indicadores de
avaliação:
- Indicador de Profundidade – permite avaliar o estágio atual da
gestão da empresa.
- Indicador Binário – composto por questões binárias (sim ou não)
relacionadas ao primeiro grupo de perguntas.
- Indicador Quantitativo – levantamento sistemático de dados.
Ao término do preenchimento do questionário de indicadores é gerado
um Relatório de Diagnóstico onde é apresentada a pontuação obtida pela
empresa.
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4 GLOBAL REPORTING INITIATIVE
A Global Reporting Initiative - GRI, fundada em 1997 pela Coalizão para
a Responsabilidade Ambiental (CERES) e pelo Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (UNEP), é uma organização não governamental
composta por uma rede mundial de cerca de 30.000 pessoas representantes
de órgãos contábeis e da indústria, ativistas de entidades sem fins lucrativos,
investidores, sindicatos e outros interessados (GRI, 2011).

4.1 Definição e objetivos
O objetivo da colaboração da rede do GRI é criar uma estrutura para
relatórios de sustentabilidade que possa ser utilizada internacionalmente por
companhias que desejam comunicar como lidam com seus desafios nas áreas
ambiental, social e econômica a fim de garantir o desenvolvimento sustentável
da instituição. (GRI, 2011)
De acordo com Ligteringen, presidente mundial da Global Reporting
Initiative (GRI, 2011):
“o relatório de sustentabilidade aparece como a melhor forma de
saber o que está sendo feito pelas companhias nas áreas social,
ambiental e econômica, estes por sua vez, compõem o tripé da
sustentabilidade (triple bottom line), permitindo identificar,
mensurar e divulgar sobre as ações que estão sendo
desenvolvidas pelas organizações”.
O Instituto ETHOS (2007) recomenda a adoção do padrão estabelecido
pelas diretrizes da GRI por entender que este representa um grande esforço de
âmbito internacional para o estabelecimento de normas e padrões que
orientam a confecção de relatórios de sustentabilidade e que foram
desenvolvidos de forma consensual entre empresas e organizações da
sociedade civil.
O rápido crescimento da adesão de empresas dos mais variados setores
e localidades do mundo demonstram que as Diretrizes da GRI têm uma ótima
aceitação e aplicabilidade. Dados do site da GRI mostram que até o momento
4220 organizações elaboraram relatórios de sustentabilidade baseadas nas
Diretrizes da GRI (GRI, 2011).
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4.2 Diretrizes
A estrutura do GRI consiste das Diretrizes para a Elaboração de
Relatórios de Sustentabilidade, Suplementos Setoriais, Anexos Nacionais e os
Protocolos Técnico e de Limite. As diretrizes apresentam os princípios que
devem ser seguidos na constituição de um relatório de sustentabilidade, além
de um conjunto de indicadores que ajudam a estabelecer padrões de
referência. Elas dispõem também de divulgações a respeito da sustentabilidade
que as instituições podem adotar de forma flexível e personalizada, permitindo
que sejam transparentes a respeito de seu desempenho em áreas chaves da
sustentabilidade.
Em março de 1999 surgiu um esboço das “Diretrizes para Relatórios de
Sustentabilidade” (RAAR, 2002). Essa primeira versão ainda foi aperfeiçoada
após as sugestões das partes interessadas, tendo a GRI lançado sua segunda
versão em junho de 2002.
Atualmente, a versão mais completa e atual das diretrizes GRI é a G3.1.
Lançada em 2011, esta versão complementa o conteúdo da versão G3 liberada
no ano de 2006, expandindo as orientações a respeito dos impactos em
comunidades locais ao inserir temas em direitos humanos e gênero. A quarta
geração das Diretrizes GRI – G4 – está atualmente em desenvolvimento e será
lançada em Maio de 2013 (GRI, 2012).
O conjunto das Diretrizes está estruturado em cinco partes (GRI, 2011):
a. Introdução – onde estão descritos os benefícios advindos da
elaboração de relatórios de sustentabilidade, bem como o que motiva
sua preparação;
b. Parte A: Utilizando as Diretrizes – que contém instruções gerais
sobre seu uso;
c. Parte B: Princípios para Elaboração de Relatórios – cujo objetivo é
apresentar os princípios que norteiam o uso das Diretrizes;
d. Parte C: Conteúdo do Relatório – que apresenta os dados que
devem conter um relatório e como estes devem ser compilados;
e. Parte D: Glossário e Anexos – onde são dadas orientações
complementares.
A adoção das Diretrizes da GRI pode ser total ou parcial. Isso porque
esta organização tem o propósito de estimular a divulgação de relatórios
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sociais com maior qualidade tanto para grandes empresas, com aprimorados
controles de gestão, quanto para empresas de pequeno porte, ou que não
tenham ainda experiência na elaboração deste tipo de relatório. Desta forma,
as empresas podem elaborar seu relatório de acordo com as Diretrizes 1 ou
podem adotar uma abordagem informal – por meio da qual a empresa inicia a
elaboração do relatório adotando as Diretrizes parcialmente e gradualmente vai
alcançando níveis mais completos de adesão (WOODS, 2003).
A GRI (2011) define que para que um relatório seja considerado “de
acordo com” as Diretrizes, precisa atender aos seguintes requisitos:
a. Prestar todas as informações requeridas nas seções 1 a 5 da Parte C
(respectivamente: Visão e Estratégia, Perfil, Estrutura de Governança
e Sistemas de Gestão, Sumário de Conteúdo da GRI, e Indicadores
de Desempenho Econômico, Ambiental e Social);
b. Seguir os princípios estabelecidos na Parte B das Diretrizes; e
c. Apresentar a declaração padrão definida pela GRI, assinada pelo
Conselho ou pelo diretor/presidente, onde estes afirmam que o
relatório foi elaborado “de acordo com” as Diretrizes e que apresenta
um balanço equilibrado e correto do desempenho econômico,
ambiental e social da organização. Ainda deve ser frisado que, se a
empresa optar por elaborar um relatório “de acordo com”, deve
justificar a não divulgação de qualquer indicador considerado
essencial pela GRI.

Uma vez que nem todas as empresas possuem condições de elaborar
um relatório com o grau de detalhes e informações exigidas, a Global Reporting
Initiative estimula a adoção progressiva de suas Diretrizes.
Desse modo, conforme exposto pela GRI (2012), cada empresa deve
constituir seu relatório social de forma condizente com as suas especificidades
e com o ambiente em que opera; as Diretrizes sugerem as informações
básicas, e essas devem ser complementadas em função de cada
particularidade. Mas, para que a empresa saiba o que o seu relatório deve
conter, ela deve definir os limites do relatório, avaliar a inserção de conteúdo

1

Termo utilizado para as empresas que seguem estritamente as recomendações da GRI.
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adicional (baseado na demanda das partes interessadas) e adotar um formato
condizente com a estrutura da organização.

4.3 Princípios
A GRI (2011) estabelece onze princípios que visam garantir a
apresentação abrangente do desempenho econômico, ambiental e social da
empresa, bem como, permitir a comparabilidade ao longo do tempo e entre
diferentes empresas, e ainda garantir que as informações contidas nos
relatórios tenham credibilidade:
a.

Transparência – exige que, independentemente do formato e

conteúdo do relatório, os usuários sejam plenamente informados sobre os
processos, procedimentos e hipóteses usados na sua elaboração
b.
maneira

Inclusão – por este princípio, a organização relatora deve, de
sistemática,

engajar

as

partes

interessadas

para

aumentar

progressivamente a qualidade de seus relatórios. Estabelece a visão de que a
empresa deve consultar os usuários de seu relatório para colher informações a
respeito de quais dados seriam importantes na composição do relatório,
auxiliando na definição dos indicadores, dos limites do relatório, de seu formato
e do tipo de abordagem. O objetivo é aumentar a utilidade e a receptividade do
relatório.
c.

Verificabilidade – segundo a GRI, entende-se por este princípio

que os dados contidos no relatório devem ser relatados, compilados,
analisados e divulgados de modo que auditores internos e externos possam
atestar sua confiabilidade. Sendo que, ao elaborar os relatórios, deve-se
analisar se as informações apresentadas foram colhidas de forma a permitir
que auditores internos ou externos possam

examinar sua exatidão,

abrangência, consistência e confiabilidade.
d.

Abrangência – defende que toda informação relevante em relação

ao desempenho econômico, ambiental e social deve ser apresentada no
relatório de maneira consistente com os limites declarados, o escopo e o prazo.
Desta forma, toda a informação significativa para as partes interessadas deve
ser divulgada detalhadamente, respeitando os limites definidos para o relatório.
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e.

Relevância – em relatórios de sustentabilidade, a relevância é a

importância que determinada informação tem para o processo decisório do
usuário. A partir da análise de relevância pode-se verificar e avaliar se a
informação é suficientemente significativa para constar no relatório, sempre
utilizando como parâmetro a satisfação das necessidades do usuário.
f.

Contexto de Sustentabilidade – as organizações relatoras devem

avaliar seu desempenho no contexto de sustentabilidade econômica, social e
ambiental. Este princípio reforça a ideia de que a influência do desempenho
organizacional no meio econômico, social e ambiental, deve ser considerado
de forma mais ampla para que se possa entender profundamente a
contribuição da empresa nestes três âmbitos.
g.

Exatidão – conforme a GRI, este princípio se refere à meta de

atingir um alto padrão de exatidão em uma mínima margem de erro que
permita aos usuários dos relatórios tomar suas decisões com um alto grau de
confiança. Com relação às informações qualitativas, a exatidão depende de
sua clareza e detalhamento, e relativamente aos dados qualitativos à exatidão
pode depender dos métodos utilizados na sua coleta. É importante que a
empresa descreva os procedimentos usados para garantir a exatidão dos
dados fornecidos.
h.

Neutralidade – por este princípio o relatório deve conter uma visão

imparcial do desempenho da organização, sem se valer de escolhas, omissões
ou formatos de apresentação tendenciosos. O desempenho econômico, social
e ambiental deve ser relatado de forma justa e coerente, incluindo resultados
favoráveis e desfavoráveis.
i.

Comparabilidade – para este princípio, a GRI destaca que a

organização relatora deve manter padrões consistentes para definir os limites e
o escopo de seus relatórios; havendo mudanças de consistência, deve ser feita
devida a divulgação e retificação dos relatórios anteriores (do contrário deve-se
evidenciar as consequências para que se mantenha o bom entendimento do
usuário).
j.

Clareza – em função das diferentes necessidade e níveis de

conhecimento das partes interessadas, a empresa deve disponibilizar as
informações de maneira a atender o maior número possível de usuários.
Considerando que para ser eficaz um relatório deve ser o mais claro possível,
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as informações nele contidas devem ser dispostas de maneira detalhada, mas
também objetiva, para que se torne compreensível para todos os níveis de
usuários.
k.

Periodicidade – deve ser respeitado um cronograma regular que

satisfaça as necessidades dos usuários e seja compatível com a natureza das
próprias informações. Isso permitirá a divulgação de informações de maneira
continuada, possibilitando a criação de um histórico e a formação de
tendências futuras, por meio da comparabilidade entre os relatórios de
diferentes períodos. Pois, no entendimento da GRI, um único ciclo é um
período demasiadamente curto para se medirem os impactos econômicos,
sociais e ambientais de uma organização.

4.4 Conteúdo do Relatório
O esclarecimento das informações que deve conter um relatório de
sustentabilidade, bem como sua estrutura, está descrito na Parte C das
Diretrizes. Também descreve, como aspectos gerais, que o relatório deve:
apresentar dados em unidades de medida geralmente aceitas, do contrário
deve fornecer sua conversão; contemplar dados do período corrente
comparativamente

com

os

dois

períodos

anteriores;

utilizar

gráficos

complementares, se este recurso melhorar a qualidade do relatório; e avaliar a
necessidade de detalhamento dos indicadores consolidados (da controladora e
suas subsidiárias) de forma a evitar que algum desempenho importante,
positivo ou negativo, seja indevidamente mascarado. Para manter a
consistência entre os relatórios a GRI desenvolveu, e vem aprimorando,
protocolos técnicos que esclarecem detalhadamente procedimentos e fórmulas
(GRI, 2011).
O relatório social elaborado segundo o modelo fornecido pelas Diretrizes
da GRI deve estar estruturado da seguinte maneira (GRI, 2011):

a. Visão e Estratégia (GRI, 2011)
Neste campo deve-se promover uma visão estratégica de alto nível da
relação da organização com a sustentabilidade, a fim de gerar contexto para as
demais sessões do relatório. É neste campo que está presente a declaração do
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detentor do cargo com maior poder de decisão da organização (diretor,
presidente, CEO, etc.) a respeito da sustentabilidade para sua organização.
Essa declaração deve apresentar a missão da organização a curto, médio e
longo prazo referentes à sustentabilidade nos níveis ambiental, social e
econômico.
É também neste local que a organização deve descrever seus principais
impactos, riscos e oportunidades, incluindo os efeitos nas diversas partes
interessadas.

b. Perfil (GRI, 2011)
Neste campo a organização deve informar diversos dados quantitativos
a seu respeito como: nome, produtos, serviços, estrutura, número de
empregados, etc.

c. Parâmetros do Relatório (GRI, 2011)
Os parâmetros estão divididos nas seções Perfil do Relatório e Escopo e
Limite do Relatório. No primeiro constam dados sobre o período e o ciclo do
relatório (anual, bienal, etc.), além de dados de um responsável caso sejam
necessários esclarecimentos a respeito do mesmo.
No segundo item, inclui-se a definição do conteúdo do relatório, a
priorização de tópicos a serem relatados e a identificação dos interessados que
possam utilizar o relatório. Aqui também são definidos os limites do relatório,
como o país, estado, subsidiárias, fornecedores, etc. Caso existam limitações
específicas em relação ao escopo do relatório, também devem ser citadas
neste item: as técnicas de aferição de dados e as bases utilizadas para
cálculos também devem ser explicitadas, juntamente com as operações
terceirizadas e outras entidades que podem afetar significativamente a
comparação entre períodos ou entre organizações.
Ainda no segundo item deve-se explicar o efeito de novas declarações
de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais, como
fusões, aquisições, mudança de anos base ou períodos, natureza do
empreendimento e métodos de aferição. Mudanças significativas no escopo,
limites ou métodos em relação a relatórios anteriores também devem ser
evidenciadas neste momento.
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Este item ainda prevê a elaboração de um sumário indicando a
localização dos itens do relatório: Estratégia e Análise, Perfil da Organização,
Parâmetros do Relatório, Governança, Compromissos e Engajamento,
principais indicadores de desempenho, qualquer Indicador GRI Adicional e/ou
qualquer Indicador de Suplemento Setorial utilizado.
Por fim, a política e as atuais práticas em relação à utilização de
verificação externa do relatório também devem constar neste item.

d. Governança, Compromissos e Engajamento (GRI, 2011)
Em relação à parte de governança, o item prevê que se relate toda a
estrutura da organização, incluindo comitês. Nesta parte deve-se indicar caso o
detentor do cargo mais alto da governança também seja detentor de cargo
executivo e, caso seja, suas funções em relação à organização devem ser
explicitadas assim como as razões para o acúmulo de funções.
Este item também considera a distribuição dos cargos do corpo diretivo
em relação a número e gênero, assim como os mecanismos disponíveis para
que os acionistas e empregados forneçam recomendações ou direções ao
corpo diretivo da organização.
Caso haja compensação para os membros do alto corpo diretivo de
acordo com o desempenho da organização (incluindo o desempenho social e
ambiental) sua relação deve ser citada neste campo, assim como os processos
existentes para garantir que conflitos de interesse sejam evitados no corpo
diretivo. Os processos para determinação da composição deste corpo e dos
comitês também devem ser expostos, tais como qualificação, experiência,
incluindo qualquer consideração a respeito de gênero e outros indicadores de
diversidade.
Os estatutos internos contendo missão, valores, códigos de conduta e
princípios relevantes ao desempenho econômico, ambiental e social e seu
estado de implementação devem ser citados neste campo assim como os
processos utilizados para aferição do desempenho da organização nos
quesitos citados anteriormente.
Esta sessão também deve conter os procedimentos do corpo diretivo
para supervisão da identificação da organização e a gestão do desempenho
econômico, ambiental e social, incluindo os riscos relevantes e as
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oportunidades, assim como a adesão e observância de padrões internacionais,
códigos de conduta e princípios.
Em relação aos compromissos com iniciativas externas, deve ser
explicado como e quando a abordagem ou princípio de precaução é dirigido
pela organização em relação aos riscos de sua atividade. Cartas, princípios ou
quaisquer iniciativas econômicas, sociais ou ambientais desenvolvidas
externamente e que a organização apoia ou endossa também devem ser
citados neste momento.
A organização deve relatar também sua participação como membro em
associações nacionais ou internacionais nas quais a organização:
 Possua posição em corpos diretivos;
 Participe em projetos ou comitês;
 Forneça financiamento que fuja às taxas de associação ou
 Veja sua participação como estratégica.
Por fim, o item que trata do engajamento das partes interessadas se
refere à condução geral do engajamento das partes interessadas por parte da
organização no período reportado, não estando limitado à implementação de
práticas visando à preparação do relatório de sustentabilidade.
Deve-se apresentar uma lista das partes engajadas pela organização
como, por exemplo, a sociedade civil, clientes, empregados e outros
trabalhadores, comunidades locais, acionistas, demais provedores de capital e
fornecedores, assim como os dados utilizados para identificação e seleção dos
mesmos. Os métodos de abordagem, incluindo frequência do engajamento por
tipo e por grupo de interessados também devem ficar claros neste ponto.
Os tópicos chaves e preocupações que forem levantados por meio do
engajamento das partes interessadas e como a organização respondeu a
essas questões, incluindo o relatório de sustentabilidade, também devem ser
citados.

e. Abordagem de Gestão e Indicadores de Desempenho (GRI, 2011)
Esta sessão é organizada em categorias por indicadores econômicos,
ambientais e sociais. Cada categoria conta com a divulgação da abordagem de
gestão utilizada e um grupo correspondente de indicadores essenciais e
adicionais. Os indicadores essenciais foram desenvolvidos por meio da
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colaboração das diversas partes interessadas do GRI e pretendem identificar
indicadores gerais aplicáveis à maioria das organizações. Os indicadores
adicionais são uma prática recente e podem ser aplicáveis a algumas
organizações e outras não. Quando existente, as versões finais dos
Suplementos Setoriais devem ser consideradas como indicadores essenciais.
A divulgação da Abordagem de Gestão deve prover uma visão global da
abordagem de gestão da organização definida para cada categoria de
indicadores a fim de preparar o contexto para a informação de desempenho,
sendo que essa divulgação pode ser estruturada de forma a cobrir toda a série
de aspectos dentro de uma determinada categoria ou grupo. No entanto, todos
os aspectos evidenciados devem estar contemplados nesta divulgação,
independentemente do formato ou grupo.
No relato dos Indicadores de Desempenho, deve-se levar em
consideração (GRI, 2011):


Relato de Tendências: a informação deve ser apresentada para o
período atual do relatório e comparada a, pelo menos, dois períodos
anteriores ao relato, assim como a alvos futuros, quando estes forem
estabelecidos, em curto, médio e longo prazo.



Uso de Protocolos: as organizações devem utilizar os protocolos que
acompanham os indicadores de desempenho a fim de seguir as
orientações a respeito da interpretação e compilação dos dados.



Apresentação de resultados: em alguns casos, relações ou formatos
de dados normalizados são úteis e apropriados para a apresentação
dos resultados. No caso de sua utilização, os dados absolutos
também devem ser fornecidos.



Agregação dos resultados: as organizações devem determinar o
nível apropriado da agregação de seus resultados.



Métrica: os dados devem ser apresentados utilizando um sistema
métrico aceito internacionalmente e calculados por meio dos fatores
de conversão apropriados.

A dimensão econômica dos indicadores de sustentabilidade se refere
aos impactos da organização nas condições econômicas das partes
interessadas e nos sistemas econômicos em nível local, nacional e
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internacional. Os indicadores econômicos ilustram o fluxo de capital entre as
partes interessadas e os principais impactos econômicos da organização na
sociedade. O desempenho financeiro é normalmente detalhado em relatórios
financeiros, porém falta às organizações uma visão de sua contribuição para a
sustentabilidade de um sistema econômico mais abrangente (GRI, 2011). A
relação de indicadores econômicos da Diretriz G3.1 encontra-se no Quadro 1,
abaixo:

Aspecto
Desempenh
o
econômico

Indicador
EC1

EC2

Presença
no mercado

EC3

Cobertura das obrigações referentes ao plano de
benefícios definidos pela organização

EC4
EC5

Apoio financeiro significativo recebido do governo
Diferença entre os salários base por gênero, comparado
ao salário mínimo nacional, nas unidades operacionais
significativas
Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores
locais em unidades operacionais significativas

EC6

Impactos
econômicos
indiretos

Descrição do indicador
Valor econômico gerado e distribuído diretamente
incluindo receitas, custos, remuneração de funcionários,
doações e outros investimentos na sociedade, lucros
mantidos e pagamentos para provedores de capital e
governos
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades
para a organização advindos da mudança climática

EC7

Procedimentos para contratação local e proporção de
cargos de gestão ocupados por indivíduos provenientes da
comunidade local, nas unidades operacionais importantes

EC8

Desenvolvimento e impacto de investimentos e serviços
em infraestrutura providos que visam essencialmente o
benefício público por meio de envolvimento comercial ou
pro bono
Entendimento e descrição dos impactos econômicos
significativos indiretos, incluindo sua extensão

EC9

Quadro 1 - Relação dos indicadores de desempenho econômico da Diretriz G3.1
(GRI, 2011). Fonte: elaboração própria.

A dimensão ambiental dos indicadores se refere aos impactos gerados
pela organização nos sistemas naturais, incluindo os ecossistemas, solo, ar e
água. Estes indicadores relatam o desempenho da organização referente às
entradas do processo produtivo (material, energia, água, etc.) assim como seus
produtos (resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, etc.). Também o faz em
relação à biodiversidade e outras informações importantes como os impactos
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gerados por produtos e serviços (GRI, 2011). A relação dos indicadores de
meio ambiente da Diretriz 3.1 pode ser encontrada no Quadro 2, abaixo:

Aspecto
Materiais

Energia

Indicador Descrição do indicador
EN1
Material total utilizado mensurado por peso ou
volume
EN2
Porcentagem de material reciclado utilizado
EN3
Consumo de energia direto advindo de fonte
primária de energia
EN4
Consumo de energia indireto advindo de fonte
primária de energia
EN5
Economia de energia realizada devido à
conservação ou melhorias de eficiência
EN6

EN7
Água

EN8
EN9
EN10

Biodiversidade

EN11

EN12

EN13
EN14
EN15

Emissões,
efluentes e
resíduos

EN16
EN17
EN18
EN19
EN20

Iniciativas para prover produtos ou serviços com
eficiência energética ou baseados em fontes de
energia renováveis, assim como reduções nas
necessidades energéticas advindas dessas
iniciativas
Iniciativas para redução de consumo de energia
indireto e reduções alcançadas
Retirada total de água por fonte
Fontes de água significativamente afetadas pela
retirada de água
Porcentagem e volume total de água reciclada ou
reutilizada
Localização e tamanho da área possuída, arrendada
ou gerenciada adjacentes a áreas protegidas e
áreas de alto índice de biodiversidade não
pertencentes a áreas protegidas
Descrição dos impactos significativos das
atividades, produtos e serviços na biodiversidade
em áreas protegidas e áreas de alto índice de
biodiversidade não pertencentes a áreas protegidas
Habitats protegidos ou restaurados
Estratégias, ações atuais e planos futuros para
gestão dos impactos na biodiversidade
Número de espécies na Lista Vermelha da União
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN)
e em listas nacionais de conservação com habitats
em áreas afetadas por operações, por nível de risco
de extinção
Emissão total direta e indireta de gases de efeito
estufa por peso
Emissões indiretas de gases de efeito estufa por
peso
Iniciativas para redução de emissão de gases de
efeito estufa e reduções alcançadas
Emissão de substâncias depletoras da camada de
ozônio por peso
NOx, SOx e outras emissões significativas por tipo e
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Emissões,
efluentes e
resíduos

EN21
EN22
EN23
EN24

EN25

Produtos e
Serviços

EN26

peso
Descarte total de água, por qualidade e destino
Peso total de resíduos gerados, por peso e método
de disposição final
Número total e volume de derramamentos
significativos
Peso total de resíduos transportados, importados,
exportados ou tratados considerados perigosos nos
termos da Convenção de Basiléia Anexos I, II, III e
VIII e porcentagem de resíduos transportados
internacionalmente
Identidade, tamanho, estado de proteção e valor de
biodiversidade de corpos de água e habitats
relacionados afetados significativamente pela
drenagem e descarga de água da organização
Iniciativas para mitigação de impactos de serviços e
produtos e extensão da mitigação dos impactos

EN27

Porcentagem de produtos vendidos e material de
embalagens recuperados, por categoria

Conformidade

EN28

Valor de multas significativas e total de número de
sanções não monetárias por não cumprimento com
as leis e regulamentos ambientais.

Transporte

EN29

Impactos ambientais significativos de transporte de
produtos e outros bens e materiais utilizados para
as operações da organização assim como de
membros da organização
Geral
EN30
Total de gastos e investimentos em proteção
ambiental por tipo
Quadro 2 - Relação dos indicadores de meio ambiente da Diretriz G3.1 (GRI, 2011)
Fonte: elaboração própria.

Por fim, a dimensão social dos indicadores de sustentabilidade relaciona
os impactos que a organização produz no sistema social no qual opera. Esses
indicadores, na diretriz G3.1, encontram-se divididos em práticas trabalhistas,
direitos humanos, sociedade e responsabilidade pelo produto (GRI, 2011).
Os indicadores voltados às práticas trabalhistas estão relacionados no
Quadro 3, abaixo:
Aspecto
Emprego

Indicador Descrição do indicador
LA1
Total de trabalhadores por tipo de emprego,
contrato de trabalho e região.
LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregados
por faixas etárias, gênero e região.

LA3

Benefícios oferecidos a empregados de tempo
integral que não são oferecidos a empregados
temporários ou em regime de meio período,
discriminados pelas principais operações.
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LA15

Retorno ao trabalho e índices de retenção após
licença parental (por gênero)

Relações entre
os
trabalhadores e
a governança

LA4

Percentual de trabalhadores abrangidos por
acordos de negociação coletiva

LA5

Segurança e
saúde no
trabalho

LA6

Prazo mínimo para notificação com antecedência
referente a mudanças operacionais, incluindo se
esse procedimento está especificado em acordos
de negociação coletiva
Percentual dos empregados representados em
comitês formais de segurança e saúde, compostos
por gestores e trabalhadores, que ajudam no
monitoramento e aconselhamento sobre programas
de segurança e saúde ocupacional
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao
trabalho por região
Programas de educação, treinamento,
aconselhamento, prevenção e controle de risco em
andamento para dar assistência a empregados,
seus familiares ou membros da comunidade com
relação a doenças graves
Temas relativos à segurança e saúde cobertos por
acordos formais com sindicatos

LA7

LA8

LA9
Treinamento e
educação

LA10

Média de horas de treinamento por ano, por
empregado, discriminadas por categoria funcional

LA11

Programas para gestão de competências e
aprendizagem contínua que apoiam a continuidade
da empregabilidade dos funcionários e para
gerenciar o fim da carreira
Percentual de empregados que recebem
regularmente análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira
Composição dos grupos responsáveis pela
governança corporativa e discriminação de
empregados por categoria, de acordo com gênero,
faixa etária, minorias e outros indicadores de
diversidade
Proporção de salário base entre homens e
mulheres, por categoria funcional

LA12

Diversidade e
igualdade de
oportunidades

LA13

LA14

Quadro 3 - Relação de indicadores de práticas trabalhistas da Diretriz G3.1
(GRI,2011). Fonte: elaboração própria.

Os indicadores voltados aos direitos humanos estão relacionados no
Quadro 4, abaixo:
Aspecto
Práticas de
investimento e
de processos
de compra

Indicador
HR1

Descrição do indicador
Percentual e número total de contrato de
investimentos significativos que incluam cláusulas
referentes a direitos humanos ou que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos
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HR2

HR3

Não
discriminação
Liberdade de
associação e
negociação
coletiva
Trabalho
infantil

HR4

Trabalho
forçado ou
análogo ao
escravo

HR7

Práticas de
segurança

HR8

Direitos
indígenas

HR9

Avaliação

HR10

HR5

HR6

humanos
Percentual de empresas contratadas e
fornecedores críticos que foram submetidos a
avaliações referentes a direitos humanos e as
medidas tomadas
Total de horas de treinamento para empregados em
políticas e procedimentos relativos a aspectos de
direitos humanos relevantes para as operações,
incluindo o percentual de empregados que recebeu
treinamento
Número total de casos de discriminação e as
medidas tomadas
Operações identificadas em que o direito de exercer
a liberdade de associação e a negociação coletiva
pode estar correndo risco significativo e as medidas
tomadas para apoiar esse direito
Operações identificadas como de risco significativo
de ocorrência de trabalho infantil e as medidas
tomadas para contribuir para a abolição do trabalho
infantil
Operações identificadas como de risco significativo
de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao
escravo e as medidas tomadas para contribuir para
a erradicação do trabalho forçado u análogo ao
escravo
Percentual do pessoal de segurança submetido a
treinamento nas políticas ou procedimentos da
organização relativos a aspectos de direitos
humanos que sejam relevantes às operações
Número total de casos de violação de direitos dos
povos indígenas e medidas tomadas

Percentual e número total de operações que
tenham sido submetidas a revisões de direitos
humanos e/ou avaliações de impacto
Remediação
HR11
Número de queixas relacionadas aos direitos
humanos arquivados, tratadas e resolvidas por meio
de mecanismos formais de reclamação
Quadro 4 - Relação de indicadores de direitos humanos da Diretriz G3.1 (GRI,2011).
Fonte: elaboração própria.

Os indicadores voltados à sociedade estão relacionados no Quadro 5,
abaixo:
Aspecto
Comunidade

Indicador

Descrição do indicador

SO1

Percentual de operações com implementação do
engajamento da comunidade local, avaliações de
impacto e desenvolvimento de programas

SO9

Operações com impactos negativos atuais ou
potenciais nas comunidades locais

SO10

Medidas de prevenção e mitigação implementadas
em operações com impactos negativos atuais ou
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potenciais nas comunidades locais
Corrupção

SO2

SO3
SO4
Políticas
públicas

SO5

Percentual e número total de unidades de negócio
submetidas a avaliações de riscos relacionados à
corrupção
Percentual de empregados treinados nas políticas e
procedimentos anticorrupção da organização
Medidas tomadas em resposta a casos de
corrupção
Posições quanto a políticas públicas e participação
na elaboração de políticas públicas e lobbies

SO6

Valor total de contribuições financeiras e em
espécie para partidos políticos ou instituições
relacionadas, discriminadas por país
Concorrência SO7
Número total de ações judiciais por concorrência
desleal
desleal, práticas de truste e monopólio e seus
resultados
Conformidade SO8
Valor de multas significativas e número total de
sanções não monetárias resultantes da não
conformidade com leis e regulamentos
Quadro 5 - Relação dos indicadores de sociedade da Diretriz G3.1 (GRI, 2011).
Fonte: elaboração própria.

Por fim, os indicadores relacionados à responsabilidade sobre o produto
estão relacionados no Quadro 6, abaixo:
Aspecto
Saúde e
segurança
do cliente

Indicador
PR1

PR2

Rotulagem
de produtos
e serviços

PR3

PR4

PR5

Comunicaç
ões de
marketing

PR6

Descrição do indicador
Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que
os impactos na saúde e segurança são avaliados
visando melhoria e o percentual de produtos e
serviços sujeitos a esses procedimentos
Número total de casos de não conformidade com
regulamentos e códigos voluntários relacionados aos
impactos causados por produtos e serviços na saúde
e segurança durante o ciclo de vida, discriminados
por tipo de resultado
Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida
por procedimentos de rotulagem e o percentual de
produtos e serviços sujeitos a tais exigências
Número total de casos de não conformidade com
regulamentos e códigos voluntários relacionados a
informações e rotulagem de produtos e serviços,
discriminados por tipo de resultado
Práticas relacionadas à satisfação do cliente,
incluindo resultados de pesquisas que medem essa
satisfação
Programa de adesão às leis, normas e códigos
voluntários relacionados a comunicações de
marketing, incluindo publicidade, promoção e
patrocínio
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PR7

Número total de casos de não conformidade com
regulamentos e códigos voluntários relativos a
comunicações de marketing, incluindo publicidade,
promoção e patrocínio, discriminados por tipo de
resultado
Privacidade PR8
Número total de reclamações comprovadas relativas
do cliente
à violação de privacidade e perda de dados de
clientes
Conformida PR9
Valor de multas significativas por não conformidade
de
com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e
uso de produtos e serviços
Quadro 6 - Relação dos indicadores de responsabilidade sobre o produto da Diretriz
G3.1 (GRI, 2011). Fonte: elaboração própria.

4.5 Níveis de aplicação do relatório
Para atender às necessidades de relatores iniciantes, intermediários e
avançados, o sistema apresenta três níveis, intitulados C, B e A, sendo o nível
C o mais simples e o nível A o de maior complexidade. Os critérios de relato
encontrados em cada um dos níveis indicam a evolução da aplicação ou
cobertura da Estrutura de Relatórios da GRI. Caso a organização tenha
utilizado uma verificação externa para o relatório, poderá autodeclarar um
ponto a mais (+) em cada nível, por exemplo, C+, B+, A+ (GRI, 2011).
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Figura 2: Critérios para declaração do nível de aplicação num Relatório de Sustentabilidade GRI.
Fonte: GRI (2011).
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4.6 Análise crítica do modelo GRI
A estrutura detalhada facilita o processo de criação do relatório. Além
disso, a possibilidade de se trabalhar com níveis de aplicação estimula
empresas em processos iniciais de sustentabilidade, além de incentivar a
evolução das declarações.
A estrutura do modelo GRI está em constante desenvolvimento, tendo a
participação de diversos setores da sociedade na construção da Estrutura de
Relatórios de Sustentabilidade. Dessa forma, diretrizes cada vez mais
completas são criadas, trazendo progresso às práticas de relato da busca pela
sustentabilidade das organizações. Além disso, a GRI tenta elevar cada vez
mais o nível de rigor de sua estrutura de relatório, buscando aumentar ainda
mais sua credibilidade. Tal preocupação acarreta numa maior aceitação e
utilização de sua estrutura mundialmente, gerando uma padronização mundial
e uma linguagem comum entre as organizações.
Apesar dos pontos positivos listados acima, uma crítica a respeito da
estrutura de relatório GRI é a liberdade que ela proporciona. Seus indicadores
são idealizados para atender organizações com diferentes graus de
desenvolvimento. Devido a esta flexibilidade, espera-se uma diversidade
considerável entre os relatórios de diferentes organizações, o que, segundo
Lynch (2010), pode prejudicar a comparabilidade, que é um dos objetivos
destacados pela estrutura do relatório.
Ainda considerando a flexibilidade da estrutura, pode-se apontar como
falha a possibilidade da organização escolher quais indicadores utilizar, assim
como criar novos indicadores de acordo com suas necessidades, podendo
levar a uma caracterização imprecisa da organização. Guthrie e Farneti (2008)
evidenciaram que as organizações escolheram cuidadosamente quais dados
seriam relatados em seu relatório, o que contradiz as expectativas das partes
interessadas em relação à transparência das informações.
Uma vez que os níveis de aplicação avaliam o quão completa foi a
utilização da estrutura de relatórios por parte das organizações e não o quanto
a organização é sustentável, estes também podem ser passíveis de má
interpretação. De acordo com os critérios estabelecidos nas diretrizes para
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construção do relatório da própria GRI, uma organização avaliada com o nível
“A” não é necessariamente mais sustentável que a organização avaliada por
“B”. O nível “A” apenas demonstra que as diretrizes foram utilizadas de maneira
mais completa pela organização. Esta classificação não deve, portanto, ser
usada como um padrão de referência, mas como um retorno para a própria
organização relatora do quanto os relatórios estão avançando ao longo do
tempo. Porém, se utilizada de maneira tendenciosa, essa informação pode criar
um falso marketing, que reflete de maneira enganosa o desempenho de cada
organização na busca pela sustentabilidade.
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5 COOPERATIVISMO
Existente desde as sociedades mais primitivas, a cooperação fazia parte
da luta pela sobrevivência, podendo ser encontrada na caça, pesca, na
construção de habitações e na defesa da comunidade. É possível encontrar
vestígios de cooperação em todos os povos, sendo movimentos de ajuda
mútua que geram um benefício comum.

5.1 Definição de cooperativa
Segundo a Aliança Internacional Cooperativa (ICA - do inglês
International Co-operative Alliance), uma cooperativa é uma associação de
pessoas unidas voluntariamente a fim de satisfazer suas necessidades
econômicas, sociais e culturais, assim como suas aspirações por meio de uma
empresa de propriedade conjunta controlada democraticamente (PANZUTTI,
2006).
Para que uma organização seja considerada uma cooperativa, deve
obedecer aos sete princípios do cooperativismo: adesão voluntária e livre,
controle democrático dos membros, participação econômica dos membros,
autonomia e independência, intercooperação, preocupação com a comunidade
e educação, formação e informação. Estes princípios serão melhores
discutidos a seguir.

5.2 Identidade, princípios e valores cooperativistas
Em 1895 foi criado o órgão cujo objetivo era garantir a propagação dos
princípios idealizados pelos “Pioneiros de Rochdale” como forma de
desenvolvimento social. A Aliança Internacional Cooperativa, atualmente
sediada em Genebra, foi responsável pela aprovação, em 1937, de um
conjunto de princípios que deveriam reger as atividades das cooperativas,
sendo:
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1º Princípio: Adesão Voluntária e Livre
As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as
pessoas

aptas

a

utilizar

seus

serviços

e

dispostas

a

aceitar

as

responsabilidades como membros, sem qualquer discriminação social, racial,
política ou religiosa.

2º Princípio: Controle Democrático Pelos Membros
As cooperativas são organizações democráticas, controladas pelos seus
membros, que participam ativamente no estabelecimento de suas políticas e na
tomada de decisões. Seus membros tem igual direito de voto (um membro, um
voto) e aqueles eleitos como representantes são responsáveis por responder
pela cooperativa perante a sociedade.

3º Princípio: Participação Econômica dos Membros
Os membros contribuem equitativamente e controlam democraticamente
o capital de sua cooperativa. Parte desse capital é, normalmente, propriedade
comum da cooperativa, sendo destinado a investimentos na mesma.

4º Princípio: Autonomia e Independência
As cooperativas são organizações autônomas controladas por seus
membros. Caso entrem em acordos com outras organizações, inclusive
governos, ou levantem capital de fontes externas, o fazem em condições que
assegurem o controle democrático de seus membros e mantenham a
autonomia da cooperativa.

5º Princípio: Educação, Formação e Informação
As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus
membros, representantes eleitos, gestores e funcionários para que eles
possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento de suas cooperativas,
além de informar o público em geral a respeito da natureza e benefícios da
cooperação.
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6º Princípio: Intercooperação
As cooperativas atendem seus sócios mais efetivamente e fortalecem o
movimento cooperativo trabalhando de forma conjunta por meio de estruturas
locais, regionais, nacionais e internacionais.

7º Princípio: Preocupação com a Comunidade
As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável de suas
comunidades por meio de políticas aprovadas por seus membros.

Estes princípios definem e identificam as características que distinguem
a cooperativa como forma empresarial:
 O princípio do dono-usuário: os cooperados proprietários e financiadores
das cooperativas são as mesmas pessoas que utilizam seus serviços e
dela se beneficiam.
 O princípio do usuário controlador: os cooperados que controlam a
cooperativa são as mesmas pessoas que utilizam seus serviços e dela
se beneficiam.
 O princípio do usuário beneficiado: a finalidade da cooperativa é
propiciar

e

distribuir

benefícios

e

ganhos

aos

usuários

proporcionalmente à sua participação no negócio.

As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda e responsabilidade
próprias, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Seguindo a tradição
da época da fundação, os atuais membros de cooperativas acreditam nos
valores éticos da honestidade, transparência, responsabilidade social e
preocupação pelos outros (PINHO, 2004).

5.3 Histórico do movimento cooperativista mundial
A primeira cooperativa de que se tem notícia surgiu em 1844 em
Rochdale, na Inglaterra. Nesta época, a indústria automatizou diversas
atividades e o trabalho, antes artesanal, passou a ser realizado por máquinas
forçando os empregados a enfrentarem o desemprego e os problemas
decorrentes deste (PANZUTTI, 2006).
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Buscando alternativas de sustento, um grupo de operários de Rochdale
decidiu criar uma sociedade de consumo popular, baseada no cooperativismo.
Para que isso fosse possível, economizaram parcelas de seus rendimentos por
cerca de um ano a fim de formarem uma empresa que os auxiliasse a melhorar
a situação em que se encontravam.
Em 1844, no dia 21 de dezembro, participaram de uma reunião 28
pessoas que deliberaram pela fundação de um armazém comunitário, com um
capital de 28 libras. Formava-se a Sociedade dos Probos Pioneiros de
Rochdale: a primeira empresa cooperativa moderna. Dispondo de pequenos
estoques de diversos produtos de primeira necessidade como açúcar, farinha,
gordura entre outros, a cooperativa conseguiu alcançar prosperidade em pouco
tempo, despertando a atenção da classe trabalhadora.
A partir de sua criação, a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale
teve seu modelo organizacional copiado no mundo todo, dando origem ao
movimento cooperativista. As normas que regulamentavam o estabelecimento
comercial comunitário de Rochdale deram origem aos “Princípios do
Cooperativismo”, adotados posteriormente em cooperativas de diversos países
ao redor do mundo.
Ainda no século XIX, deu-se início à criação de sociedades cooperativas
dedicadas a diversas atividades econômicas. As primeiras cooperativas de
trabalho tiveram origem na França e na Inglaterra, na Alemanha e na Itália
surgiram as primeiras cooperativas de crédito e na Bélgica e países vizinhos,
apareceram

as

primeiras

organizações

cooperativas

de

produção

agropecuária.
A partir de então, o cooperativismo disseminou-se pelo mundo como
proposta de organização empresarial.

5.4 O cooperativismo no Brasil
No Brasil, a cultura da cooperação é observada desde a época da
colonização portuguesa. Esse processo emergiu mais vigorosamente no
Movimento Cooperativista Brasileiro surgido no final do século 19, estimulado
por funcionários públicos, militares, profissionais liberais e operários, para
atender às suas necessidades (OCB, 2012).
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O movimento iniciou-se na área urbana, com a criação da primeira
cooperativa de consumo de que se tem registro no Brasil, em Ouro Preto (MG),
no ano de 1889, denominada Sociedade Cooperativa Econômica dos
Funcionários Públicos de Ouro Preto. Depois, se expandiu para Pernambuco,
Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, além de se espalhar em Minas
Gerais (DRUMOND, 2006).
Em 1902, surgiram as cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul, por
iniciativa do padre suíço Theodor Amstadt. A partir de 1906, nasceram e se
desenvolveram as cooperativas no meio rural, idealizadas por produtores
agropecuários. Muitos deles de origem alemã e italiana. Os imigrantes
trouxeram de seus países de origem a bagagem cultural, o trabalho associativo
e a experiência de atividades familiares comunitárias, que os motivaram a se
organizar em cooperativas.
Com a propagação da doutrina cooperativista, as cooperativas tiveram
sua expansão num modelo autônomo, voltado para suprir as necessidades dos
próprios membros e

assim

se

desvencilharem

da

dependência dos

especuladores.
Embora houvesse o movimento de difusão do cooperativismo, poucas
eram as pessoas informadas sobre esse assunto, devido à falta de material
didático apropriado, imensidão territorial e trabalho escravo, que foram
entraves para um maior desenvolvimento do sistema cooperativo.
Em 2 de dezembro de 1969 foi criada a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) e no ano seguinte, a entidade foi registrada em cartório.
Nascia formalmente aquela que é a única representante e defensora dos
interesses do cooperativismo nacional, tratando-se de uma sociedade civil e
sem fins lucrativos, com neutralidade política e religiosa.
A Lei 5.5764/71 disciplinou a criação de cooperativas, porém restringiu a
autonomia

dos

associados,

interferindo

na

criação,

funcionamento

e

fiscalização do empreendimento cooperativo. A limitação foi superada pela
Constituição de 1988, que proibiu a interferência do Estado nas associações,
dando início à autogestão do cooperativismo.
A Figura 3 abaixo mostra a divisão das cooperativas no Brasil:
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Figura 3: Distribuição das cooperativas brasileiras por Estado
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OCB (2011).

5.4.1. Os ramos do cooperativismo no Brasil
A OCB, em 1993, classificou as cooperativas em ramos de atuação para
facilitar sua organização e o desenvolvimento de atividades mais focadas nos
segmentos de atuação. Em 2012, são 13 ramos instituídos pela OCB, conforme
mostrado a seguir:
Ramo Agropecuário – cooperativas de produtores rurais e de pesca,
envolvendo toda a cadeia produtiva do agronegócio. Em geral, as cooperativas
oferecem assistência técnica aos produtores, recebem, comercializam,
armazenam e industrializam os produtores dos cooperados, conforme o caso.
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Ramo Consumo – cooperativas voltadas ao atendimento da necessidade de
consumo em comum de seus membros. Em regra, as cooperativas adquirem
no mercado os artigos de consumo e repassam aos seus associados, retirando
o intermediário e por consequência proporcionando melhores condições aos
associados.

Ramo Crédito - cooperativas autorizadas pelo Banco Central para a realização
de operações de operações financeiras para os cooperados. Possuem os
seguintes seguimentos de atuação: cooperativas de livre admissão, crédito
rural, crédito mútuo e de empresários.

Ramo Educacional - o ramo educacional possui três segmentos de atuação. O
primeiro é formado pelas cooperativas de ensino, na qual os cooperados são
pais de alunos em idade escolar, que constituem a cooperativa para ser
mantenedora da unidade de ensino, na qual os filhos ou dependentes dos
cooperados receberão ensino regular, conforme o caso. O segundo segmento
são as cooperativas que oferecem ao mercado serviços educacionais, podendo
ser cursos livres ou regulares com ou sem a unidade de ensino, os cooperados
neste caso não são os pais, mas sim profissionais do segmento educacional. O
terceiro e último segmento é constituído por alunos de escolas técnicas
agrícolas, atualmente denominadas ETEC’s.
Ramo Especial – formado pelas cooperativas sociais, conforme ditames da Lei
9.867/99, na qual os cooperados são tutelados por estarem em desvantagem
no mercado econômico ou serem relativamente incapazes. As atividades
destas cooperativas são dedicadas à organização e gestão de serviços
sociossanitários, educativos, atividades agrícolas, industriais, comerciais e de
serviços.
Ramo Habitacional – cooperativas criadas para a construção, manutenção e
administração de conjuntos habitacionais prioritariamente ao seu quadro social.
Tem característica peculiar ao terem prazo de duração determinado, tendo que
ser liquidada após a entrega do conjunto habitacional aos cooperados.
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Ramo Infraestrutura – cooperativas direcionadas a atender as necessidades
de infraestrutura de seu quadro social, como energia e internet.
Ramo Mineral – cooperativas com o objetivo central de extrair, lavrar,
industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. Os
cooperados das cooperativas minerais são necessariamente os que realizam a
extração mineral. Se a cooperativa adquire os produtos somente para
comercializar, não se configura como uma cooperativa mineral.
Ramo Produção – composto por cooperativas dedicadas à produção e venda
coletiva de bens ou produtos.
Ramo Saúde – Cooperativas que se dedicam a desenvolver atividade
econômica de preservação e promoção da saúde humana. O ramo saúde
encontra-se em constante expansão, compreendendo tanto as cooperativas
que atuam com saúde complementar, como saúde suplementar.
Ramo Trabalho – Cooperativas que se dedicam em prestar serviços ao
mercado, sendo a mão de obra apenas um dos componentes dos seus
serviços.
Ramo Transporte – Composto por cooperativas que se dedicam a prestação
de serviços de transporte, podendo ser de cargas ou passageiros. O ramo
transporte apresenta possibilidade de realizar o transporte individual (táxi e
moto táxi), transporte coletivo de passageiros (vans, ônibus, escolar etc.) e
ainda transporte de cargas.
Ramo Turismo e Lazer – Cooperativas dedicadas em atender o seu quadro
social com serviços de lazer, entretenimento, esportes, eventos artísticos e
necessidades de hotelaria.
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5.5 Cooperativismo em São Paulo
De acordo com os dados obtidos em 2011 pela Organização das
Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP), atualmente o estado de São
Paulo conta com 932 cooperativas estabelecidas que geram empregos para
mais de 48500 funcionários em todo o estado, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Situação do cooperativismo no estado de São Paulo em 2011
Nº de
Nº de
Nº de
Cooperativas
Cooperados
Funcionários
Agropecuário
120
178532
13595
Consumo
28
2282340
7176
Crédito
221
618262
3701
Educacional
48
11341
842
Especial
0
0
0
Habitacional
50
30602
684
Infraestrutura
18
42740
439
Mineral
0
0
0
Produção
37
3228
553
Saúde
180
75344
19827
Trabalho
150
69825
711
Transporte
80
23743
977
Turismo e Lazer
0
0
0
TOTAL
932
3335957
48505

Fonte: elaboração própria a partir de dados da OCESP (2011).
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6 SISTEMA NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
O sistema cooperativo brasileiro não contava com estrutura capaz de
promover a cultura cooperativista e treinar profissionais de forma sistemática e
independente do Estado. Durante todo o século 20, o cooperativismo brasileiro
desenvolveu-se por meio da disseminação informal de conceitos, valores e
técnicas.
Nas décadas de 70 e 80, o cooperativismo era regulamentado pelo
Conselho Nacional do Cooperativismo (CNC) e fiscalizado pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que tinha por atribuição a
expedição de uma autorização de funcionamento para as cooperativas. Assim,
as cooperativas estavam sob o controle e intervenção estatal. Em 1988,
durante o processo constituinte, o sistema cooperativo brasileiro fez grandes
esforços para a aprovação da autogestão das cooperativas (autonomia de
constituição e funcionamento sem a interferência estatal na sua gestão), o
reconhecimento do ato cooperativo (como diferente do ato comercial) e o
compromisso do Estado com o desenvolvimento do cooperativismo.
Nas últimas décadas, as cooperativas conquistaram seus espaços na
economias nacional e local, atravessando as mudanças estruturais que
ocorreram por todo o mundo e perceberam a necessidade de investimento em
capital humano para permanecerem competitivas na prestação de serviços aos
seus cooperados. Esta necessidade foi tomada como uma política do Sistema
Cooperativo no XI Congresso Brasileiro de Cooperativismo, quando deferida a
implantação do Programa de Autogestão, que visa o desenvolvimento
autossustentado, expresso na forma de qualidade da gestão, credibilidade
perante terceiros e transparência perante o quadro social.
Para isso, era necessária a criação de uma estrutura organizacional para
promover a educação focada nas necessidades do cooperativismo. Durante a
década de 90, as cooperativas agropecuárias, que assumiram todo o passivo
da inadequação da política agrícola que sustentava a política monetária vigente
na época, passaram por grandes dificuldades financeiras e estruturais. Este
processo

desencadeou

o

Programa

Nacional

de

Revitalização

das

Cooperativas Agropecuárias (RECOOP) para alongamento de dívidas,
financiamento e reestruturação das cooperativas.
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O SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo)
teve então origem no RECOOP. Nasceu com o objetivo de organizar,
administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação
profissional, desenvolvimento e promoção social dos funcionários e dos
cooperados, para todos os ramos de atividade. Órgão descentralizado, foi
criado nos termos da Medida Provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 1998 e
suas edições, e do Decreto nº 3.017 de 7 de abril de 1999, sendo instalado
efetivamente em 28 de outubro de 1999. Todo o sistema SESCOOP está sob
vinculação do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. A partir desta data, as
Organizações Cooperativistas Estaduais (OCEs) passaram a organizar suas
unidades do Sescoop com a missão de promover, apoiar e executar as ações
de formação profissional, monitoramento e produção social no âmbito das
cooperativas brasileiras.
O SESCOOP nasceu à imagem e semelhança das organizações
congêneres citadas (SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAT, SEST, SENAR e
SEBRAE), as quais possuem exemplos concretos de como o setor privado
pode conseguir, com sucesso e economicidade de recursos, conduzir
programas de capacitação profissional capazes de atender suas necessidades,
respeitando a natureza de sua organização e os aspectos doutrinários que lhe
são próprios.
A novidade que se acrescenta a criação do SESCOOP é ser um Serviço
voltado exclusivamente para o público cooperativista, dentro das características
específicas do cooperativismo e suas demandas diferenciadas.

6.1 Perfil Institucional
O SESCOOP integra o Sistema Cooperativista Brasileiro, fornecendo-lhe
suporte em formação profissional técnica e gerencial. A entidade atua também
na promoção social dos cooperados, empregados e familiares, bem como no
monitoramento e desenvolvimento das cooperativas.
Do ponto de vista formal, o SESCOOP é uma entidade civil de direito
privado, sem fins lucrativos, constituída sob o regimento de serviço social
autônomo. A Instituição é mantida por recursos de natureza parafiscal. Os
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valores das contribuições, feitas pelas cooperativas, são definidos a partir de
um percentual sobre as folhas de pagamento de seus empregados.
Composto por uma Unidade Nacional e por 27 unidades estaduais é
considerado uma entidade "paraestatal", pois desempenha serviços não
exclusivos do Estado, em colaboração com ele, recebendo incentivos do poder
público. Por essa razão, está sujeito a controle pela Administração Pública e
pelo Tribunal de Contas da União.
Em linhas gerais, a Unidade Nacional do SESCOOP é responsável pela
normatização de procedimentos e pela definição das linhas de atuação a serem
adotadas pelas unidades estaduais. Estas, por sua vez, devem seguir essas
diretrizes sem, contudo, deixar de atender às demandas específicas de sua
região.

6.2 Missão e Visão
A função e a razão de ser do SESCOOP estão contempladas em sua
missão: "Promover o desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e
sustentável, por meio da formação profissional, da promoção social e do
monitoramento das cooperativas, respeitando sua diversidade, contribuindo
para sua competitividade e melhorando a qualidade de vida dos cooperados,
empregados e familiares”. O escopo de sua atuação busca o desenvolvimento
sustentado do cooperativismo, de forma a produzir a melhoria dos resultados
obtidos pelas cooperativas e o fortalecimento de seu papel econômico e social.
A visão estratégica do SESCOOP/SP é “Ser reconhecido como
referência em cooperativismo, por sua excelência em formação profissional
cooperativista, como promotor da sustentabilidade e da autogestão e
responsabilidade social das cooperativas e como indutor da qualidade de vida
e bem estar de cooperados, empregados e familiares”.
No cumprimento da sua missão, o SESCOOP atua visando criar
condições favoráveis ao desenvolvimento do cooperativismo e propiciar a
superação dos desafios encontrados pelas entidades cooperativistas em seus
ambientes de atuação:
a. Doutrina e Princípios: realiza ações no sentido de tornar a doutrina e
princípios do cooperativismo conhecidos e praticados;
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b. Legislação: atua em parceria com entidades, principalmente OCB,
buscando tornar a legislação, sua interpretação e aplicação pelos órgãos
julgadores e fiscalizadores, adequada aos preceitos cooperativistas;
c. Cultura da cooperação: realiza atividades visando sensibilizar a
sociedade sobre a importância da cultura da cooperação, como forma de
propiciar desenvolvimento econômico e social;
d. Cooperativas: propicia condições para a implantação de governança
e gestão profissionalizadas das cooperativas, possibilitando atuação em
ambientes competitivos, por intermédio da capacitação dos dirigentes,
cooperados e empregados. Assim, trabalha no sentido da sustentabilidade dos
empreendimentos cooperativos.
e. Resultados: realiza ações de monitoramento do desempenho das
cooperativas, propondo as medidas adequadas à obtenção de resultados
econômicos e sociais positivos. Cuida, em parceria com a OCB, da
transparência e divulgação dos resultados do sistema cooperativista.
f. Imagem: atua, em parceria com a OCB, no sentido de divulgar, zelar
e fortalecer a imagem do cooperativismo junto à sociedade.

6.3 Fonte de Recursos
A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social em
percentual de 2,5%, incidente sobre as folhas de pagamento das cooperativas.
A distribuição orçamentária da contribuição social está prevista em Regimento
Interno e obedece a seguinte diretriz:


10% (dez por cento) são destinados ao custeio e à aplicação na
Unidade Nacional do SESCOOP;



2% (dois por cento) do orçamento é enviado à Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB) a título de taxa de administração
pela utilização de sua estrutura institucional, de representação, de
informação e de logística disponível no Sistema OCB/OCEs.



20% (vinte por cento) irão compor o Fundo Solidário de
Desenvolvimento Cooperativo (FUNDECOOP), administrado pela
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Unidade Nacional, conforme resolução do Conselho Nacional do
SESCOOP.


68% (sessenta e oito por cento) são aplicados diretamente pelas
unidades estaduais ou regionais, nas atividades relativas aos
objetivos fins, despesas de caráter geral e investimentos
necessários para atingir seus objetivos, conforme normas
definidas pelo Conselho Nacional do SESCOOP.

6.4 Governança Corporativa
A estrutura de gestão do Sescoop obedece às melhores práticas de
governança corporativa, respeitando os quatro princípios básicos desse modelo
de administração:


Transparência – não só em relação aos dados contábeis, mas a todos
os assuntos que possam gerar conflitos de interesses internos ou
externos.



Equidade - igualdade de tratamento a todos os grupos, sejam eles
conselheiros, governo, cooperados, empregados etc.



Prestação de contas – os gestores do SESCOOP prestam contas à
sociedade, ao sistema cooperativista e ao governo sobre todos os atos
praticados no exercício de seu mandato.



Responsabilidade – conjunto de ações que garantam a sustentabilidade
do negócio, o desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio
ambiente.

A entidade é administrada de forma colegiada e conta com a seguinte
estrutura: um Conselho Nacional, um Conselho Fiscal e uma Diretoria
Executiva, composta por um presidente e um superintendente. A Presidência
da entidade é cargo privativo do presidente da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB).
Esse modelo de gestão é reproduzido nas unidades estaduais, onde as
atividades

são

definidas

e

fiscalizadas

pelos

respectivos

conselhos

deliberativos e fiscais, em consonância com as diretrizes nacionais da
instituição:
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a. Conselho Administrativo: é o órgão máximo do Sescoop SP e tem
mandato de quatro anos, são compostos de quatro titulares e quatro suplentes.
Ao Conselho Administrativo cabe difundir e implementar as políticas, diretrizes,
programas, projetos e normativas, com estrita observância das deliberações e
decisões do Conselho Nacional, contribuindo para que as atribuições e
objetivos do Sescoop sejam proveitosamente alcançados em sua jurisdição.
b. Diretoria Executiva: é o órgão gestor e de administração do Sescoop
SP, consonante ás diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e
Estadual. Será composta pelo Presidente do Conselho Administrativo e
superintendente.
c. Conselho Fiscal: É composto de três membros titulares e igual
número de suplentes, indicados pelo Conselho Administrativo do Sescoop SP,
para um mandato de quatro anos coincidentes, permitida a recondução de um
terço dos membros para um mandato subsequente.

6.5 Objetivos Estratégicos
O Planejamento Estratégico do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo foi aprovado pelo Conselho Nacional em agosto de 2011 e
apresenta como desafio impulsionar a atuação do Sescoop em prol do
desenvolvimento das cooperativas brasileiras, dando maior visibilidade aos
resultados gerados em favor do público-alvo (SESCOOP, 2011).
Por ser um plano corporativo, as macroestratégias nele definidas
representam um esforço conjunto entre as unidades estaduais e a unidade
nacional para a concretização de resultados.
Os objetivos de 1 a 8 mostrados a seguir são considerados Objetivos
Estratégicos Finalísticos voltados para o atendimento e desenvolvimento das
cooperativas, enquanto os objetivos de 9 a 13 são considerados Objetivos
Estratégicos de Administração e Apoio da própria organização:
Objetivo Estratégico 1 – Promover a cultura da cooperação e disseminar a
doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil.
Notadamente o cooperativismo é pouco conhecido em todo o Brasil, não
sendo diferente no Estado de São Paulo. É comum trabalhadores de grandes
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cooperativas não estarem cientes da forma de organização do local onde
trabalham e nem dos benefícios que uma gestão alinhada aos princípios e
valores cooperativistas traz para a sociedade. É ainda mais claro o
desconhecimento por parte da sociedade em geral, que reconhece algumas
poucas cooperativas de reciclagem e outras poucas agropecuárias, sem
atentar para o fato de que grandes organizações presentes no seu cotidiano e
com extrema força e sucesso econômico são também cooperativas.
Objetivo Estratégico 2 – Ampliar o acesso das cooperativas à formação em
gestão cooperativista, alinhada às suas reais necessidades, com foco na
eficiência e na competitividade.
Em um ambiente de cada vez maior competitividade, a eficiência da
gestão é instrumento central para a sustentabilidade das organizações. A
formação em gestão cooperativista se volta para a preparação em governança
e em gestão profissional das cooperativas e para a formação de lideranças
cooperativistas. Difere das abordagens empresariais à medida que se alinha à
doutrina, aos princípios e valores do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 3 – Contribuir para viabilizar soluções para as principais
demandas das cooperativas na formação profissional.
Além da formação em gestão cooperativista, as cooperativas necessitam
de cooperados e empregados em outras áreas administrativas e em suas áreas
de atuação específicas. O Sescoop foca seus esforços na identificação das
diversas demandas, formação de parcerias e viabilização de soluções de
formação profissional para as cooperativas.
Objetivo Estratégico 4 – Promover a adoção de boas práticas de governança e
gestão nas cooperativas.
Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. As
cooperativas são organizações democráticas, controladas por seus membros,
que participam ativamente na formulação de suas políticas e nas tomadas de
decisão. Como a cooperativa é uma entidade que agrega no mínimo 20
associados, tendo cada um o mesmo poder de voto nas decisões estratégicas,
uma boa governança é fundamental para sua sustentabilidade e seu
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crescimento. Além disso, organizações com modelos mais complexos de
governança tendem a refletir essa complexidade também em sua gestão.
O Sescoop contribui para a governança e a gestão das cooperativas, por
meio da disseminação de conhecimento sobre o tema, da identificação,
disseminação e incentivo à adoção de boas práticas, sempre atreladas à
doutrina, aos princípios e aos valores do cooperativismo.
Objetivo Estratégico 5 – Monitorar desempenhos e resultados com foco na
sustentabilidade das cooperativas.
O

cooperativismo

constitui-se

em

uma

excelente

opção

para

empreender negócios, gerar e distribuir riqueza e apoiar o desenvolvimento da
sociedade. Contudo, para que ele consiga alcançar esses resultados, é
fundamental que as cooperativas sejam sustentáveis, bem gerenciadas e
competitivas. É necessário que as cooperativas desenvolvam sua governança
e suas competências técnicas, além de incorporar métodos, instrumentos e
boas práticas de gestão. Devem se pautar em metas de desempenho e
resultados como forma de aumentar as chances de sucesso. O Sescoop
desenvolve um modelo de monitoramento externo que analisa as cooperativas
e fornece informações sobre boas práticas e padrões de qualidade em gestão e
governança, contribuindo de maneira para a minimização de riscos, a
profissionalização da gestão e a sustentabilidade das cooperativas.
Objetivo Estratégico 6 – Incentivar as cooperativas na promoção da segurança
no trabalho.
Para reduzir os riscos de acidentes, as cooperativas precisam
concentrar esforços na promoção de ações e medidas de segurança no
trabalho cooperativista, seja ele realizado dentro ou fora das cooperativas e por
cooperados ou empregados das cooperativas. Mais do que apenas cumprir a
legislação, cooperativas que adotam práticas de segurança no trabalho
reduzem gastos com acidentes e assistência à saúde, melhoram a relação com
empregados e fortalecem a imagem perante o público.
A atuação do Sescoop nesse âmbito se propõe a desenvolver
programas e competências para a disseminação de informações e conceitos de
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segurança no trabalho e para apoio e incentivos à prevenção de acidentes e à
melhoria das condições de trabalho.
Objetivo Estratégico 7 – Promover um estilo de vida saudável entre
cooperados, empregados e familiares.
A atuação do Sescoop se dá por meio da articulação de parcerias para
campanhas e do desenvolvimento de programas orientados para apoiar as
cooperativas na promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida dos
cooperados, empregados e familiares.

Objetivo

Estratégico

8

–

Intensificar

a

adoção

da

responsabilidade

socioambiental na gestão das cooperativas brasileiras.
Com a preocupação cada vez maior da sociedade com o impacto das
organizações nas questões sociais e no meio ambiente, é fundamental que o
cooperativismo desempenhe ações para mitigar seus efeitos negativos,
promovendo a responsabilidade socioambiental das cooperativas.
Para tanto, o Sescoop atua com foco na melhoria do desempenho
interno das cooperativas, com foco na adoção de conceitos e boas práticas de
responsabilidade socioambiental de forma a maximizar a aplicação do princípio
cooperativista do interesse pela comunidade, que orienta o trabalho das
cooperativas para o desenvolvimento sustentado de suas comunidades.
Objetivo Estratégico 9 – Intensificar o desenvolvimento de competências
alinhadas à estratégia do Sescoop.
O Sescoop busca aprimorar seu quadro de colaboradores com o
aperfeiçoamento dos processos de seleção, desenvolvimento e avaliação do
corpo funcional, além de promover a integração de seus funcionários, visando
valorizar e elevar o desempenho profissional de seus quadros.
Objetivo Estratégico 10 – Desenvolver e implementar a gestão do
conhecimento no Sescoop.
O aumento da eficiência, da inovação e da capacidade de gerar
resultados abrange uma gestão do conhecimento. Gerir conhecimento requer
processos bem definidos e eficazes de identificação, seleção, armazenamento
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e disponibilização de dados, informações e boas práticas. Essas práticas são
ainda

mais

necessárias

em

organizações

com

elevado

grau

de

descentralização das ações e atuação distribuída por regiões e setores com
elevada heterogeneidade.
Objetivo Estratégico 11 – Gerar sinergias e integração do Sistema Sescoop.
Um sistema não é de fato um sistema se suas partes seguem em
direções distintas e de maneira descoordenada. Por isso, as diversas unidades
e áreas do Sescoop devem estar alinhadas em seus objetivos e ações.
Mantendo a autonomia das partes, trata-se de garantir a integração no sentido
estratégico e o alinhamento de grandes iniciativas e das estratégias de
comunicação, para dentro e para fora do Sistema.
Objetivo Estratégico 12 – Assegurar adequada utilização da tecnologia de
informação e comunicação.
O fluxo crescente de informações, as demandas por informações e a
velocidade cada vez maior dos processos de tomada de decisão ampliaram
radicalmente a relevância das tecnologias de informação e comunicação. A
tecnologia de informação e comunicação passou a ser elemento estratégico
para o bom desempenho de qualquer organização nos dias atuais. Ela deve
ser orientada para o alinhamento e integração do Sistema, assim como para o
melhor atendimento do público-alvo.
Cabe ao Sescoop estabelecer e garantir padrões mínimos de tecnologia
de informação e comunicação, com processos e sistemas bem definidos,
integrados e que permitam a boa atuação finalística do Sistema.
Objetivo Estratégico 13 – Assegurar qualidade e transparência na divulgação
das ações e na comunicação dos resultados.
Este objetivo visa à publicidade das ações e resultados dos projetos
desenvolvidos pelo Sescoop e dos recursos utilizados.
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6.6 Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de
São Paulo
No Estado de São Paulo, o Sescoop/SP foi criado em 1999 e é regido
pela mesma medida provisória da Unidade Nacional, com o objetivo de
oferecer ações de Formação Profissional, Promoção Social e Monitoramento
das cooperativas do Estado de São Paulo. Sua organização e administração
são feitas pela Diretoria Executiva (Presidente e Superintendentes), pelo
Conselho Administrativo e pelo Conselho Fiscal.
A visão do Sescoop/SP está em consonância com a visão do Sescoop
Nacional que é “Ser reconhecido por sua excelência em formação profissional
cooperativista, como promotor da sustentabilidade e da autogestão das
cooperativas e como indutor da qualidade de vida e bem-estar social de
cooperados, empregados e familiares”.
A unidade Sescoop/SP definiu 11 objetivos dos 13 objetivos estratégicos
do Planejamento desenvolvido pelo Sescoop Nacional. Com exceção dos
objetivos 6 e 11 todos os demais foram escolhidos no planejamento estadual.

6.7 Áreas de Atuação
Assim como as demais unidades estaduais do Sescoop, o Sescoop/SP
atua em três áreas prioritárias: Ensino de Formação Profissional, Organização
e Promoção Social e Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas.
O Ensino de Formação Profissional é realizado por meio de ações
voltadas ao desenvolvimento, qualificação e capacitação dos associados, dos
dirigentes e dos empregados de cooperativas, alicerçados nos princípios e
valores cooperativistas. Dentre os programas e projetos desta área merecem
destaque:
 Treinamentos em geral: a atividade tem como objetivo transmitir
por

meio

de

cursos

relacionados

a

diversas

áreas

os

conhecimentos gerais e específicos para formação profissional de
cooperados e colaboradores.
 Programa
Cooperativo

Aprendiz
do

Cooperativo:

Sescoop/SP

o

programa

proporciona

às

Aprendiz

cooperativas

condições de se adequarem à Lei 10.097/00 e ao Decreto
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5.598/05, que estabelecem cota obrigatória de contratação de
jovens aprendizes para cooperativas que se enquadram nos
critérios de médio e grande porte. O programa oferece formação
cidadã pautada nos valores cooperativistas, que possibilita ao
jovem o seu desenvolvimento integral e inserção no mundo do
trabalho.
 Programa de Formação para o Trabalho: o programa tem o
objetivo de contribuir para a inclusão social de jovens por meio de
ações

educativas

que

promovam

o

desenvolvimento

de

competências e facilitem a integração e a inserção no mundo do
trabalho. O programa oferece cursos com carga horária de 280
horas, que buscam trabalhar a questão da geração de renda e
incentivar a participação dos jovens na sociedade.

A área de Organização e Promoção Social tem por finalidade
desenvolver ações que possibilitem o alcance da melhoria da qualidade de vida
dos empregados de cooperativas, associados e seus familiares. As ações
desta área se estendem também às comunidades em que as cooperativas
estão inseridas. Dentre os programas e projetos dessa área merecem destaque
(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2012):
 Cooperjovem: tem como objetivo o incentivo à prática da
cooperação e a disseminação do cooperativismo nas escolas. O
programa é voltado para professores, técnicos de cooperativas e
alunos e oferece formação/capacitação continuada dentro dos
princípios e valores cooperativistas aos estudantes do ensino
fundamental e médio.
 Programa de Promoção à Saúde: é voltado às cooperativas com a
finalidade de prevenir doenças e promover a saúde física e
mental visando à melhoria da qualidade de vida. O programa
conta com palestras, cursos, oficinas e campanhas de saúde
voltadas para o público interno das cooperativas e para a
comunidade onde estão inseridas.
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 Programa de Educação Ambiental: busca sensibilizar cooperados,
funcionários de cooperativas e a comunidade acerca da
importância da preservação ambiental e da adoção de um estilo
de vida mais sustentável.
 Programa Mosaico: tem como objetivo contribuir na ampliação da
oferta cultural, aumentando o acesso do público a apresentações
artísticas. Desenvolvido pelo Sescoop/SP em parceria com cerca
de 70 cooperativas de todos os ramos, o programa busca
aprimorar o marketing cultural das cooperativas, capacitar
funcionários

e

cooperados

para

atuação

em

projetos

socioculturais e oferecer peças teatrais de qualidade para a
população.
 Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência: visa apoiar as
cooperativas paulistas na inclusão de Pessoas com Deficiência,
na sensibilização interna e no cumprimento da legislação.

O Monitoramento e Desenvolvimento das Cooperativas é um processo
de

orientação,

constituição,

assessoramento

e

acompanhamento

de

cooperativas. Seus objetivos são desenvolver a qualidade da gestão, preservar
a doutrina cooperativista, a legalidade de seu funcionamento, sua credibilidade
perante a sociedade, a transparência diante do quadro social e a garantia de
continuidade ao cumprir seus objetivos econômicos e sociais. Dentre os
programas e projetos dessa área merecem destaque:
 Fomento: tem por objetivo atender a demanda do público
interessado em constituir cooperativas, neste sentido o Fomento
busca instrumentalizar grupos oferecendo ferramentas teóricas e
práticas de gestão de forma que possam se sustentar desde o
início em conceitos alinhados à prática do SESCOOP/SP, com
vistas a constituir um empreendimento cooperativo.
 Constituição

e

Registro:

a

atividade

tem

como

objetivo

acompanhar, orientar e capacitar às cooperativas solicitantes e
em processo de constituição e registro.
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 Acompanhamento e Gestão de Cooperativas: tem como objetivo
acompanhar/monitorar

as

cooperativas,

identificar

suas

necessidades de qualificação, buscar oportunidades de negócios
e orientar sobre regulamentações pertinentes às atividades da
cooperativa.

6.8 Estrutura Administrativa
O Sescoop/SP é administrado por um presidente, sendo que o Conselho
Administrativo conta ainda com quatro membros efetivos e três membros
suplentes. O Conselho Fiscal da organização é formado por três membros
efetivos e três membros suplentes. Além disso, o Sescoop/SP conta
atualmente com três superintendentes.
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7 RESULTADOS
A fim de identificar o público alvo e os interessados na possível
publicação dos indicadores de sustentabilidade GRI do SESCOOP/SP, foram
estabelecidos, conforme definição do próprio GRI (2012), as partes
interessadas, ou stakeholders, da organização:


Cooperativas: principais clientes da organização, foco das atividades
de treinamento, monitoramento e promoção social do Sescoop/SP.



Funcionários: responsáveis pelas ações da organização e pelos
resultados obtidos pela mesma.



Fornecedores

e

prestadores de

serviço:

corresponsáveis no

atendimento das metas e resultados da organização.


Comunidade: fazem parte do público do Sescoop/SP, principalmente
no que tange à disseminação do cooperativismo.

Após esta classificação, foram estudados os indicadores propostos na
Diretriz G3.1 do GRI a fim de identificar quais deles se aplicavam às atividades
desenvolvidas pelo Sescoop/SP. Nota-se que, de alguma forma, todos os
indicadores podem ser utilizados no relatório de sustentabilidade da empresa,
pois, em sua maioria, não são específicos a ponto de limitar sua utilização
podendo ser respondidos com dados iguais a zero. Como exemplo, pode-se
citar o indicador EN11, que trata da localização e tamanho da área possuída,
arrendada ou gerenciada adjacentes a áreas protegidas e áreas de alto índice
de biodiversidade não pertencentes a áreas protegidas. Uma vez que a área
sob responsabilidade do Sescoop/SP está localizada em um grande centro
urbano, entende-se que não há risco significativo à biodiversidade, uma vez
que não há áreas com alto índice de biodiversidade neste caso, portanto o
valor do indicador tende a ser nulo.
Para elaboração dos indicadores foi estabelecida como unidade
significativa apenas a sede da organização na cidade de São Paulo. Até o ano
de 2012, o SESCOOP/SP possuía pontos físicos de apoio nas cidades de
Marília, Piracicaba e Ribeirão Preto chamados de unidades regionais. Porém,
tais unidades empregavam no máximo dois funcionários e não geravam
atendimentos significativos se comparadas à sede de São Paulo, além disso,
os escritórios físicos eram subutilizados, sendo raros os momentos em que
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eram empregados para reuniões e aplicação de cursos às cooperativas.
Verificando que a existência dessas unidades não era imperativa às atividades
da organização, em dezembro de 2012 as unidades regionais de Marília e
Piracicaba foram encerradas. Atualmente apenas a unidade regional de
Ribeirão Preto permaneceu aberta devido à grande distância em relação à
sede de São Paulo e à necessidade de um ponto físico na região nordeste do
Estado. Sendo assim, tais unidades não foram consideradas significativas e
suas atividades não constam nos resultados de 2012 da instituição.

7.1 Indicadores de Desempenho Econômico
Os indicadores de desempenho gerados nesta seção devem ilustrar o
fluxo de capital entre os diversos stakeholders da instituição, assim como os
impactos da organização na sociedade em que está inserida.
 Indicador EC1
Esse indicador revela o valor econômico gerado e distribuído
diretamente pela organização incluindo receitas, custos, remuneração de
funcionários, doações e outros investimentos na sociedade, lucros mantidos e
pagamentos para provedores de capital e governos. Os resultados obtidos
estão expressos na Tabela 2, abaixo:

Tabela 2: Resultados indicador EC1
Componente

Dado

Valor econômico direto gerado

a. Receita

R$ 30.476.299,00

Valor econômico direto distribuído

b. Custos de operação
c. Gastos com colaboradores e

R$ 9.772.958,70
R$ 12.737.816,62

benefícios

d. Pagamentos para provedores

R$ 0,00

de capital

e. Pagamentos ao governo
f. Investimentos Comunitários
Valor econômico retido
Fonte: elaboração própria.

R$ 320.128,25
R$ 0,00
R$ 7.645.395,43
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A discussão a respeito dos dados acima se dará posteriormente, no
capítulo relacionado.
 Indicador EC2
O segundo indicador econômico demonstra as implicações financeiras e
outros riscos e oportunidades para a organização advindos da mudança
climática. O SESCOOP/SP não considera a questão das mudanças climáticas
em suas atividades e, dessa forma, os riscos e oportunidades desta natureza
não foram previstos pela organização.
 Indicador EC3
Esse indicador trata das obrigações da organização referentes ao plano
de benefícios, em especial o plano de aposentadoria de funcionários, definidos
pela organização.
Não há, no SESCOOP/SP, um plano de aposentadoria para os
funcionários.
 Indicador EC4
O indicador EC4 quantifica o apoio financeiro significativo recebido do
governo e, no caso do SESCOOP/SP, não há recebimento deste tipo de
recurso.
 Indicador EC5
Aqui são expostas as diferenças entre os salários base por gênero,
comparado

ao

salário

mínimo

nacional,

nas

unidades

operacionais

significativas da organização.
No início do ano de 2012 foi implementado o plano de cargos e salários
do Sescoop/SP e todos os salários foram balizados de acordo com os cargos
dos indivíduos. Dessa forma, não há diferença no pagamento dos funcionários
em relação a gênero.
Em 2012 o salário mínimo nacional era de 622,00 reais e o piso salarial
estabelecido pelo Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais,
Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no
Estado de São Paulo (SENALBA), categoria representante dos funcionários da
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organização, foi de 810,00 reais. À exceção dos menores aprendizes, o menor
salário no ano de 2012 foi de 1069,20 reais, referente ao cargo de assistente
(técnico nível médio), valor 58,17% superior ao salário mínimo nacional.
 Indicador EC6
Esse indicador trata das políticas, práticas e da proporção de custos com
fornecedores locais em unidades operacionais significativas. O SESCOOP/SP,
como uma unidade estadual do SESCOOP, tem como região de atuação o
Estado de São Paulo. Não há, atualmente, uma política de preferência de
fornecedores que estejam localizados no Estado.
 Indicador EC7
Esse indicador se refere aos procedimentos para contratação local e
proporção de cargos de gestão ocupados por indivíduos provenientes da
comunidade local, nas unidades operacionais importantes.
Toda contratação realizada pelo SESCOOP/SP é feita por meio de
edital, que é publicado no site institucional da empresa e em diversos meios de
comunicação a fim de divulgar ao máximo as vagas disponíveis. Todo processo
de contratação prevê uma avaliação prévia de currículos, aplicação de provas
teóricas de conhecimentos gerais e específicos, aplicação de redação, etapa
de dinâmica em grupo e entrevista. Cada etapa gera pontos aos candidatos e,
ao final, aqueles mais bem colocados são ranqueados em um cadastro reserva
e, de acordo com sua pontuação final, são chamados para ocupar os cargos
disponíveis. Entretanto, não há uma política de contratação preferencial de
pessoas do Estado de São Paulo.
 Indicador EC8
Busca aferir o desenvolvimento e impacto de investimentos em
infraestrutura e serviços providos primariamente para benefício público por
meio de engajamento comercial, em espécie ou pro bono.
Não há, por parte do SESCOOP/SP, qualquer investimento a ser
considerado neste indicador.
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 Indicador EC9
Nesse caso, o indicador procura entender e descrever os impactos
econômicos significativos indiretos, incluindo sua extensão, porém no
SESCOOP/SP não há qualquer mensuração a respeito dos impactos indiretos
da organização na sociedade.

7.2 Indicadores de Desempenho Ambiental
Os aspectos levantados nos indicadores ambientais estão estruturados
para refletir as entradas, saídas e os diferentes impactos que uma organização
tem no ambiente.
 Indicador EN1
Esse indicador descreve a contribuição da organização relatora na
conservação dos recursos globais e os esforços para reduzir o consumo de
materiais e aumentar a eficiência da economia (GRI, 2011).

Tabela 3: Material de escritório utilizado durante o ano de 2012
Material
Quantidade
Papel Branco

975500 folhas

Papel Reciclado

3000 folhas

Copos Plásticos

109500 copos

Fonte: elaboração própria.

O Sescoop/SP presta serviços de educação e monitoramento à
cooperativas, dessa forma, grande parte do material utilizado está relacionada
a atividades de escritório. Na Tabela 3 acima é possível verificar os materiais
relevantes utilizados durante o ano de 2012.
 Indicador EN2
Esse indicador procura identificar a habilidade da instituição em usar
material reciclado. Conforme demonstrado na Tabela 3, foram utilizadas
975500 folhas de papel branco virgem e apenas 3000 folhas de papel
reciclado, equivalente a aproximadamente 0,31% do uso de papel da empresa.
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 Indicador EN3
A habilidade da organização de usar energia eficientemente pode ser
revelada por meio do cálculo da quantidade de energia consumida (GRI, 2011).
Devido à atuação em todo o território do Estado de São Paulo, o
SESCOOP/SP conta com uma frota de carros para viagens interestaduais. O
consumo de combustível deste frota está relacionado na Tabela 4 abaixo:

Tabela 4: Consumo de energia direto advindo de fonte primária de energia do SESCOOP/SP no
ano de 2012
Componente
Dado
Etanol
21500,18 litros
Gasolina
21368,31 litros
Lubrificantes
137 litros
Eletricidade
266457,72 KWh
Fonte: elaboração própria.

Além dos gastos com combustíveis, a tabela também explicita o gasto
com energia elétrica para funcionamento do prédio da organização que, para o
ano de 2012, foi de aproximadamente 266.457 KWh.
Vale ressaltar que não há geração de energia por parte das atividades
desenvolvidas pelo SESCOOP/SP.
 Indicador EN4
Esse indicador visa aferir a energia necessária para produzir e entregar
eletricidade ou qualquer outro produto de energia intermediária (aquecimento,
resfriamento, etc...). Uma vez que o SESCOOP/SP não desenvolve esse tipo
de atividade, ente indicador é considerado nulo.
 Indicador EN5
Aqui são demonstrados os resultados de esforços proativos para
aprimorar a eficiência energética da organização por meio de melhorias
tecnológicas de processos e outras iniciativas de conservação de energia.
Não há, atualmente, qualquer programa ou iniciativa de conservação de
energia no SESCOOP/SP.
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 Indicador EN6
Esse indicador procura explicitar a preocupação da organização em
oferecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou que usem
energia gerada por recursos renováveis, assim como a redução da
necessidade de energia advinda dessas iniciativas. Conforme exposto no
indicador EN5, não há programas ou iniciativas por parte do SESCOOP/SP
para diminuição do consumo de energia.
 Indicador EN7
O consumo de energia indireta ocorre na compra de materiais e
componentes como serviços, viagem, transporte de empregados e produção
terceirizada (GRI, 2011). Esse indicador aborda a economia obtida no consumo
de energia indireta das atividades da organização.
Conforme informado no indicador EN3, há consumo de combustíveis
devido à utilização da frota de carros do SESCOOP/SP para viagens dos
técnicos da empresa. Porém, não há iniciativas por parte da organização a fim
de diminuir o consumo de combustíveis ou de otimizar as viagens realizadas
pelos funcionários.
 Indicador EN8
Esse indicador visa divulgar o consumo total de água da instituição, a fim
de auxiliar na compreensão dos impactos e riscos associados às atividades da
organização.
No ano de 2012 o SESCOOP/SP teve um consumo total de 1597 m³ de
água, um consumo per capita de aproximadamente 12,01m3. Todo este volume
foi fornecido pela SABESP, empresa de abastecimento de água de São Paulo.
De acordo com o Relatório de Sustentabilidade da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012), o consumo médio per capita na região
metropolitana de São Paulo durante o ano de 2012 foi de 14,30m³. Portanto,
considerando que a cidade possui 11.376.685 habitantes (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013), o consumo de água
aproximado para o ano de 2012 foi de 59.543.293.953 m³.

Nota,se que o

consumo per capita do SESCOOP/SP é ligeiramente inferior à média da
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cidade. O consumo total do SESCOOP/SP corresponde a uma porcentagem de
2,68 10-8. Dessa forma, fica claro que o consumo do SESCOOP/SP é irrisório
quando comparado ao consumo total da cidade de São Paulo.
 Indicador EN9
Esse indicador identifica as fontes hídricas significativamente afetadas
pela retirada de água da organização. Uma vez que toda a água utilizada pelo
SESCOOP/SP advém da SABESP, este indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador EN10
Nesse campo busca-se identificar o percentual e volume total de água
reciclada e reutilizada, porém no SESCOOP/SP não há programas de
reutilização, tampouco de reciclagem de água.
 Indicador EN11
Aqui se identifica a localização e o tamanho da área possuída,
arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacentes a elas, e
áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.
O SESCOOP/SP possui um prédio que conta com área construída de
6808,13 m², no bairro Bela Vista na cidade de São Paulo. Esta região é
fortemente urbanizada e não conta com áreas protegidas e/ou de alto índice de
biodiversidade nos arredores. Dessa forma, este indicador pode ser
considerado nulo.
 Indicador EN12
Esse indicador fornece informações sobre os impactos diretos e indiretos
significativos causados pela organização relatora na biodiversidade de áreas
protegidas e áreas de alto índice de biodiversidade fora destas primeiras.
Conforme citado anteriormente, o SESCOOP/SP está localizado dentro de um
grande centro urbano e desenvolve atividades de prestação de serviço às
cooperativas do Estado de São Paulo. Dessa forma, não gera impactos
significativos em áreas de proteção e nem em áreas com alta biodiversidade e
este indicador pode ser considerado nulo.
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 Indicador EN13
Ainda relacionado à biodiversidade, esse indicador se refere à proteção
ou restauração de áreas naturais por parte da organização. O SESCOOP/SP
não possui atualmente áreas restauradas ou sob proteção da instituição.
 Indicador EN14
O indicador EN14 busca analisar como as estratégias, ações atuais e
planos

futuros

da

organização

abordam

os

impactos

potenciais

na

biodiversidade.
Conforme explanado anteriormente, as atividades do SESCOOP/SP
estão voltadas para a prestação de serviços às cooperativas, não gerando
impactos significativos na biodiversidade. Dessa forma, a organização não
aborda a questão da biodiversidade em seus planos e ações e este indicador
pode ser considerado nulo.
 Indicador EN15
Neste campo deve-se tratar do número de espécies na Lista Vermelha
da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), assim como em
listas nacionais de conservação de habitats, que sofrem impacto por meio das
atividades desempenhadas pela organização.
Ainda neste campo as atividades do SESCOOP/SP não oferecem
impactos

significativos

na

biodiversidade,

não

prejudicando

espécies

consideradas vulneráveis ou em risco de extinção. Dessa forma, este indicador
pode ser considerado nulo.
 Indicador EN16
Neste campo a organização deve relatar o total de emissões diretas e
indiretas de gases causadores do efeito estufa advindos de processos
produtivos.
As atividades do SESCOOP/SP não geram emissões significativas, uma
vez que são majoritariamente administrativas.
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 Indicador EN17
Este indicador trata das emissões indiretas relevantes de gases efeito
estufa. A principal, senão única, emissão indireta de gases efeito estufa no
SESCOOP/SP advém da utilização da frota de carros da empresa para viagens
de funcionários. Estas emissões serão tratadas posteriormente no indicador
EN29.
 Indicador EN18
Esse indicador visa expor as iniciativas para reduzir as emissões de
gases causadores do efeito estufa e as reduções obtidas. Não houve, no ano
de 2012, qualquer iniciativa para redução da emissão de gases efeito estufa no
SESCOOP/SP.
 Indicador EN19
Neste campo trata-se das emissões de substâncias destruidoras da
camada de ozônio, classificando-as por peso. Segundo o protocolo de Montreal
(1987), os gases depletores da camada de ozônio são os clorofluorcarbonetos
(CFCs), o brometo de metila, o halon e o tetracloreto de carbono (CTC) (GRI,
2011).
Nenhuma das atividades do SESCOOP/SP gera emissão significativa de
gases causadores de efeito estufa. Dessa forma, este indicador pode ser
considerado nulo.
 Indicador EN20
Em continuação aos indicadores voltados à emissão de gases, este
busca aferir a emissão de NOx, SOx e outras emissões significantes. Conforme
pode ser observado na Tabela 6 abaixo (Indicador EN29), as emissões
geradas pela frota de carros do SESCOOP/SP são baixas. A emissão
aproximada de NOx durante o ano de 2012 ficou dimensionada por volta de
15,2 kg.
Não foi encontrada na metodologia da CETESB utilizada para estimar a
emissão dos gases no indicador EN17 uma forma de cálculo para emissão de
SOx a partir de frota de carros.
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 Indicador EN21
Este indicador visa medir o descarte total de água, de acordo com sua
qualidade e destinação. Não há utilização de água em processos de produção
no SESCOOP/SP.
Conforme demonstrado no indicador EN8, no ano de 2012 a
organização utilizou 1597 m³ de água. Toda essa água foi descartada como
esgoto doméstico.
 Indicador EN22
Nesta sessão busca-se averiguar o peso total de resíduos gerados, de
acordo com o tipo e a destinação dos mesmo, porém não houve qualquer
controle por parte do SESCOOP/SP em relação ao descarte de resíduos no
ano de 2012.
 Indicador EN23
Este

indicador visa

relatar os derramamentos significativos de

substâncias químicas. Devido às atividades estritamente administrativas do
SESCOOP/SP e da não existência de processos produtivos que utilizem
substâncias químicas perigosas, não há derramamentos a serem relatados no
ano de 2012. Dessa forma, este indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador EN24
Ainda tratando de resíduos, este indicador qualifica os resíduos
considerados perigosos que foram transportados, importados, exportados ou
tratados. Novamente não há, no SESCOOP/SP, geração desse tipo de resíduo.
Dessa forma, este indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador EN25
Este indicador busca identificar o tamanho, estado de proteção e o
índice

de

biodiversidade

de

corpos

d’água

e

habitats

relacionados

significativamente afetados por descartes de água e drenagem realizados pela
organização relatora.
Conforme apresentado nos indicadores EN8 e EN21, todo o consumo e
descarte de água do SESCOOP/SP é gerido pela SABESP, não havendo
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retirada de água direta de corpos d’água e nem descarte além do doméstico.
Dessa forma, este indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador EN26
Neste campo busca-se apresentar as iniciativas para mitigar os impactos
ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos.
Porém, durante o ano de 2012, não houve quaisquer iniciativas do
SESCOOP/SP para redução dos impactos gerados pela organização.
 Indicador EN27
Este indicador trata do percentual de produtos e suas embalagens
recuperados em relação ao total de produtos vendidos. Uma vez que o
SESCOOP/SP não trabalha com produção de bens, e sim com prestação de
serviços, este indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador EN28
Em relação ao valor monetário de multas significativas e número total de
sanções não monetárias resultantes de não conformidade com leis e
regulamentos ambientais, o SESCOOP/SP não sofreu qualquer tipo de
autuação durante o ano de 2012.
 Indicador EN29
Este indicador busca mensurar os impactos ambientais significativos do
transporte de produtos e outros bens e materiais utilizados nas operações da
organização, bem como do transporte dos trabalhadores.
O SESCOOP/SP envia apostilas e demais materiais a serem utilizados
por seus cursos de duas maneiras: utilizando os serviços dos Correios ou de
uma empresa de logística licitada. Em ambos os casos não foi mantido um
controle do número de viagens necessárias para envio de materiais e nem da
distância percorrida.
Para o cálculo das emissões geradas pela utilização da frota de carros
da empresa, foram utilizados os dados apresentados no Relatório de Emissões
Veiculares no Estado de São Paulo da CETESB no ano de 2011 (COMPANHIA
DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2012). Os automóveis da
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frota do SESCOOP/SP são modelos ano 2011 e os dados médios de emissão,
de acordo com a CETESB (2011) estão demonstrados na Tabela 5 abaixo:

Tabela 5: Fatores médios de emissão de veículos leves novos (CETESB, 2012).
HC
g/km

NOx
g/km

RCHO
g/km

CO2
g/km

Autonomia

Flex/Gasolina C
0,28
0,04
Flex/Etanol
0,49
0,09
Fonte: modificado de CETESB (2012).

0,03
0,03

0,0015
0,009

178
170

12,2
8,6

Ano

Combustível

CO
g/km

2011

Não foi mantido um controle de quilometragem dos automóveis de
acordo com o combustível utilizado, dessa forma o cálculo de emissões foi feito
de forma aproximada utilizando-se da autonomia média apresentada na tabela
acima.
Considerando o consumo de combustível apresentado no indicador EN3
temos os resultados de emissão na Tabela 6:

Tabela 6: Emissão aproximada de Gases Efeito Estufa da frota do SESCOOP/SP no ano de
2012
1

CO
(toneladas)

HC
(toneladas)

NOx
(toneladas)

RCHO
(toneladas)

CO2
(toneladas)

Gasolina

0,0600

0,0104

0,0078

0,0004

62,8271

Etanol

0,1257

0,0166

0,0074

0,0017

44,9311

TOTAL

0,1857

0,0271

0,0152

0,0021

107,7582

Combustível

1

Hidrocarbonetos

Fonte: modificado de CETESB (2012).

No ano de 2011, a estimativa de emissão de CO2 no Estado de São
Paulo foi de 51.360.000 toneladas (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, 2012). Quando comparada à emissão estadual,
a emissão da frota do SESCOOP/SP não é significativa, sendo inferior a
0,001% do total do Estado.
Não há, atualmente, ações de mitigação referentes aos impactos
gerados pela utilização da frota de carros da organização.
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 Indicador EN30
O último indicador ambiental trata do total de investimentos e gastos em
proteção ambiental. Conforme citado no indicador EN28, não houve pagamento
de multas relacionadas à legislação ambiental por parte do SESCOOP/SP no
ano de 2012. Além disso, a organização não investe na proteção ambiental,
visto que todo seu orçamento deve ser utilizado exclusivamente em atividades
de formação profissional, promoção social e monitoramento voltadas para as
cooperativas do Estado de São Paulo.

7.3 Indicadores de Desempenho de Práticas Trabalhistas e Trabalho
Decente
Estes indicadores estão estruturados no contexto de globalização justa,
que visa alcançar tanto o crescimento econômico quanto a equidade por meio
de objetivos sociais e econômicos. Neles são trabalhados quatro elementos:
empregabilidade, diálogo, direitos e proteção. A estrutura dos indicadores é
amplamente baseada no conceito de trabalho decente. O grupo de indicadores
trabalha o âmbito e a diversidade de informação da força de trabalho da
organização, enfatizando aspectos de gênero e distribuição de idade (GRI,
2011).
 Indicador LA1
Este indicador relata o tamanho da força de trabalho da organização, de
acordo com o tipo de contrato e o gênero. Ao final do ano de 2012, o
SESCOOP/SP contava com 133 funcionários com contrato ativo no dia
31/12/2012. No Gráfico 1 abaixo, pode-se notar a distribuição desses
empregados por gênero de acordo com o tipo de contrato.
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Gráfico 1: Número de empregados do SESCOOP/SP categorizados por tipo de
contrato e gênero. Fonte: elaboração própria a partir de dados ano 2012 do
SESCOOP/SP.

Dos 133 funcionários com contrato ativo ao final do ano, 125 estavam
contratado por regime CLT por tempo indeterminado, sendo que as mulheres
representam 64% do total de trabalhadores deste grupo. Haviam 5 funcionárias
contratadas por regime CLT por tempo indeterminado (100% mulheres),
apenas uma estagiária e um aprendiz, não sendo possível analisar a
distribuição por gênero nestes últimos dois casos.
Não há, no SESCOOP/SP o regime de trabalho em tempo parcial.
Apenas aprendizes e estagiários possuem horário de trabalho diferenciado, de
acordo com a lei nº 10.097, Lei da Aprendizagem.
 Indicador LA2
Este indicador busca revelar a porcentagem de desligamentos em
relação ao número total de empregados denunciando a rotatividade da
organização. Para os cálculos foi seguida a indicação do GRI (2012) de se
utilizar o número total de empregados com contrato ativo no último dia do ano
de 2012. Vale ressaltar que aqui não foram considerados os empregados cujos
contratos por tempo determinado venceram no decorrer de 2012, uma vez que
suas atividades já possuem data final estabelecida.
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Durante o ano de 2012, foram admitidos 38 novos funcionários e
demitidos 23. Na Tabela 7 abaixo, pode-se verificar a distribuição das
admissões e demissões de acordo com o gênero e a faixa etária.
Tabela 7: Total de admissões e demissões durante o ano de 2012 no
SESCOOP/SP

Total

Gênero

Homens

Desligamentos

10

23

Mulheres

Homens

Admissões

Faixa Etária

13

8

38

Mulheres

30

Até 30 anos

3

30 a 50 anos

7

Mais de 50
anos

0

Até 30 anos

5

30 a 50 anos

7

Mais de 50
anos

1

Até 30 anos

4

30 a 50 anos

4

Mais de 50
anos

0

Até 30 anos

13

30 a 50 anos

15

Mais de 50
anos

2

Fonte: elaboração própria. Dados ano 2012 do SESCOOP/SP.

Considerando os 133 empregados ao final de 2012 e os 28 empregados
desligados, a taxa de rotatividade do SESCOOP/SP ficou em 17,29%.
Vale ressaltar que no ano de 2012, houve cinco contratações com
desligamento ocorrendo no mesmo ano. As cinco foram protagonizadas por
mulheres, sendo que três possuíam até 30 anos de idade e duas estavam na
faixa de trinta a cinquenta anos de idade. Vale ressaltar que não foram
contabilizados aqui os funcionários cujos contratos eram por tempo
determinado.
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 Indicador LA3
Neste

campo

são

apresentados

os

benefícios

oferecidos

aos

trabalhadores de acordo com o tipo de contrato. Na Tabela 8 abaixo se pode
verificar quais são os benefícios oferecidos pelo SESCOOP/SP aos
funcionários durante o período relatado, de acordo com o tipo de contrato.
Tabela 8: Benefícios oferecidos pelo SESCOOP/SP durante o ano de 2012, de acordo
com o tipo de contrato.

Benefício

Seguro de vida
Vale Alimentação
Vale Refeição
Plano de Saúde
Plano
Odontológico
Auxílio Creche
Convênio farmácia
Vale transporte
(1)

Oferecido à
empregados
em tempo
integral?
X
X
X
X
X

Oferecidos à
empregados
tempo parcial?

X
X
X

X
X
X

X
(1)
X
X
X

O Vale alimentação só não é oferecido aos estagiários da organização.

Fonte: elaboração própria. Dados ano 2012 do SESCOOP/SP.

Vale ressaltar que os colaboradores podem optar por aderir ou não aos
planos de saúde e odontológico, assim como podem optar por receber ou não
o vale transporte.
 Indicador LA4
Este indicador busca estabelecer a porcentagem de empregados
cobertos por acordos coletivos. A organização não possui um Sindicato
Patronal que o represente e, para fins de reajuste e demais acordos que
possam beneficiar os colaboradores é utilizada a Convenção Coletiva do
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência
Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo SENALBA.
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O SESCOOP/SP possui um acordo individual, destinado à compensação
de horas de ausência em determinadas pontes de feriado no decorrer do ano,
que abrange a totalidade de seus colaboradores.
 Indicador LA5
Este indicador provê uma visão das práticas organizacionais no que diz
respeito a assegurar tempo hábil para discussões de mudanças operacionais
significativas e o engajamento de empregados e seus representantes na
negociação e implementação dessas mudanças.
No SESCOOP/SP não há um número de dias de antecedência
estabelecido para comunicação de mudanças operacionais e, no acordo
coletivo do SENALBA também não há menção à essa questão. Toda mudança
é informada e discutida nas reuniões gerenciais e depois repassadas aos
empregados pelo responsável de cada departamento.
 Indicador LA6
Um comitê de saúde e segurança com representação variada pode
facilitar uma cultura de saúde e segurança no trabalho na instituição. Durante o
ano de 2012, não houve formação da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA. Apesar da quantidade de funcionários do SESCOOP/SP ser
superior a 100 e, portanto, obrigar a instituição à formação da Comissão, não
houve qualquer atividade que buscasse estabelecer a CIPA na organização no
ano de 2012 ou em anos anteriores.
Além da CIPA, também estão previstas a formação de brigadas de
incêndio e abandono. A Brigada de Incêndio da instituição encontra-se
implantada e ativa, contando com 11 funcionários. A Brigada de Abandono e o
Plano de abandono estão em fase de constituição e implementação devido às
recentes obras de reforma de infraestrutura no prédio do SESCOOP/SP. No
ano de 2012 a Brigada de Abandono contou com a participação de 23
funcionários. Por fim a Brigada de Primeiros Socorros fechou o ano com o total
de 4 participantes.
Dentre os 133 funcionários com contrato ativo no último dia do ano de
2012, 38 pessoas estão relacionadas às brigadas citadas anteriormente,
resultando em 28,57% da força de trabalho envolvida nas brigadas. As
Brigadas tem atuação restrita ao prédio sede da organização.
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 Indicador LA7
Este indicador busca apontar os casos de lesões e doenças
ocupacionais nos funcionários da organização, bem como o índice de
absenteísmo e o número total de fatalidades relacionadas ao trabalho.
Até o final do ano de 2012 não havia no SESCOOP/SP um controle
efetivo de absenteísmo e nem um sistema para arquivar e reportar acidentes
de trabalho ou doenças ocupacionais. Apesar disso, foi constatado por meio de
dados utilizado para emissão da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
que houve um único acidente de trabalho de trajeto que ocasionou afastamento
do trabalho por 47 dias. Não houve qualquer relato de doenças relacionadas ao
trabalho.
 Indicador LA8
Este indicador é parte da estratégia de gestão de saúde e segurança no
trabalho, ajudando a demonstrar a extensão da preocupação da organização
com a saúde e segurança dos funcionários, assim como o grau de aplicação de
boas práticas da área. Este indicador busca enumerar os programas de
educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de riscos que
visam atender os funcionários, suas famílias ou até a comunidade no que tange
a doenças graves.
Não houve, durante o ano de 2012, qualquer iniciativa por parte do
SESCOOP/SP em prol dos funcionários, familiares e a comunidade,
relacionada a doenças graves.
 Indicador LA9
Este indicador busca identificar tópicos relacionados à saúde e
segurança no trabalho presentes em acordos formais com sindicatos.
Conforme explorado no indicador LA4, o SESCOOP/SP não possui um
sindicato patronal, aderindo à convenção coletiva do SENALBA.
Nesta convenção está prevista a participação dos trabalhadores na
CIPA, porém não existem tópicos relacionados a medidas de garantia da saúde
e segurança no trabalho, como o uso de equipamentos de proteção individual.
O acordo também prevê direitos a empregados estudantes, garantindo abono
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de falta no caso de prestação de provas e de exames vestibulares. Ademais,
não há qualquer citação a respeito de mecanismos de reclamação, direito de
recusar trabalho não seguro e nem sobre inspeções periódicas para garantia
da saúde no trabalho.
 Indicador LA10
Este indicador fornece dados a respeito do investimento da organização
no treinamento de seus funcionários.
No ano de 2012 foram realizados 11 treinamentos internos no
SESCOOP/SP com 270 participações totais e 91 horas de duração. Vale
ressaltar que um funcionário pode participar de mais de um treinamento no
decorrer do ano. Os treinamentos internos são abertos a todas as categorias
de profissionais e não houve um controle de quantos profissionais por categoria
compareceu aos mesmos. Também não houve controle em relação ao gênero
dos participantes.
Além disso, também houve a participação de funcionários do
SESCOOP/SP em cursos externos, totalizando 69 participações em 630 horas
de cursos, ressaltando que, em alguns casos, mais de um trabalhador
compareceu ao mesmo curso externo.
Apesar de a instituição prover apoio para realização de cursos externos,
não havia, no ano considerado neste relatório, uma norma estabelecida para a
requisição de apoio e financiamento de cursos externos à empresa.
 Indicador LA11
Neste campo busca-se explicitar os programas para gestão de
habilidades e aprendizagem de longo prazo que apoiam a empregabilidade
continuada dos funcionários auxiliando na gestão de fim de carreira.
Apesar da realização de cursos, conforme disposto no indicador LA10,
não houve abordagens específicas para a gestão de fim de carreira.
Está previsto na Convenção Coletiva do SENALBA, o direito a gozo de
férias por parte dos trabalhadores com garantia de estabilidade e manutenção
do emprego após o retorno das mesmas. Caso a organização não garanta o
emprego no período proposto, deverá pagar indenização ao funcionário no
valor de um salário nominal mensal.
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A Convenção Coletiva também assegura que empregado em vias de
aposentadoria (com prazo máximo para aquisição da aposentadoria de vinte e
quatro meses) contem com estabilidade provisória durante este lapso de
tempo, ressaltando que o funcionário deve ter completado, no mínimo 4 anos
de serviço no SESCOOP/SP. Apesar disso, não existe na organização um
programa voltado para o planejamento da aposentadoria de seus funcionários
e nem assistência durante a transição para uma vida sem trabalho.
Também não há na organização serviços de reposicionamento dos
empregados no mercado de trabalho.
 Indicador LA12
Este indicador trata da aplicação de avaliação de desempenho dos
funcionários, classificando por gênero. No ano de 2012 foi instituída no
SESCOOP/SP a política de Cargos e Salários da instituição. Como parte desta
política existem as avaliações de desempenho, que só foram aplicadas em
funcionários com mais de 6 meses de contrato na empresa. Dos 133
funcionários com contrato ativo em dezembro de 2012, 32 (69,56%) homens e
57 (65,52%) mulheres tiveram seu desempenho avaliado por seus superiores,
totalizando 89 funcionários, ou seja, 66,92% dos funcionários receberam
avaliações de desempenho. Não foram justificados os casos de não avaliação
dos funcionários restantes.
 Indicador LA13
Este indicador provê uma medida quantitativa da diversidade dentro da
organização e, consequentemente, do capital humano da mesma. As
informações aqui apresentadas demonstram a igualdade de oportunidades.
Não havia, no ano de 2012, indicadores para monitoramento próprio da
empresa acerca da composição dos corpos de gestão da organização de
acordo com o gênero, grupos de idade ou grupos minoritários.
Conforme pode ser observado no Gráfico 2 abaixo, é notável a
prevalência de mulheres no quadro funcional do SESCOOP/SP, representando
64,41% dos funcionários da organização no ano de 2012. Em relação à
ocupação dos cargos, as mulheres só não são maioria entre a gerência, onde
representam 16,66%, e a superintendência, que é ocupada unicamente por
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homens. Como há apenas um aprendiz e um estagiário, não é possível analisar
a distribuição por gênero nestes cargos.

Gráfico 2: Distribuição dos funcionários do SESCOOP/SP por cargos
de acordo com o gênero. Dados relativos aos funcionários com contrato
ativo no dia 31/12/12.
Fonte: elaboração própria.

No Gráfico 3 abaixo, está demonstrada a distribuição dos funcionários
do SESCOOP/SP. Nota-se que a maioria dos funcionários são adultos (faixa de
30 a 50 anos), representando 56% do total de funcionários. Em seguida, estão
os funcionários de até 30 anos, representando 35% do quadro da organização.
Funcionários com idade superior a 51 anos representam apenas 9% do total de
colaboradores. Vale ressaltar que dentre os funcionários com idade inferior a
30 anos, dois possuem idade inferior a 18 anos e estão contratados como
aprendizes. Não foi possível obter a distribuição por faixa etária de acordo com
os cargos do SESCOOP/SP.
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Gráfico 3: Distribuição dos funcionários do SESCOOP/SP por faixa
etária. Dados relativos aos funcionários com contrato ativo no dia
31/12/12. Fonte: elaboração própria.

Por fim, em relação à diversidade humana relatada no Gráfico 4 abaixo,
nota-se que majoritariamente a empresa é ocupada por pessoas de etnia
branca (83%). As pessoas de etnia negra representam 9% do quadro funcional,
seguidas pelas de etnia parda, com 6% e, por fim, das pessoas com etnia
amarela, que representam 2% dos funcionários da instituição.

Gráfico 4: Distribuição dos funcionários do SESCOOP/SP de acordo
com a etnia. Dados relativos aos funcionários com contrato ativo no dia
31/12/12. Fonte: elaboração própria.
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Não foi possível obter a distribuição das etnias de acordo com os cargos
ocupados no SESCOOP/SP.
 Indicador LA14
Neste campo busca-se discutir a diferença entre o salário base de
homens e mulheres na organização, dividindo por categoria funcional. Devido à
forma de contratação do Sescoop/SP e à adequação de salários realizada
devido ao Plano de Cargos e Salários aplicado em 2012, considera-se que não
há diferença salarial entre homens e mulheres empregados em cargos técnicos
de nível médio e superior.
 Indicador LA15
Este indicador demonstra a taxa de retorno ao trabalho e de retenção de
funcionários após períodos de licença devido ao nascimento de filhos.
Durante o ano de 2012 não houve concessão de licença a funcionários
devido ao nascimento de filhos.

7.4 Indicadores de Desempenho de Direitos Humanos
Os indicadores de desempenho de Direitos Humanos divulgam os
impactos da organização nos direitos humanos civil, social, político, econômico
e cultural. Apesar de estarem relacionadas, as categorias de Direitos Humanos
e Práticas Trabalhistas servem propósitos diferentes. Os indicadores de
Direitos Humanos focam em como a organização relatora mantém e respeita
os direitos básicos do ser humano, enquanto os indicadores de Práticas
Trabalhistas refletem a qualidade das condições e do ambiente de trabalho
(GRI, 2011)
Os indicadores de desempenho de Direitos Humanos buscam prover
comparações

de

resultados,

focando

primariamente

relacionados com os direitos humanos fundamentais.

em

incidentes
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 Indicador HR1
Este indicador mede a porcentagem e o número total de acordos de
investimento significativo e contratos que incluam cláusulas sobre direitos
humanos ou que sofreram auditoria em relação ao cumprimento destes itens.
O SESCOOP/SP possui duas formas principais de contratação: por meio
de editais ou licitação. Dentre os editais utilizados em 2012 estão o Edital de
Credenciamento de Instrutores e o Edital de Credenciamento de Peças
Teatrais.
Toda e qualquer contratação realizada pelo Edital de Credenciamento de
Instrutores deve conter, entre outros documentos variados, os seguintes
documentos voltados à garantia de direitos de seus trabalhadores:
a. certidão

Negativa

de

Débitos

(CND)

relativa

à

contribuições

previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita
Federal;
b. certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal e
c. declaração de pessoa jurídica de que não possui em seu quadro de
pessoal empregados com menos de dezoito anos de idade em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

As companhias teatrais contratadas pelo Edital de Credenciamento de
Peças Teatrais devem apresentar, entre outros documentos variados, os
seguintes documentos voltados à garantia de direitos de seus trabalhadores:
a. prova de situação regular perante o INSS, mediante apresentação da
CND Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
b. prova de situação regular perante o FGTS, mediante apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e
c. declaração de pessoa jurídica de que não possui em seu quadro de
pessoal empregados com menos de dezoito anos de idade em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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Toda licitação do SESCOOP/SP segue a Resolução nº 850/2012 do
Conselho Nacional do SESCOOP, válida para todas as unidades estaduais do
Brasil. Nesta norma está previsto que toda licitante deve apresentar, assim
como nos casos dos editais, prova de regularidade para com a fazenda federal,
estadual e municipal e prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
FGTS.
Considerando que toda contratação do SESCOOP/SP obriga a
comprovação do cumprimento dos direitos trabalhistas e à não contratação de
menores de acordo com o descrito no item c. acima, considera-se que 100%
dos contratos estabelecidos pela organização incluem cláusulas referentes à
garantia dos direitos humanos.
Considerando a auditoria de contratos e prestadores de serviço, 100%
dos contratos estabelecidos pelo SESCOOP/SP são auditados em relação à
entrega de toda documentação estabelecida nos editais, porém não há
auditoria realizada in loco a fim de identificar se o prestador de serviço cumpre
o atestado em declarações (como a de não empregabilidade de menores).
 Indicador HR2
Este indicador busca estabelecer a porcentagem de fornecedores,
contratados e outros parceiros de negócios que tenham sofrido auditoria
referente à garantia dos direitos humanos, assim como as ações tomadas em
relação aos resultados obtidos.
Conforme citado no indicador HR1, o SESCOOP/SP não realiza
auditorias a fim de garantir o respeito aos direitos humanos nem em seus
contratados e fornecedores e nem em parceiros de negócios. Dessa forma,
este indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador HR3
Este indicador mede a quantidade de horas direcionadas ao treinamento
de funcionários em políticas e procedimentos relativos aos direitos humanos,
incluindo a porcentagem de funcionários treinados.
Não houve, durante o ano de 2012, treinamento de funcionários com
temática voltado aos direitos humanos. Dessa forma, este indicador pode ser
considerado nulo.
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 Indicador HR4
Neste indicador busca-se verificar o número total de incidentes de
discriminação e as ações corretivas tomadas.
Não houve, durante o período relatado, ações legais e nem registro de
reclamações feitas à organização ou qualquer outro órgão em relação à
discriminação de gênero, sexo, religião, etnia, opiniões políticas ou origem
social. Dessa forma, este indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador HR5
Este indicador identifica as operações e os fornecedores que tenham
alto risco de violação do direito de exercício da liberdade de associação ou de
negociação coletiva e as ações tomadas para garantia desses direitos.
Não houve, durante o ano de 2012, qualquer constatação de violação
dos direitos supracitados por parte dos fornecedores do SESCOOP/SP.
Entretanto, deve-se ressaltar que não há, por parte da organização, qualquer
acompanhamento detido a fim de avaliar se as oportunidades dos funcionários
de exercer a associação livre e a negociação coletiva são garantidas pelos
fornecedores contratados. Dessa forma, este indicador pode ser considerado
nulo.
 Indicador HR6
Este indicador verifica as operações e os fornecedores identificados
como tendo alto risco de incidentes de trabalho infantil, assim como relata as
medidas tomadas para contribuir na abolição efetiva do trabalho infantil.
Não foram identificados casos de trabalho infantil dentre os prestadores
de serviço do SESCOOP/SP.
Conforme mencionado no indicador HR1, os editais de credenciamento
do SESCOOP/SP exigem uma declaração por parte dos credenciados de que
não empregam pessoas com menos de dezoito anos de idade em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de dezesseis anos em qualquer trabalho
(salvo na condição de aprendiz).
Em relação ao SESCOOP/SP, existem duas pessoas contratadas com
idade inferior a 18 anos, porém sob a condição de aprendizes. Há
acompanhamento da área de Recursos Humanos da organização para que os
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gestores respeitem as normas e condições exigidas para contratação de
aprendizes.
 Indicador HR7
Neste campo busca-se identificar as operações e os fornecedores que
apresentaram alto risco de incidentes de trabalho forçado ao análogo ao
escravo, assim como as medidas tomadas nestes casos.
Durante o ano de 2012, não foram observadas situações de risco de
incidência de trabalho forçado ao análogo ao escravo. Porém, não existem
medidas por parte do SESCOOP/SP para monitoria de seus fornecedores
acerca desta questão.
 Indicador HR8
Este indicador afere a porcentagem de pessoal contratado para o
serviço de segurança patrimonial treinado nas políticas organizacionais ou nos
procedimentos relativos a direitos humanos.
O SESCOOP/SP não contrata diretamente pessoas para o serviço de
segurança patrimonial. Em relação aos contratados por empresa terceirizada
que exercem esta função, não há treinamento relativo às

políticas

organizacionais e/ou procedimentos relativos à garantia dos direitos humanos.
 Indicador HR9
Este indicador identifica o número de incidentes de violações envolvendo
os direitos indígenas, assim como as ações tomadas em cada caso.
Não há, dentre os funcionários do SESCOOP/SP, pessoas que se
autodeclaram de etnia indígena. Além disso, as atividades majoritariamente
administrativas da organização assim como suas localização não possuem
qualquer relação com comunidades indígenas. Dessa forma, não foram
identificados casos de violação dos direitos indígenas durante o ano de 2012 e
o indicador pode ser considerado nulo.
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 Indicador HR10
Este indicador calcula a porcentagem e o número total de operações que
tenham sido submetidas a revisões ou avaliações de impacto referente à
garantia dos direitos humanos.
O SESCOOP/SP não realiza avaliações de impacto e nem revisões de
suas operações em relação à garantia de direitos humanos. Dessa forma, o
indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador HR 11
Este indicador analisa o número de queixas relacionadas com os direitos
humanos arquivadas, tratadas e resolvidas por meio de mecanismos de
reclamações formais da organização.
Não há no SESCOOP/SP um mecanismo formal para realização de
reclamações referentes aos direitos humanos. Um possível canal para o
registro de queixas seria o departamento de Recursos Humanos da
organização, porém no ano de 2012 não foram identificados quaisquer
registros de queixas relacionadas aos direitos humanos. Dessa forma, o
indicador pode ser considerado nulo.

7.5 Indicadores de Desempenho de Sociedade
Os impactos sociais de organizações estão relacionados às interações
com a estrutura de mercado e instituições sociais que estabelecem o ambiente
social no qual os grupos de stakeholders interagem. Essas interações, assim
como a abordagem da organização para lidar com os grupos sociais são
importantes para estabelecimento da desempenho de sustentabilidade. Os
indicadores de desempenho de sociedade focam nos impactos da organização
nas comunidades em que opera e como a interação da organização com outras
instituições sociais é gerenciada e mediada (GRI, 2011).
 Indicador SO1
Este indicador afere a porcentagem de operações que tenham
implementado o engajamento da comunidade local, avaliações de impacto e
programas de desenvolvimento da comunidade.
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Dentre as ações realizadas pelo SESCOOP/SP, não foram realizadas
avaliações

de

impacto

social

e/ou

ambiental.

Também

não

foram

desenvolvidos programas para desenvolvimento da comunidade e nem foram
traçados planos de engajamento de stakeholders.
Não há, no SESCOOP/SP um canal para processo de reclamações por
parte da comunidade. Dessa forma, o indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador SO2
Este indicador busca investigar o número total de unidades de negócio
analisadas para riscos relacionados à corrupção na organização.
Não há, no SESCOOP/SP um método ou procedimento estabelecido
para analisar a análise de risco de corrupção na organização. Dessa forma, o
indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador SO3
Este indicador visa aferir a porcentagem de funcionários treinados nas
políticas anticorrupção da organização.
Não há, no SESCOOP/SP treinamentos relacionados a políticas e
procedimentos

anticorrupção

da

organização.

Vale

ressaltar

que

o

SESCOOP/SP não possui políticas diretas de combate à corrupção. Dessa
forma, o indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador SO4
Este indicador explicita o número de ações realizadas em resposta a
incidentes de corrupção.
Não há, no SESCOOP/SP, procedimentos específicos para detecção de
corrupção nas ações realizadas pela organização. Dessa forma, o indicador
pode ser considerado nulo.
 Indicador SO5
Este indicador trata da questão da participação da organização em
políticas públicas de desenvolvimento e lobbying.
O SESCOOP/SP, como órgão de aprendizagem, não participa de
atividades para formulação de políticas de governo e nem pratica lobbying. O
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papel de representação das cooperativas do Estado de São Paulo é ocupado
pela Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP),
empresa irmã do SESCOOP/SP. Dessa forma, o indicador pode ser
considerado nulo.
 Indicador SO6
Este indicador calcula o valor total investido em partidos políticos,
candidatos e políticos eleitos, assim como em instituições relacionadas.
Devido à característica de aplicação de recursos públicos em serviços
de aprendizagem, o SESCOOP/SP não pode destinar verba a questões
políticas, partidos e candidatos. Dessa forma, o indicador pode ser considerado
nulo.
 Indicador SO7
Neste campo busca-se relatar o número total de ações legais advindas
de acusações de comportamento desleal, práticas de truste e monopólio, assim
como os resultados obtidos.
Durante o ano de 2012, não foram identificadas ações judiciais contra o
SESCOOP/SP. Dessa forma, o indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador SO8
Este indicador apresenta o valor total de multas significativas e o número
total de sansões não monetárias resultantes da não conformidade com leis e
regulamentos.
Durante o ano de 2012, o SESCOOP/SP não sofreu qualquer aplicação
de multa ou sanções. Dessa forma, o indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador SO9
Este indicador busca verificar as operações com impactos potenciais ou
negativos nas comunidades locais. Porém, não há no SESCOOP/SP controle
de informações referentes aos impactos das atividades realizadas pela
organização.
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Devido à característica predominantemente administrativa das atividades
do SESCOOP/SP, considera-se que os impactos negativos potenciais e reais
não são significativos. Dessa forma, o indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador SO10
Este indicador busca medir as medidas implementadas nas operações
realizadas pela organização para a prevenção e mitigação de impactos
potenciais e negativos na comunidade.
Não há, no SESCOOP/SP, uma avaliação de impactos das atividades
realizadas. Dessa forma, o indicador pode ser considerado nulo.

7.6 Indicadores de Desempenho de Responsabilidade sobre o Produto.
Espera-se que as organizações sejam cuidadosas na concepção de
seus produtos e serviços a fim de garantir que estejam aptos ao uso pretendido
e que não representem riscos indesejáveis à saúde e segurança. Além disso,
as comunicações relacionadas com os produtos e serviços e também com
usuários devem levar em consideração as necessidades de informação dos
clientes e seus direitos à privacidade (GRI, 2011).
Os indicadores de desempenho de responsabilidade sobre o produto
estão organizados aos pares, com um indicador essencial tratando da
divulgação dos processos e outro indicador adicional que informa o grau de
cumprimento de normas reguladoras, leis e códigos de conduta.
 Indicador PR1
Este indicador busca identificar os estágios do ciclo de vida dos produtos
e serviços que possam gerar impactos na saúde e segurança, assim como os
esforços para melhoria das condições de trabalho e diminuição dos impactos e
dos riscos associados.
No SESCOOP/SP, não há avaliação do ciclo de vida dos serviços
prestados, assim como não há levantamento dos riscos associados às
atividades desempenhadas na organização. Dessa forma, o indicador pode ser
considerado nulo.
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 Indicador PR2
Neste campo é relatado o número total de incidentes relacionados com o
não cumprimento de regulações e códigos voluntários relacionados com os
impactos de produtos e serviços na saúde e segurança.
Conforme citado no indicador PR1, o SESCOOP/SP não traçou o ciclo
de vida de seus produtos e serviços. De qualquer forma, não houve relatos de
incidentes relacionados à saúde e segurança durante o ano de 2012. Assim
sendo, o indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador PR3
Este indicador trata da acessibilidade de informações disponíveis em
rotulagem acerca dos procedimentos, assim como da composição de produtos
e serviços da organização.
Uma

vez que

os serviços

prestados pelo SESCOOP/SP

são

primariamente relacionados à formação profissional e treinamento, não há
riscos significativos associados às atividades da organização.
Além disso, não existe rotulagem de produtos e serviços. Dessa forma, o
indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador PR4
Neste campo é relatado o número total de incidentes de não
cumprimento das regulações e códigos voluntários relativos a rotulagem de
produtos e serviços.
Não houve, durante o ano de 2012, incidentes desta natureza no
SESCOOP/SP. Vale ressaltar que a organização não trabalha com rotulagem
de produtos e serviços. Dessa forma, o indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador PR5
Este indicador trata das práticas relacionadas à satisfação dos clientes.
O SESCOOP/SP aplica questionários de avaliação em praticamente
todas as atividades realizadas pela empresa, tabulando o grau de satisfação
dos participantes em relação à ação em questão (modelo de avaliação
disponível no Anexo A). A aplicação dos questionários é imperativa no caso de
realização de cursos voltados para a formação profissional de funcionários de
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cooperativas e cooperados. As avaliações são utilizadas para verificar a
qualidade da prestação de serviços dos instrutores, uma vez que estes são
prestadores de serviço, não havendo instrutores próprios na organização.
Apesar da aplicação dos questionários, não foi feita uma tabulação geral
acerca da satisfação dos participantes em relação aos serviços prestados pela
organização.
 Indicador PR6
Este indicador trata da aderência a leis, padrões e códigos voluntários
relacionados às comunicações de marketing da organização, incluindo
propaganda, promoções e patrocínios.
Conforme já discutido anteriormente, o SESCOOP/SP não possui
programas de patrocínio por ser um serviço nacional de aprendizagem. As
peças publicitárias da organização são principalmente relacionadas à
divulgação dos produtos e serviços oferecidos às cooperativas, sendo
constituída majoritariamente de catálogos de cursos e serviços. Não há
publicidade voltada à comunidade.
No ano de 2012 foi realizado um grande evento em comemoração ao
Ano Internacional do Cooperativismo no Parque da Água Branca, na cidade de
São Paulo, onde foi necessário respeitar a Lei nº 14.223 conhecida como Lei
da Cidade Limpa (Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2006) no momento de
dispor as peças de identidade visual no parque.
 Indicador PR7
Neste campo é relatado o número total de incidentes relacionados ao
não cumprimento de regulações e códigos voluntários de marketing e
comunicações.
Não foram identificados, no ano de 2012, incidentes de não cumprimento
a leis, padrões e códigos relacionados de marketing e comunicação.
Não há, no SESCOOP/SP, um canal para recebimento de reclamações
voltadas às práticas de marketing e comunicação da organização. Dessa
forma, o indicador pode ser considerado nulo.
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 Indicador PR8
Este indicador trata do número de reclamações referentes a quebras de
privacidade e perda de dados de clientes.
Não foram identificados casos, tampouco recebidas reclamações, acerca
de quebra de privacidade e perda de dados de clientes no ano de 2012.
Também não existe, no SESCOOP/SP, um canal formal para recebimento
deste tipo de reclamação. Dessa forma, o indicador pode ser considerado nulo.
 Indicador PR9
Por fim, este indicador levanta o número de multas referentes ao não
cumprimento de leis e regulações relacionadas à provisão e uso dos produtos e
serviços da organização.
Durante o ano de 2012, não houve qualquer aplicação de multa, de
qualquer espécie, ao SESCOOP/SP. Dessa forma, o indicador pode ser
considerado nulo.
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8 DISCUSSÃO
Anteriormente à utilização dos indicadores GRI, a organização lançava
anualmente seu Relatório de Gestão, que declarava o desempenho financeiro
da instituição, identificando a aplicação do orçamento nas três áreas finalísticas
da empresa (Formação Profissional, Promoção Social e Monitoramento) e em
sua infraestrutura.
Os dados gerados em resposta aos indicadores de desempenho
econômico GRI ilustram de forma mais clara o fluxo de capital entre os
diferentes stakeholders da organização, assim como os impactos econômicos
do SESCOOP/SP na sociedade. O desempenho econômico é fundamental
para o entendimento da organização e suas bases para a sustentabilidade
(GRI, 2011).
No indicador EC1, ficam expressos o orçamento total recebido pelo
SESCOOP/SP para aplicação durante o ano de 2012. Este orçamento é
oriundo, principalmente, de uma contribuição mensal compulsória recolhida
pela Previdência Social no valor de 2,5% sobre o montante da remuneração
paga a todos os empregados pelas cooperativas (Medida Provisória nº1.715,
1998).
Ao final do ano, nota-se que R$ 7.645.395,43 não foram utilizados.
Sendo assim, uma vez que o SESCOOP/SP é uma empresa sem fins
lucrativos, este dinheiro ficou disponível para utilização no ano de 2013,
mostrando uma falha no planejamento da organização para utilização dos
recursos disponíveis. A projeção de gastos da organização durante o ano de
2012 foi feita em setembro de 2011 e considerou as demandas de ações das
cooperativas. Durante todo o mês de setembro de 2011 as cooperativas
enviaram ao SESCOOP/SP suas intenções de ações para o ano seguinte por
meio de um planejamento anual. A partir deste planejamento das cooperativas
de todo o estado de São Paulo as áreas finalísticas da organização puderam
projetar o orçamento mês a mês para o ano de 2012.
Apesar do esforço em se planejar junto às cooperativas, no decorrer do
ano muitas desistiram de diversas ações planejadas. Houve tentativas de
realocar recursos para outros atendimentos, mas mesmo assim as áreas
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finalísticas não conseguiram utilizar todo o orçamento previsto, havendo sobras
ao final do ano. Parte da dificuldade em cumprir o planejamento orçamentário
está na burocracia interna para gestão dos recursos. As áreas finalísticas não
possuem total autonomia de gerência de recursos, sendo necessário atrelar os
gastos realizados com as ações previstas nos planejamentos das cooperativas.
Dessa forma, não é possível realocar os recursos para novos projetos e ações
não planejadas gerando uma sobra de recursos ao final do ano. Todo não
cumprimento de orçamento deve ser justificado mensalmente pelas áreas da
organização.
Devido à sua natureza, o SESCOOP/SP não realiza pagamentos diretos
aos seus provedores de capital - as cooperativas. Apesar disso, o objetivo da
instituição é o desenvolvimento das cooperativas e do cooperativismo como
alternativa econômica e, portanto, suas atividades possuem influência em seus
provedores de capital. Os cursos e serviços prestados pelo SESCOOP/SP
visam o aprimoramento da força de trabalho, assim como do próprio negócio
das cooperativas, podendo gerar como consequência um impacto econômico
no desempenho destes. Porém, até o momento, tal impacto não é
acompanhado pelo SESCOOP/SP tornando impossível mensurar o retorno
financeiro indireto, gerado pela prestação de serviços da empresa às
cooperativas.
Ainda de acordo com a característica da empresa, o SESCOOP/SP não
pode utilizar seu orçamento diretamente em investimentos comunitários.
Porém, muitos projetos do SESCOOP/SP realizados em parceria com as
cooperativas alcançam a comunidade, o que é especialmente válido para a
área de Promoção Social da instituição. Como exemplo pode-se citar o projeto
Mosaico Teatral: o principal objetivo deste projeto é formar promotores de
cultura dentro das cooperativas, fortalecendo a intercooperação e difundindo a
cultura cooperativista. Durante os ciclos do projeto os participantes de diversas
cooperativas aprendem a organizar eventos de cultura desde a concepção até
o estabelecimento de parcerias e a realização do evento em si. Ao final, há a
apresentação de um espetáculo teatral aberto à comunidade, cujo ingresso
normalmente se resume à doação de um quilo de comida ou um litro de leite.
Dessa forma, o projeto auxilia entidades beneficentes por meio das doações e
democratiza o acesso à cultura, uma vez os ingressos são de baixo valor.
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Mesmo consciente deste tipo de resultado social, não há quantificação
dos impactos econômicos gerados na comunidade por parte do SESCOOP/SP.
Esta falta de acompanhamento dos resultados das atividades da instituição
também fica clara no indicador EC9, que busca aferir os impactos indiretos da
organização no seu entorno. Uma vez que o SESCOOP/SP promove e auxilia
na formação de cooperativas, ele tem impacto indireto na comunidade. As
cooperativas, como forma de associação econômica, geram renda para seus
cooperados e afetam o desenvolvimento das comunidades onde estão
inseridas. Dessa forma, seria possível desenvolver métodos para verificar os
impactos do estabelecimento das cooperativas nas comunidades.
Considerando o segundo indicador de desempenho econômico (EC2),
nota-se que o SESCOOP/SP não considera a questão das mudanças
climáticas em suas atividades. Uma vez que suas atividades de prestação de
serviço não geram impactos ambientais significativos, a questão das mudanças
climáticas não gera riscos e oportunidades diretos à organização. Devido à
característica educacional de suas atividades, o SESCOOP/SP poderia tratar
da questão climática em cursos, palestras e oficinas oferecidos às
cooperativas. Também seria possível prestar serviços de assessoria por meio
de técnicos especializados, visando o entendimento e segmento da legislação
relacionada assim como o pioneirismo da adoção de práticas contra o
aquecimento global e as mudanças climáticas por parte do sistema
cooperativista.
Em relação ao apoio financeiro recebido do governo (indicador EC4),
conforme discutido previamente, o SESCOOP/SP recebe recursos advindos da
folha de pagamento dos funcionários das cooperativas do estado de São
Paulo. Dessa forma, apesar de o recurso utilizado pela organização ser
considerado público, não há qualquer investimento direto por parte do governo
na instituição.
Segundo a Convenção para Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Contra a Mulher (1979) o desenvolvimento pleno e completo de
um país, o bem-estar do mundo e a causa da paz exigem a máxima
participação das mulheres em condições de igualdade com os homens em
todos os campos. Considerando isto, os indicadores GRI da geração 3.1
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passaram a incluir a questão de gênero na análise do desempenho das
organizações (GRI, 2011).
Ao se analisar os indicadores de desempenho econômico voltados aos
funcionários do SESCOOP/SP, nota-se que não há diferença entre os salários
base por gênero nos cargos técnicos iniciais de nível médio e superior
(indicador EC5). Tal fato se deve à forma de contratação da empresa por meio
de publicação de editais (indicador EC7) e ao plano de cargos e salários
implementado no ano de 2012. Com este último, os valores dos salários foram
equalizados de acordo com os cargos ocupados pelos indivíduos sanando
diferenças salariais entre pessoas que ocupavam o mesmo cargo, não
havendo possibilidade, portanto, para diferença salarial entre gêneros. Porém,
apesar de as avaliações estarem pautadas no desempenho do indivíduo, nada
impede que a partir de 2013, com início das avaliações de desempenho e das
promoções advindas das mesmas, comece a ocorrer desnível entre salários de
homens e mulheres, visto que não há uma política de equidade de salários por
gênero implementada na organização e os aumentos salariais e promoções
serão realizados de acordo com o julgamento dos gestores de cada área.
Em relação ao desempenho ambiental da instituição é necessário
considerar o fato de o SESCOOP/SP ser um serviço nacional de aprendizagem
e ter, como principal produto, serviços educacionais voltados à comunidade
cooperativista. Dessa forma, por não possuir um processo de produção, a
organização não gera impactos significativos no meio ambiente se comparada
a indústrias e grandes empresas. Assim sendo, é natural que o SESCOOP/SP
obtenha bons resultados nos indicadores de desempenho ambiental.
Apesar do bom desempenho neste quesito, existem oportunidades para
que o SESCOOP/SP diminua os impactos gerados no meio ambiente. A
organização não possui práticas e programas de economia de recursos e
diminuição do consumo de materiais. Considerando que o SESCOOP/SP
possui mais de 130 funcionários utilizando diariamente as instalações, a
possibilidade de redução dos impactos da organização é real.
Por possuir atividades majoritariamente administrativas, a utilização de
papel é um ponto crítico na organização, porém pouco deste papel é reciclado
(indicadores EN1 e EN2) sendo que o consumo principal é de papel branco
virgem. A adoção de práticas para diminuição do consumo de papel assim

109
como a utilização de papel reciclado melhorariam ainda mais o desempenho da
organização em relação à utilização de materiais. Além disso, nota-se o grande
consumo de copos plásticos (indicador EN1). Já é comum em empresas a
adoção de campanhas para utilização de canecas por parte dos funcionários.
Apesar de ter uma implantação relativamente fácil, a utilização de canecas não
é adotada no SESCOOP/SP, sendo uma possibilidade de ação para melhoria
do desempenho da organização no consumo de materiais.
O mesmo pensamento se aplica à utilização de energia elétrica por parte
da instituição (indicadores EN3 e EN4). Como não possui processo produtivo, a
energia gasta pelo SESCOOP/SP se refere principalmente à energia para
funcionamento

dos

equipamentos

de

escritório

(como

computadores,

impressoras e ar condicionado). Dessa forma, o gasto de energia está
intimamente ligado à forma como os funcionários da organização utilizam seus
equipamentos. Não há, atualmente, qualquer iniciativa por parte do
SESCOOP/SP para diminuição do consumo de energia elétrica (indicadores
EN5, EN6 e EN7). Campanhas simples para que os funcionários desliguem os
computadores nos períodos em que não estão trabalhando (como horários de
almoço e após o expediente) assim como a definição de temperaturas mais
amenas para os ares condicionados (estabilizar as temperaturas em 22ºC ao
invés de 17ºC) poderiam trazer impactos positivos significativos na utilização
da energia elétrica por parte da organização.
Já em relação ao consumo de água (indicador EN8), toda a água
utilizada pelo SESCOOP/SP provém do sistema de abastecimento da
SABESP, não havendo impactos diretos em corpos d’água devido à retirada de
água para utilização da organização (indicador EN9). Além disso, devido às
características dos serviços prestados pela organização, a água utilizada é
primordialmente resultado de consumo por parte do funcionamento do prédio
da organização, sendo reflexo do consumo dos funcionários e da manutenção
do edifício. Não há, na instituição, reciclagem ou reutilização de água (indicador
EN10) e todo o descarte de água é feito pelo sistema de tratamento de água do
município (indicador EN21), não havendo impactos diretos do descarte de água
no ambiente (indicador EN25).
O SESCOOP/SP tem sua sede localizada em São Paulo, próximo à
Avenida Paulista e, por tratar-se de um grande centro urbano, não há áreas de
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proteção ou com alto valor de biodiversidade próximas à organização
(indicador EN11). Relembrando o fato de que as atividades da organização são
principalmente administrativas, não há impactos significativos a áreas de
proteção ambiental e nem em habitats naturais ou espécies ameaçadas
(indicadores EN12 e EN15). Dessa forma, não se justifica a existência de
ações e nem planos futuros para gestão ou mitigação de impactos, advindos de
produtos e serviços da organização, aos ambientes naturais (indicadores
EN13, EN14, EN26, EN27 e EN30).
A principal atividade geradora de gases efeito estufa é a utilização da
frota da organização para viagens por parte dos técnicos do SESCOOP/SP
(indicadores EN16, EN17, EN19, EN20 e EN29). Mesmo assim, quando
comparada à emissão gerada pela frota de veículos da cidade de São Paulo, a
emissão da frota da organização é ínfima. De qualquer forma, existem
oportunidades para redução dessas emissões que não são aproveitadas pelo
SESCOOP/SP (indicador EN18). Como exemplos, podem-se citar as reuniões
por videoconferência ou a utilização de ônibus para viagens que envolvam
apenas um técnico da organização.
Quando se trata do manejo de resíduos gerados pela organização, não
há qualquer controle por parte do SESCOOP/SP (indicador EN22) e a
organização não possui conhecimento da quantidade de resíduos gerada.
Estes resíduos são compostos basicamente por descartes domésticos
advindos das atividades administrativas dos funcionários na organização e são
destinados ao programa de coleta do município (indicador EN24). Não houve,
no ano de 2012, qualquer iniciativa do SESCOOP/SP para implantação de
coleta seletiva. Considerando as atividades administrativas da organização,
grande parte do resíduo gerado devem ser reciclável e, uma vez destinado à
coleta regular da prefeitura, pode ser disposto em aterros sanitários acabando
com o potencial de reciclagem do mesmo. Uma vez que existem diversas
cooperativas de reciclagem em São Paulo, várias localizadas na região central
da cidade, não seria difícil que o SESCOOP/SP obtivesse uma destinação mais
adequada de seus resíduos. O oferecimento dos resíduos a essas cooperativas
ainda auxiliaria no desenvolvimento das mesmas, uma vez que a organização
descarta aparas de papel branco, material com alto valor para as cooperativas
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de reciclagem (COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM,
2013).
Um fato que merece destaque na organização é a predominância de
mulheres no SESCOOP/SP, representando 64% dos 133 funcionários com
contrato ativo ao final de 2012 (indicador LA1). Apesar do maior número de
mulheres, quando se observa os cargos de gestão mais altos ainda há a
predominância de homens, sendo que há apenas uma mulher dentre os 6
postos de gerência e nenhuma superintendente dentre os 3 postos disponíveis
(LA13). Tanto nos cargos técnicos de nível médio, quanto nos cargos de
gestão não há diferença de valor de salário entre homens e mulheres.
Conforme explicado na parte de resultados, essa equiparação ocorreu no ano
de 2012 devido à implantação do plano de cargos e salários da organização
(indicador LA14). Este plano prevê valores de acordo com os cargos ocupados
e define os aumentos de salário de acordo com a progressão na carreira.
Apesar disso, como a organização não possui nenhum programa que visa a
equiparação de salários por gênero, nada impede que conforme forem
realizadas as avaliações de desempenho, comece a surgir diferenças salariais
entre homens e mulheres. No ano de 2012, 69,56% dos empregados homens e
65,52% das mulheres receberam avaliações de desempenho, totalizando
66,92% dos funcionários (indicador LA12). Colaboradores com tempo de
contrato inferior a 6 meses – 38 admissões correspondendo a 28,57% dos
trabalhadores – não foram avaliados, assim como os membros da
superintendência. Não houve justificativas em relação a não aplicação de
avaliações aos 2,25% funcionários restantes.
Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), no
Estado de São Paulo 63,91% da população se autodeclara branca, 29,11% se
declara parda, 5,5% se declara negra e 1,46% se declara pertencente às etnias
amarela e indígena. Pode-se verificar neste indicador que a população do
SESCOOP/SP não reflete a população do Estado, sendo composta
majoritariamente por pessoas de etnia branca, conforme pode ser observado
no Gráfico 5, abaixo:
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Gráfico 5: Comparação da distribuição da população por etnia no Estado de São
Paulo e no SESCOOP/SP. Dados do Estado de São Paulo segundo o Censo 2010
do IBGE. Valores expressos em porcentagem. Fonte: elaboração própria.

Uma vez que todo o processo seletivo é realizado de forma transparente
e a pontuação é feita de acordo com o desempenho do candidato em diversas
etapas (incluindo provas), dificilmente a razão do maior número de pessoas de
etnia branca esteja ligada a discriminação. De qualquer forma, ainda segundo o
Censo 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
2013), 31,1% das pessoas brancas com idade entre 15 e 24 anos frequentaram
o ensino superior contra apenas 12,8 das pessoas que se autodeclaram negras
e 13,4% das pardas. Considerando que 72,93% dos cargos do SESCOOP/SP
exigem ensino superior, a razão para a desigualdade apontada pode ser
explicada pelo grau de formação da população do Estado de acordo com as
etnias. Vale ressaltar que não houveram casos de discriminação no decorrer do
ano de 2012 (indicadores HR4 e HR8), corroborando com a hipótese
trabalhada neste parágrafo.
Em relação às práticas trabalhistas e trabalho decente, o SESCOOP/SP
possui um pacote de benefícios interessante (indicador LA3) oferecendo, além
do vale transporte e vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, vale
alimentação, seguro de vida. O pacote é oferecido a todos os funcionários da
organização, com exceção do vale alimentação, que não é fornecido aos
estagiários. Como novidade no ano de 2012, foi oferecido um vale-presente em
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dezembro. Este vale-presente não é considerado parte do pacote de benefícios
da organização, mas é mais uma forma de motivação para os funcionários.
Apesar do pacote de benefícios, é possível notar uma alta taxa de
rotatividade na empresa (indicador LA2). Conforme apresentado nos
resultados, em 2012 a taxa de rotatividade ficou em 17,29%. Dentre as
demissões, não houveram grandes diferenças de gênero, sendo que houve
desligamento de 10 homens e 13 mulheres. Dentre as mulheres desligadas, 5
haviam sido contratadas no mesmo ano. Vale ressaltar que, apesar da alta taxa
de demissões, houve crescimento do quadro funcional da organização, uma
vez que foram contratados 38 novos funcionários. Dentre as admissões,
78,95%

dos

cargos

foram

ocupados

por

mulheres,

ressaltando

a

predominância do sexo feminino na organização.
Considerando a gestão de relacionamento do SESCOOP/SP, é
importante frisar que a organização não possui um sindicato patronal. É
utilizado o acordo coletivo do SENALBA, sendo que este cobre 100% dos
funcionários contratados pela organização em regime celetista (indicador LA4).
Neste texto não há menção ao prazo mínimo para informar os funcionários de
mudanças operacionais (indicador LA5).
O acordo coletivo do SENALBA também não possui tópicos relacionados
à garantia de saúde e segurança dos trabalhadores (indicador LA9), área que
poderia ser mais bem desenvolvida no SESCOOP/SP. Apesar de ter sido
implementada a ginástica laboral no ano de 2012, que é uma iniciativa em prol
da saúde dos funcionários, é importante ressaltar que a organização não
constituiu a CIPA (indicador LA6), apesar de ter mais de 100 funcionários e,
conforme previsto na Portaria nº 3.214, NR-5, item 5.16, ser obrigada a realizar
a Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Sem constituição
da CIPA e sem realização da SIPAT a organização corre o risco de sofrer
autuações do Ministério do Trabalho. A Brigada de Incêndio (incluindo brigada
de abandono e primeiros socorros) está devidamente constituída e recebe
treinamentos na organização.
No ano de 2012, foi relatado apenas um afastamento devido a um
acidente no percurso para o trabalho que gerou um afastamento de 45 dias.
Uma

vez

que

as

atividades

do

SESCOOP/SP

são

primordialmente

administrativas, não há riscos significativos aos trabalhadores e espera-se que
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a taxa de acidentes mantenha-se baixa na organização. Durante o ano de 2012
não foram relatados casos de doenças ocupacionais e nem de fatalidades
(indicador LA7). O SESCOOP/SP não possui controle de absenteísmo e nem
de taxas de retenção após períodos de licença (indicador LA15).
Ainda dentro da questão de saúde, não houve treinamentos por parte do
SESCOOP/SP para funcionários e/ou comunidade a respeito de doenças
graves (indicador LA8). É importante notar que AIDS e DSTs são temas
obrigatórios da SIPAT e, portanto, deveriam ter sido abordados em treinamento
dos funcionários neste semana, caso tivesse sido realizada.
Em relação aos demais treinamentos (LA10), foram realizados onze
treinamentos voltados para todos os funcionários da organização totalizando
noventa e uma horas de treinamentos internos. No total participaram 270
pessoas, porém não houve controle do SESCOOP/SP das participações de
acordo com a idade e gênero dos envolvidos. Dentre os temas tratados nos
treinamentos internos, foram abordados: atualizações sobre manuais de
procedimentos internos, cooperativismo, Microsoft Office Excel e direção
defensiva. Não foram realizados treinamentos com temáticas voltados aos
direitos humanos (indicador HR3). Os assuntos trabalhados nas formações
internas tinham como meta a melhoria de desempenho dos colaboradores em
suas funções, porém não houve acompanhamento a fim de identificar a eficácia
dos mesmos. Não há realização de treinamentos e nem programas voltados
para a gestão de fim de carreira dos funcionários da organização (indicador
LA11).
O SESCOOP/SP, como órgão que gere recursos públicos, deve ser
extremamente transparente na contratação de prestadores de serviço, motivo
pelo qual as contratações são realizadas por meio de editais e licitações. Em
ambos

os

casos,

as

empresas

devem

apresentar

comprovação

de

cumprimento das leis vigentes e só são contratadas mediante regularidade total
com a Previdência Social e o INSS (indicador HR1). Todos os contratos, seja
por meio de edital ou de licitação, são auditados internamente pelo
SESCOOP/SP (indicador HR10). Dessa forma a organização garante que seus
prestadores de serviço respeitem as leis trabalhistas, assim como os direitos
dos seus funcionários. O SESCOOP/SP também solicita que as empresas
emitam uma declaração de que não emprega menores, e que no caso de
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empregá-los, respeita a Lei do Menor Aprendiz. Apesar disso, essa declaração
não garante que as empresas contratadas realmente respeitem a lei servindo
apenas de precaução para a organização no caso de autuação de algum de
seus prestadores de serviço, uma vez que não há qualquer tipo de auditoria
voltada para o respeito aos direitos humanos por parte dos contratados do
SESCOOP/SP (indicadores HR2, HR6, HR5 e HR7).
Assim como nas demais áreas, não há um mecanismo de recebimento
de reclamações e queixas relacionadas ao desrespeito aos direitos humanos.
Não foram identificadas queixas e nem incidentes relacionados à garantia dos
direitos humanos (indicadores HR9 e HR11). Porém, deve-se considerar que a
falta de um canal para recebimento deste tipo de comunicação deve
desestimular que as mesmas ocorram.
Os impactos gerados pela atuação do SESCOOP/SP na comunidade
não são acompanhados devidamente pela organização (indicadores SO1, SO9
e SO10). A organização possui diversos projetos e programas que atingem a
comunidade e os resultados mensurados se resumem, normalmente, a
quantidade

de

pessoas

atendidas

por

atividade,

não

havendo

acompanhamento dos resultados a médio e longo prazo. Essa falta de
acompanhamento faz com que os programas e projetos da instituição acabem
tendo uma característica pontual, sem o impacto que a organização, como um
Serviço Nacional de Aprendizagem, deveria obter. Além disso, há impactos
indiretos ocasionados pelo estabelecimento das cooperativas na comunidade.
O SESCOOP/SP, por meio de seu trabalho de monitoramento, auxilia na
constituição de cooperativas, que, por sua vez, geram impacto econômico nos
locais onde são inseridas. Uma possibilidade de controle que poderia ser
adotado pela instituição seria acompanhar os indicadores de desenvolvimento
dos municípios que receberam novas cooperativas, assim como um
acompanhamento da renda per capita de colaboradores e cooperados, a fim de
identificar o impacto do sistema cooperativista na sociedade. Este controle
deveria ser ainda mais intensivo no caso de cooperativas em que o
SESCOOP/SP atuou de forma detida.
Em relação às políticas de combate à corrupção (indicadores SO2, SO3
e SO4), não há iniciativas formais por parte do SESCOOP/SP. Apesar disso,
nenhum pagamento é feito aos prestadores de serviço sem documentos e
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provas de que as ações contratadas foram efetivamente realizadas. Esses
documentos são submetidos à auditoria do Tribunal de Contas da União - TCU,
portanto na área de compras e suprimentos dificilmente ocorrerão casos de
corrupção. Apesar desse controle, nas demais áreas do SESCOOP/SP não
existem ações de combate à corrupção implementadas, nem treinamento de
funcionários a respeito do tema. Apesar disso, também não foram relatadas
situações de corrupção na organização, nem mesmo após auditoria geral por
parte do TCU.
Considerando que o SESCOOP/SP é um serviço de aprendizagem, a
organização não possui papel de representação pública (indicador SO5) da
mesma forma que não contribui para partidos políticos e outras instituições de
representação pública (indicador SO6). Apesar de não participar de práticas de
lobbying, a organização é influenciada pelas ações da Organização das
Cooperativas do Estado de São Paulo - OCESP, uma vez que o presidente das
duas empresas é o mesmo. Dessa forma, quando a OCESP se posiciona
politicamente, é de entendimento das cooperativas que o SESCOOP/SP tem a
mesma postura, apesar de a empresa não participar de discussões e nem de
tomadas de decisão políticas.
O aspecto avaliado pelo indicador SO7 busca identificar concorrência
desleal e práticas de monopólio. Porém, como órgão do Sistema S, o
SESCOOP/SP não possui concorrentes em sua função, uma vez que foi criado
exclusivamente para atendimento e desenvolvimento das cooperativas. Dessa
forma, este indicador não se aplica às atividades da organização.
Em relação aos indicadores de responsabilidade sobre os produtos, os
produtos do SESCOOP/SP são basicamente compostos de cursos, projetos e
programas voltados para o desenvolvimento das cooperativas de todo o Estado
de São Paulo. O ciclo de vida desses serviços já foi esboçado algumas vezes
em forma de fluxo, porém com a constante mudança de procedimentos da
instituição, os fluxos traçados e presentes nos manuais internos não refletem
os processos reais da organização. As fases destes processos estão definidas
de forma básica como recebimento de demanda, contratação de prestador de
serviços e realização da ação, mas não houveram iniciativas para identificação
de riscos à saúde em cada etapa, tanto para clientes quanto para os demais
envolvidos. Em parte, o desinteresse no estabelecimento dos impactos na
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saúde e segurança (indicador PR1) pode ocorrer devido à característica
administrativa das atividades do SESCOOP/SP que não apresentam riscos
significativos para os envolvidos em seus processos. Em conformidade com
este pensamento está o fato de a organização não ter identificado incidentes
de não conformidade com normas e códigos relacionados à segurança e saúde
no trabalho (indicador PR2) durante o ano de 2012.
Considerando os aspectos relacionados à rotulagem (indicadores PR3 e
PR4), deve-se lembrar de que o SESCOOP/SP primariamente trabalha com
atendimento à cooperativas, trabalhando com assessoria e treinamentos
diversos. Dessa forma, não há rotulagem de seus produtos e serviços e a
organização não está sujeita a incidentes relacionados ao não cumprimento de
normas e códigos voltados à rotulagem.
Uma vez que o SESCOOP/SP não trabalha com comercialização de
seus produtos e serviços, as práticas de marketing estão voltadas
principalmente à divulgação dos projetos e programas da organização, portanto
não há programas na instituição para adesão às leis, padrões e códigos de
publicidade

(indicador

PR6).

Devido

à

característica

das

ações

de

comunicação, dificilmente a organização protagonizará incidentes relacionados
às práticas de marketing e comunicação (indicador PR7) ou receberá
reclamações acerca das mesmas (indicador PR8).
Para discussão das práticas do SESCOOP/SP relacionadas à satisfação
de seus clientes em relação aos produtos e serviços da instituição (indicador
PR5), é necessário considerar a forma utilizada pela organização para
atendimento das demandas das cooperativas de todo o estado de São Paulo.
O SESCOOP/SP não possui instrutores contratados suficientes para prestar os
serviços de formação (cursos, palestras e oficinas), sua principal função como
Serviço Nacional de Aprendizagem. Dessa forma, se utiliza de um edital de
credenciamento para contratar prestadores de serviço para os diversos temas
oferecidos pela organização às cooperativas. O instrutor deve enviar
documentos que comprovem sua formação e experiência nas áreas em que se
propões a atender e os técnicos do SESCOOP/SP são responsáveis por
analisar e aprovar ou não o credenciamento deste instrutor. Uma vez
credenciado, o instrutor está apto a prestar serviços às cooperativas. Vale
ressaltar que a aprovação ou não da instrutoria se baseia apenas nas
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informações contidas na documentação enviada, sem averiguação presencial
da qualidade do instrutor ao ministrar cursos, palestras ou oficinas.
Apesar de apenas as áreas de Formação Profissional e de Promoção
Social

utilizarem

o

edital

para

contratação

de

instrutores,

não

há

homogeneidade nos processos das duas áreas. A fim de agilizar o atendimento
às cooperativas, a área de Formação Profissional repassou a responsabilidade
de escolha do instrutor, acompanhamento e comprovação da ação para a
cooperativa, atuando apenas como uma gestora dos processos de solicitação
de ações e pagamento da instrutoria. Dessa forma, as cooperativas são
obrigadas a procurar recomendações de instrutoria de outras cooperativas a
fim de solicitarem um instrutor que realize o trabalho com qualidade. Já a área
de Promoção Social, ao receber uma solicitação de atividade, entra em
contato, identifica a necessidade real da cooperativa, indica a instrutoria ideal e
acompanha a realização das atividades atuando ativamente na manutenção da
qualidade das ações.
A cooperativa deve enviar após a realização da ação uma avaliação do
instrutor e da atividade realizada, esta avaliação é analisada pelos técnicos do
SESCOOP/SP e no caso de o instrutor receber uma avaliação negativa ele
pode ser descredenciado do edital. A avaliação é preenchida tanto por um
responsável da cooperativa, quanto pelos participantes da ação em questão.
Apesar de possuir este mecanismo de avaliação, o SESCOOP/SP não
compilou os dados a fim de identificar a satisfação geral das cooperativas em
relação aos serviços prestados no ano de 2012, obtendo apenas dados
pontuais em relação a cada atividade realizada. A observância da satisfação
geral em relação aos produtos e serviços é de extrema importância para que o
SESCOOP/SP verifique seu desempenho em relação à sua função primária,
isto é, o desenvolvimento das cooperativas do Estado de São Paulo.
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9 CONCLUSÃO
Esta dissertação de mestrado assumiu como objetivo verificar o
desempenho do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no
Estado de São Paulo – SESCOOP/SP em relação ao tripé da sustentabilidade,
utilizando, para tanto, os indicadores propostos pelo Global Reporting Initiative
(GRI).
O método utilizado nesta dissertação foi o estudo de caso, tendo como
fonte de dados as ações e atividades do SESCOOP/SP durante o ano de 2012.
Para coleta dos dados foram mobilizados gerentes de todas as áreas da
empresa, que se mostraram abertos e solícitos durante todo o processo.
O SESCOOP/SP não é considerado uma empresa nova, porém passou
por um processo de crescimento rápido nos últimos anos, o qual não foi
acompanhado por seus processos internos. A falta de indicadores próprios da
organização e a falta de organização tornaram a coleta de dados para os
indicadores GRI lenta e penosa. Algumas áreas não conseguiram, dentro do
prazo para finalização deste trabalho, coletar todos os dados necessários. Um
exemplo é a área de Formação Profissional, que não apresentou uma
tabulação completa acerca da satisfação dos participantes com os cursos e
palestras ministrados no ano de 2012.
A coleta dos dados mostrou-se a parte mais custosa do trabalho, pois
envolveu articulação com gerentes, coordenadores e funcionários das diversas
áreas da empresa. Apesar disso, também foi um momento de grande
aprendizado, tanto sobre as particularidades das áreas da organização quanto
a respeito de negociação e trabalho em grupo. A partir da execução deste
trabalho, foi possível obter uma visão mais ampla da organização.
Em relação ao desempenho da entidade quando considerado o tripé da
sustentabilidade, percebe-se que, devido às atividades do SESCOOP/SP, a
organização se destaca por ter baixo impacto no meio ambiente. Tal
desempenho já era esperado devido à característica educacional da
organização. Como os serviços prestados são basicamente administrativos e
de treinamento, o SESCOOP/SP não gera resíduos além dos domésticos e
nem consome matéria prima em processos produtivos. Ainda assim, há
oportunidades para a implementação de iniciativas para redução do consumo
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de água, energia, insumos e combustível, melhorando ainda mais o
desempenho ambiental da organização.
Considerando o aspecto econômico do tripé, nota-se que a organização
não utilizou todo o orçamento disponível para o ano de 2012. Conforme
apresentado na sessão de resultados, a burocracia interna e a falta de
autonomia das áreas finalísticas para gestão de seus recursos impedem que,
no caso de imprevistos, o recursos sejam realocados para outras ações e
atividades. Esse engessamento gera uma má gestão dos recursos por parte da
instituição inteira. Apesar de ser uma organização auditada pelo TCU, não há
necessidade de engessamento por parte da mesma, bastando apenas que a
utilização do recurso seja feita de forma transparente. O SESCOOP/SP precisa
dos processos burocráticos a fim de assegurar a correta utilização dos
recursos, porém peca pelo excesso ao limitar a utilização do mesmo pelas
áreas finalísticas. Vale ressaltar que a não utilização do dinheiro disponível em
caixa também pode ser considerada uma má gestão de recursos.
Já em relação ao aspecto social, pode-se notar que o SESCOOP/SP
possui uma grande preocupação com seus funcionários, oferecendo um pacote
de benefícios considerável. A organização também procurou ser justa em
relação ao pagamento de salários, implantando o plano de cargos e salários,
por meio do qual houve padronização dos salários recebidos de acordo com o
cargo ocupado, não importando idade, gênero ou etnia do funcionário.
Apesar disso, as questões de segurança e saúde no trabalho da
organização estão defasadas podendo, inclusive, gerar autuações por conta do
Ministério do Trabalho devido à ausência de implantação da CIPA e de
realização da SIPAT. Apesar de haver uma sessão semanal de ginástica
laboral, não existem programas de ergonomia para os funcionários do
SESCOOP/SP.
Uma vez que o principal objetivo do SESCOOP/SP é o desenvolvimento
das cooperativas do Estado de São Paulo é preocupante que a organização
possua tão poucos indicadores voltados à mensuração da qualidade de seus
produtos e serviços. Basicamente a organização presta contas a respeito do
número de pessoas e do número de cooperativas atendidas anualmente por
área, mas não possui indicadores qualitativos deste atendimento. Assim sendo,
não é de conhecimento da organização se suas ações estão atingindo o
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objetivo primário do SESCOOP/SP. O simples atendimento a um alto número
de pessoas não garante que este atendimento gere impactos positivos nas
cooperativas e nas comunidades onde estão inseridas. Neste quesito, é
imperativo que o SESCOOP/SP desenvolva indicadores e acompanhe o real
impacto de suas ações a fim, inclusive, de justificar sua existência como órgão
nacional de aprendizagem.
Por fim, conclui-se que a aplicação dos indicadores GRI propiciou um
maior conhecimento da empresa como um todo revelando diversas
necessidades que, muitas vezes, não são conhecidas ou não haviam sido
consideradas com a devida atenção. Os indicadores permitiram direcionar
oportunidades de melhoria às diversas áreas da instituição, contribuindo para
uma solidificação de sua estrutura e um melhor direcionamento na busca do
atendimento de seu objetivo de desenvolvimento das cooperativas do Estado
de São Paulo.
É interessante que a organização continue o movimento iniciado pela
realização do presente trabalho. No futuro, a aplicação anual dos indicadores
GRI permitirá acompanhar o desenvolvimento do SESCOOP/SP no decorrer do
tempo. Também é conveniente a criação de indicadores mais específicos e que
relatem de forma clara se os objetivos da organização estão sendo alcançados
de forma a contribuir significantemente para o desenvolvimento das
cooperativas e do movimento cooperativista no Estado de São Paulo.
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Apêndice 1: Tabela de Cursos Realizados pelo SESCOOP/SP no ano de
2012
Tabela A1: cursos realizados pelo SESCOOP/SP durante o ano de 2012 e número de participantes.

Cursos
Atualização do Manual de
Procedimentos de Suprimentos e
Serviços
Atualização do Manual de
Procedimentos de Suprimentos e
Serviços
Palestra Cooperativismo ao
Alcance de Todos
Capacitação Manual de Convênios
Capacitação Manual de Convênios
Excel Intermediário
Excel Intermediário
Formação de Brigadista
Pilotagem Defensiva
Direção Anti Sequestro
Licitações do Sistema "S"
Fonte: elaboração própria.

Período
15/jun

Participantes
46

Carga Horária
2 horas

18/jun

43

2 horas

22/jun

22

4 horas

27/jun
03/jul
08 e
09/jul
15 e
16/jul
01 e
03/out
05 e
06/nov
12/nov
03 e
04/dez

11
10
16

8 horas
8 horas
16 horas

17

16 horas

36

7 horas

35

4 horas

5
29

8 horas
16 horas
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Anexo A: Ficha de Avaliação do Participante do SESCOOP/SP

Fonte: SESCOOP/SP, 2013.

