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Alencar Burti

MENSAGEM DO PRESIDENTE
GRI 102-14
Depois de um conturbado 2016, do ponto de
vista político e também econômico, veio 2017.
No transcorrer do ano, a economia despertou
e começou a mostrar reações, só que fracas.
As boas notícias vieram do campo, com os números recordes das safras agrícolas.
O orçamento do consumidor ficou um pouco
menos apertado, pois a inflação caiu de 6,29%
em 2016 para 2,95% no ano seguinte, resultando em um alívio também na taxa básica de juros, que em janeiro de 2017 estava em 13,75%
e caiu para 7% no último mês do ano.
O comércio varejista fechou o ano com leve
alta de 1,1% na comparação anual, segundo
nosso tradicional Balanço de Vendas. E tivemos o melhor dezembro em sete anos, com
aumento de 4,5% no movimento de vendas
em SP.
Boas notícias também no âmbito da ACSP e
da Facesp. Depois de vários meses conversando e debatendo com os deputados estaduais, conseguimos, juntamente com outras
entidades, acabar com a absurda exigência
de envio de carta com Aviso de Recebimento
(AR) para informar o consumidor inadimplente de sua inclusão nos bancos de dados.
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A obrigatoriedade prejudicava tanto lojistas
quanto consumidores, já que tornava o aviso
oneroso e burocrático.
O nosso famoso Impostômetro girou mais rápido em 2017 e fechou o ano com vultosos R$
2,172 trilhões, denunciando que a União, os
estados e os municípios arrecadaram mais dinheiro em tributos ― dinheiro esse que saiu
do bolso de cada cidadão brasileiro. O nosso painel é um poderoso instrumento para
informar e conscientizar a população, para
estimular que ela acompanhe mais de perto
para onde vai o dinheiro e exija dos governos
o uso correto dos recursos. O Impostômetro
ganhou tanta visibilidade que a ACSP foi finalista do Prêmio Excelência e Inovação em
PR 2017 – Troféu Jatobá, na categoria Melhor
Contribuição às Relações Públicas.
O 18º Congresso Facesp 2017, que contou com
participação do governador Geraldo Alckmin,
culminou na Carta de Atibaia, por meio da
qual o empresariado paulista, representado
pelas mais de 400 associações comerciais, manifestou suas posições em relação à situação
política, econômica e social do Brasil, no sentido de colaborar para a superação dos graves
problemas nacionais e para a retomada do
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desenvolvimento do País. O governador esteve também em nossa plenária, onde fez um
balanço de sua gestão e detalhou as metas do
governo paulista.
Nossas reuniões são importantes palcos de
discussão sobre temas cruciais para o Brasil.
Debatemos com Paulo Rabello sobre a forma
como ele, na presidência do BNDES, tratava
da questão da oferta vultosa de crédito para
as grandes corporações em detrimento das
micro e pequenas empresas. Aliás, elas foram pauta de debate na ACSP com o intuito
de encontrar soluções para essa falta de crédito, colocando na mesma mesa de discussão
representantes do Ministério da Fazenda, da
Receita, do BNDES, do Sebrae, da Central de
Registro de Direitos Creditórios (CRDC) e da
Desenvolve SP.
A reforma trabalhista, que é uma das urgentes
medidas de que o Brasil precisa para entrar no
eixo, foi clareada pelo professor José Pastore.
E outra reforma, a previdenciária, foi abordada pelo deputado federal Artur Maia, relator
da PEC da Reforma da Previdência na Câmara
dos Deputados.
Recebemos importantes figuras internacionais
no âmbito do nosso setor de comércio exterior.
O guru mundial da inovação Hitendra Patel
veio compartilhar suas ideias com empresários na ACSP e deixou ensinamentos sobre inovações no varejo e inserção no mercado dos
Estados Unidos. As oportunidades de negócios
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para empresários brasileiros no maior evento
multissetorial do mundo ― a Feira de Cantão,
na China ― foi tema de seminário em parceria com a China Trade Center, que contou com
participação de Li Jinqi, presidente da feira. Já
consultores e profissionais do mercado norte-americano de imóveis falaram sobre oportunidades de negócios nos EUA.
A ACSP recebeu da Fundação Carlos Alberto
Vanzolini o certificado ISO 9001:2015, que é
a versão mais recente da norma de qualidade. Com isso, a entidade ― que foi a primeira
a obter a certificação ISO 9000 no Brasil, em
1998 ― passa a adotar um conceito de gerenciamento de risco e oportunidades em todos
os seus campos de atuação.
Em nossas atividades sempre houve uma
preocupação com avaliação e diminuição de
possíveis impactos econômicos, ambientais e
sociais. Isso permeia nossa estratégia de sustentabilidade a longo prazo.
O ano de 2017 foi de muito trabalho, de expectativa por uma retomada consistente da
economia e do emprego. Ano de travessia,
intermediário entre as eleições de 2016 e as
de 2018.
Em períodos de calmaria, e de tempestade,
seguiremos firmes segurando a bandeira da
liberdade de empreender e trabalhando pelos
interesses e aspirações das nossas entidades
filiadas e da nossa sociedade.
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APRESENTAÇÃO
GRI 102-1, GRI 102-5, GRI 102-46, GRI 102-50,
GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54
A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), entidade de classe sem
fins lucrativos, há 16 anos reportando anualmente suas principais
práticas de gestão para os diversos públicos com os quais interage,
apresenta o Relatório Social 2017, tendo como referência a metodologia da Global Reporting Iniciative (GRI), adotada pela entidade desde
2007, na versão Standards, modelo Essencial. O relatório anterior foi
publicado em 19 de junho de 2017.
Por meio de entrevistas estruturadas com seus gestores, a ACSP captou informações e indicadores referentes ao seu desempenho social,
econômico e ambiental para elaboração deste relatório, cujo período
de apuração é 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017.
A base para estruturação e priorização dos temas apresentados neste relatório considerou nossa Matriz de Materialidade, construída a
partir da última consulta às nossas partes interessadas (realizada em
2016), de entrevistas estruturadas com gestores estratégicos e de diversas publicações da entidade.

TEMAS DE DESTAQUE
GRI 102-40, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47

social
6

econômico

ambiental
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A base para estruturação e priorização dos temas apresentados neste relatório considerou nossa Matriz de
Materialidade, construída através da última consulta às nossas partes interessadas*, realizada em 2016, e que contou
com 105 participações, entrevistas estruturadas com gestores estratégicos e diversas publicações da entidade.
Os temas Divulgação dos Produtos e Serviços, Saúde e
Segurança do Trabalho, Transparência nas Relações e
Comunicação com os Públicos Estratégicos se sobressaíram.
Com o resultado obtido, a Associação Comercial de São
Paulo buscou relatar seu desempenho social, econômico e
ambiental de forma a atender as expectativas identificadas,
bem como direcionar seu modelo de atuação.
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* PARTES
INTERESSADAS:
empreendedores
(associados e
não associados),
colaboradores
(diretores, funcionários
CLT, estagiários,
temporários,
terceiros, autônomos
e cooperados),
fornecedores,
sociedade, governo
e parceiros.
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Nossa Missão
Ser a voz, o apoio, o facilitador
e o agente transformador,
que cria um ambiente favorável
ao desenvolvimento de quem
pilota a locomotiva da economia:
o empreendedor.

PERFIL
GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5,
GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-11,
GRI 102-13, GRI 102-16, GRI 102-18,
GRI 102-45, 103-1, 103-2, 103-3
Fundada em 7 de dezembro de 1894 pelo
empreendedor Antonio Proost Rodovalho,
a Associação Comercial de São Paulo é
protagonista na defesa dos interesses dos
empreendedores que atuam na cidade de
São Paulo e na marcante atuação durante os momentos mais relevantes da vida
nacional. Agrega em seu quadro associativo representantes de todos os setores
da economia.
Dedicada principalmente à representação
dos médios e pequenos empreendedores,
atua na defesa da livre iniciativa e no desenvolvimento do empreendedorismo, através
da disponibilização de serviços de qualidade
e estudos sobre políticas econômicas.

Nossa Visão
Para nós, o jeito liberal de pensar e
trabalhar é a forma mais inclusiva
de desenvolvimento existente. É por
meio dele que a iniciativa privada se
fortalece, o empreendedorismo se
torna um sonho possível e a economia
ganha vida no seu sentido mais amplo.

Nossos Valores
99
99
99
99
99
99
99

Credibilidade
Foco nas relações
Liderança
Conhecimento
Ética
Proatividade
Independência

Tem sua sede na Rua Boa Vista nº 51 e 15
distritais distribuídas pela cidade.
Integra a Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo
(Facesp), atuando em conjunto com mais de
400 filiadas.
Encerrou o ano de 2017 com 4.104 associados ativos e 230 colaboradores.
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Estrutura de Gestão
Conforme seu estatuto social, a Associação Comercial de São Paulo
tem um modelo de gestão compartilhada entre diretores e conselheiros voluntários (sem remuneração) e executivos contratados.
O projeto para implantação de uma Ouvidoria foi postergado para 2019.

PRESIDENTE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

SECRETARIA GERAL

COMITÊS:
AUDITORIAS,
EVENTOS,
FINANÇAS,
NOVOS NEGÓCIOS

SUPERINTENDÊNCIA
INSTITUCIONAL

SUPERINTENDÊNCIA
EXECUTIVA

ASSEMBLEIA GERAL

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE

CONSELHO SUPERIOR

DIRETORIA PLENA

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO CONSULTIVO
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SEDES DISTRITAIS
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Linha do Tempo
Ao longo de sua trajetória, a Associação Comercial de São Paulo esteve presente na defesa da livre iniciativa e no fortalecimento do
empreendedorismo.
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1894

Fundação

1912

Criação do primeiro sistema de informação cadastral

1924

Criação do Boletim Confidencial

1932

Mobilização na Revolução Constitucionalista

1941

Mudança para a sede própria na Rua Boa Vista

1944

Constituição do Instituto de Economia Gastão Vidigal; Lançamento do
Digesto Econômico

1948

Transformação do Boletim Confidencial no jornal Diário do Comércio

1955

Criação do Serviço Central de Proteção ao Crédito

1984

Proposição do Estatuto das PMEs, origem do Sistema Simples

2005

Participação no movimento de combate ao aumento da carga tributária
dos prestadores de serviços;
Criação do Impostômetro

2007

Apoio para exclusão da CPMF

2008

Participação na criação da categoria Microempreendedor Individual (MEI)

2012

Apoio na aprovação da Lei Nº 12.741/12, “De Olho no Imposto”, que torna
obrigatória a discriminação dos impostos na nota fiscal

2013

Participação e contribuições ao Plano Diretor de São Paulo,

2014

Entrega de proposta de reforma fiscal;
Comemoração dos 120 anos da ACSP

2015

Participação e contribuições ao projeto de Lei de Zoneamento;
Mobilização contra alteração na cobrança do ICMS;
Fundação da CRDC

2016

Conquistas obtidas na nova Lei de Zoneamento da capital paulista;
Compra da Tempo Telecom;
Participação na mobilização pró-impeachment;
Implantação do ACFormaliza;
Implantação da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial
CBMAE na ACSP

2017

Participação no movimento para derrubar a obrigatoriedade de envio de
carta com Aviso de Recebimento (AR) para informar o consumidor
inadimplente de sua inclusão nos bancos de dados;
Recertificação NBR ISO 9001:2015
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Sedes Distritais
Temos 15 Sedes distribuídas estrategicamente por São Paulo que representam a ACSP
no desenvolvimento do empreendedorismo
local. As Distritais atendem demandas de
informações, prestam serviços de aprimoramento e fomentam a discussão de temas
de interesse dos empresários por meio de
cursos, seminários, palestras, encontros de
negócios e ações sociais. As sedes Distritais
seguem procedimentos orientados por valores, causas e bandeiras da entidade.
Em 2017, 54.321 pessoas visitaram nossas
Distritais, participando dos eventos destacados a seguir:

Eventos realizados (537)

Encontros de Negócios
Cursos e Palestras
Outros Eventos
Reuniões
0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

Homenagens (427)

Homenagens Diversas
Homenagens a Empresas
0
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Sistemas de
Gestão Certificados
A Associação Comercial de São Paulo adota
dois Sistemas de Gestão, ambos certificados: A NBR ISO 9001:2015 (Qualidade), nos
permite buscar continuamente a melhoria
de nossos processos e serviços, bem como
identificar e tratar os riscos e oportunidades.
A ABNT NBR 16001:2012 (Responsabilidade
Social), nos fornece uma estrutura para que
possamos minimizar nossos impactos sociais, econômicos e ambientais. Para o desenvolvimento dos sistemas, temos o engajamento com nossas partes interessadas
como papel fundamental.

Demonstrações
Financeiras
A Associação Comercial de São Paulo tem
como princípio a transparência e a busca
de credibilidade. Assim sendo, anualmente
suas demonstrações financeiras são auditadas por empresa externa. Em 2017 este trabalho foi realizado pela empresa KPMG.
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PARTES INTERESSADAS
GRI 102-8, GRI 102-9, GRI 102-40, GRI 102-41, GRI 102-42,
GRI 102-43, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, 404-1
Através de entrevistas coordenadas a Associação Comercial de São
Paulo identifica quais são as Partes Interessadas que impactam ou
são impactadas, positiva ou negativamente, definindo em seguida quais são as decisivas, ou seja, as que possuem um nível maior
de influência.

Empreendedores
A Central de Relacionamento da ACSP tem em sua estrutura tecnológica ferramentas que contribuem para aperfeiçoamento da interlocução com nossos empreendedores. As posições de atendimento
são ocupadas por analistas de atendimento, que recebem constante
capacitação para desenvolver um trabalho alinhado às estratégias e
iniciativas institucionais e comerciais da entidade.
ACSP | Associação Comercial de São Paulo
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A equipe da Central de Relacionamento faz parte da estrutura interna
dedicada ao empreendedor e se divide entre o atendimento receptivo
e o ativo.
A estrutura de atendimento de manifestações de associados e não
associados se completa com a aba Fale Conosco, disponível no portal
da ACSP. Por meio dela, o usuário preenche um formulário e a entidade recebe manifestações relacionadas a consultas, reclamações
e sugestões.

Colaboradores
Nosso capital humano é formado por profissionais capacitados para
o desenvolvimento das diversas atividades que resultam no atendimento de nossa missão, visão e valores e se mostra um dos maiores
bens da entidade.
No ano foram abertas 66 vagas, sendo que 20% foram preenchidas
mediante aproveitamento interno. Nossa meta para o ano era 10%.

NÚMERO DE COLABORADORES
POR GÊNERO

2016

2017

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Permanente

92

165

76

131

Temporário (Estagiário)

0

2

0

2

Temporário (Aprendiz)

3

4

3

4

Total

95

171

79

137

Integral

90

163

75

130

Meio período

5

8

4

7

Total

95

171

79

137

Por contrato de trabalho

Por tipo de emprego
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Remuneração e Benefícios
Na busca da valorização de nossos colaboradores, os critérios de
remuneração seguem os padrões praticados pelo nosso segmento
de atuação e nossos benefícios vão além dos estipulados por convenção coletiva, que, como em 2016, continua abrangendo 100% do
nosso quadro.

Benefícios
99 Assistência médica e
odontológica
99 Vale-refeição
99 Vale-alimentação
99 Vale-transporte

99 Farmácia
99 Auxílio-creche
99 Licença-maternidade
e paternidade

99 Seguro de vida

99 Auxílio complementação
por saúde

99 Auxílio-funeral

99 Capacitação

Qualificação Profissional
Com apoio de consultoria externa, a área de Recursos Humanos identificou as competências necessárias para cada função e, através de
ações estruturadas de engajamento por parte de nossa liderança e
fornecimento de capacitações internas ou externas, nossos colaboradores foram qualificados para atender os desafios que se apresentam
no dia a dia.
No ano tivemos como foco a apresentação das principais mudanças
na NBR ISO 9001:2015 e a capacitação em mediação empresarial,
além do atendimento de necessidades pontuais.

Média de horas de treinamento por colaborador *

3,31

6,35

2016

2017

* Não foi possível mensurar por gênero.

ACSP | Associação Comercial de São Paulo
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Saúde e Segurança do Trabalho
A valorização de nossos colaboradores pode ser identificada também
no gerenciamento e aplicação das Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho e demais legislações aplicadas ao tema.
As auditorias internas e externas de nosso sistema integrado de gestão realizadas anualmente possibilitam avaliar as ações tomadas e
identificar possíveis desvios e oportunidades de melhoria.
Temos um colaborador designado da CIPA – Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes, que tem como principais funções analisar a
situação da empresa no que se refere a segurança do trabalho, ouvir
sugestões dos demais colaboradores, elaborar campanhas internas
preventivas, indicar melhorias a serem realizadas e gerar relatórios.
Nossa Brigada de Incêndio contou com a participação de 61 colaboradores voluntários, que foram devidamente capacitados. No mês de
junho, realizamos um simulado de abandono do local de trabalho,
em nossa sede central, com a participação de 525 pessoas, entre colaboradores, condôminos e visitantes.
Em 2017, registramos dois acidentes de trabalho, sendo um típico e
outro de trajeto, mesmo número registrado no ano anterior.

Fornecedores
A Associação Comercial de São Paulo relaciona-se com os fornecedores seguindo as diretrizes de gestão da NBR 16.001 – Responsabilidade
Social e NBR ISO 9.001 – Qualidade. Portanto, quando uma transação é pactuada, seja através de um pedido de compras ou contrato,
as empresas ratificam seus compromissos de respeito à legislação
brasileira, aos direitos humanos, à diversidade e ao equilíbrio ambiental, e também ao combate ao trabalho forçado, ao trabalho infantil, ao preconceito e à corrupção.
Além de obter materiais e serviços para que a ACSP cumpra seus objetivos legais, estratégicos e operacionais, é responsabilidade do sistema de compras:
99 Deliberar sobre compras considerando o menor custo total de
propriedade, qualidade e prazos necessários;
99 Confirmar compras com fornecedores legalmente constituídos,
idôneos, respeitando a ética, a legislação e as boas práticas de
Governança Corporativa;
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99 Promover concorrências em condições igualitárias, com
imparcialidade na avaliação das propostas e cooperação nas
negociações;
99 Maximizar resultados minimizando despesas, através do
desenvolvimento de projetos, revisão de contratos e formação
de parcerias.
A operação da ACSP, tipicamente, demanda materiais e serviços de
ordem indireta e que não envolvem grandes riscos sociais ou ambientais. A atual base ativa de fornecedores conta com aproximadamente
350 empresas localizadas em sua maioria no Estado de São Paulo.
Alinhado com o Plano Estratégico de equilíbrio econômico financeiro
da ACSP, em 2017 iniciamos um amplo esforço de mapeamento, categorização, centralização e gestão comercial dos contratos visando
otimizar fontes de fornecimento, recursos e despesas, principalmente
as enquadradas na Curva A e B, alavancando economias expressivas.
Para o futuro, o desafio é manter e/ou maximizar estes resultados,
através da diligência contínua das negociações, avaliação de mercado
e desenvolvimento de projetos de Strategic Sourcing, além de aprimorar os sistemas internos de gestão, elevando o nível de maturidade e
feedback junto aos clientes internos.

ACSP | Associação Comercial de São Paulo
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Sociedade
Ciente de sua responsabilidade perante a sociedade, a Associação
Comercial de São Paulo estabelece processos estruturados visando
propiciar apoio a entidades sociais e comunidades de entorno, tanto
na sede central, como em suas Distritais.

ACSP Esperança
Programa para contribuir com entidades previamente definidas na
destinação mensal de materiais demandados pelas mesmas. Os recursos são providos através da participação voluntária de nossos colaboradores. Em 2017, contamos com a participação de 187 voluntários, propiciando uma arrecadação de R$ 29.386,00. Em intervalos
planejados, são realizadas visitas para verificação do atendimento
dos requisitos definidos pelo programa.

Entidades atendidas
99 Favos de Luz – Projeto Frutos do Bem
99 Associação Maria Helen Drexel
99 Maria Maynard
99 Lares
99 Casa Vida
99 Centro Social Santa Cruz
99 Instituto Gabi

18
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Marco da Paz e Feira da Saúde – Duas forças
do bem
“Deus nos concede a luz, não deixemos escurecer a vida!!!”
Com essa frase registramos, em seus 17 anos de existência, a trajetória do Monumento Marco da Paz, idealizado por Gaetano Brancati
Luigi e, hoje, realidade em diversos países, como: México, Colômbia,
Uruguai, Argentina, China, Itália e, evidentemente, em diversas cidades do Brasil. Há projetos para Estados Unidos, Costa Rica, Gana,
Guatemala, Suíça, Portugal, Espanha, entre outros.
Valorizando a Cultura de Paz e mantendo a luz nos corações de nossas vidas, foram, no ano de 2017, inaugurados quatro monumentos e
entregues mais de 250 réplicas do Marco da Paz pelas diretorias das
Sedes Distritais da Associação Comercial de São Paulo a educadores,
policiais, jovens, famílias, autoridades, entre outras personalidades,
todos, enfim, que, de alguma forma, levaram aos corações, em suas
atividades sociais e profissionais a cultura de paz.
Realizou-se a tradicional feira da saúde, atendendo centenas de pessoas com exames oftalmológicos, medição de pressão arterial, teste
de glicemia, de hepatite C, avaliação de diabetes, entre outros.
Esse é o espírito solidário que perdura há mais de 20 anos.

Governos
Os grandes temas nacionais que impactam na infraestrutura, na economia, nas cidades, na indústria , no comercio e serviços são tratados
pelos conselhos da diretoria executiva, que funcionam como órgãos
de debate e consulta, auxiliando na definição de caminhos da livre
iniciativa e das instituições democráticas. Nossos conselhos e comitês
que possuem relacionamento mais frequente com o governo são:

Conselho de Altos Estudos de Finanças e
Tributação - CAEFT
Tem como objetivo assessorar a ACSP na área de finanças e tributação, além de formular e acompanhar a implementação de políticas
governamentais nessa área e fornecer subsídios para o posicionamento da ACSP em debates e ações junto à sociedade, às entidades
empresariais e aos órgãos governamentais.

ACSP | Associação Comercial de São Paulo
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Conselho de Política Urbana - CPU
Tem como objetivo conhecer e discutir questões que colaborem para
o desenvolvimento da cidade de São Paulo, dinamizando a atividade
econômica e social e influenciando na construção do espaço Urbano.

Conselho Político e Social - COPS
É o centro estudos e debates sobre temas relevantes para a sociedade brasileira, com o intuito de colaborar para o aprimoramento
e o fortalecimento das instituições, e de incrementar o desenvolvimento nacional.

Comitê de Avaliação de Conjuntura
Tem como objetivo manter presidente, diretores e associados da
ACSP informados sobre as principais variáveis macroeconômicas,
além de confrontar as estatísticas da entidade com os demais órgãos
públicos e privados e de analisar os problemas dos vários segmentos
da economia.

Parceiros
A Associação Comercial de São Paulo busca
identificar oportunidades de parcerias, para
promoção de práticas que facilitem o desenvolvimento do empreendedorismo.
O PACE – Posto Avançado de Conciliação
Extra Processual, localizado dentro da
Distrital Centro, no bairro da Liberdade, região central da capital paulista, ajuda consumidores e empresas a resolver conflitos de
forma rápida e gratuita, longe da burocracia
do sistema judiciário.
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É resultado de uma parceria da entidade com o Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ-SP), a Federação das Associações Comerciais do Estado
de São Paulo (Facesp) e a Confederação das Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil (CACB).
Trata-se da primeira unidade de conciliação do TJ-SP fora do sistema judiciário. Criada em 2008, a iniciativa já foi finalista do Prêmio Innovare,
organizado pelo Poder Judiciário em parceria com a Rede Globo.
Consumidores que precisam renegociar dívidas como conta de luz e
celular e fatura de cartão de crédito têm à disposição um serviço gratuito, O PACE resolve conflitos de forma rápida e longe da burocracia
do sistema judiciário. O posto também atende empresas que enfrentam conflitos que dizem respeito a recuperação de crédito, renegociação de dívidas e revisão de contratos.
Em média, os acordos são homologados em até 30 dias ― tempo muito inferior aos meses ou anos da justiça comum.
Entre as pessoas físicas, as demandas resumem-se basicamente a
conflitos envolvendo o pagamento de dívidas como contas de consumo (água, luz, gás), fatura de cartão de crédito, mensalidade escolar,
conta de celular. Já entre pessoas jurídicas, os conflitos dizem respeito
à recuperação de crédito e à renegociação de dívidas, assim como à
revisão de contratos.
Em 10 anos, o posto realizou 80 mil atendimentos e 63 mil audiências,
com índice de acordo de 68%. Em valores totais, foram negociados
R$ 200 milhões.
Em 2017, o PACE teve uma evolução nos resultados, comparados ao
ano anterior.
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Número de audiências designadas
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CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
GRI 102-43
Promover o engajamento dos públicos com os quais se relaciona representou uma das principais preocupações da Associação Comercial
de São Paulo, que reconhece a importância da aproximação com as
partes interessadas. A ACSP procurou se manter conectada aos empreendedores, voluntários, colaboradores e outros públicos por meio
de abordagens inovadoras para antecipar demandas e responder,
com informações, às suas necessidades.
O portal da ACSP traz detalhes sobre as funcionalidades e benefícios
dos produtos e serviços, assim como o acervo dos órgãos e conselhos
da entidade, a agenda das Distritais, a produção jornalística do Diário
do Comércio e as informações para a cobertura de imprensa.
Nas redes sociais, a ACSP deu continuidade à meta de reforçar a imagem da entidade e trabalhou, ao longo do ano, com o desenvolvimento de conteúdo estratégico para interagir com os públicos no LinkedIn,
Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Coração do portal da entidade, a área exclusiva dos associados é
o principal canal de fortalecimento do conceito de associativismo.
O acesso ao portfólio completo de produtos e serviços tornou-se mais
simples e rápido graças às novas funcionalidades desenvolvidas no
ano anterior.

ACSP | Associação Comercial de São Paulo
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Comunicação Interna
Entre os recursos que viabilizam a comunicação da ACSP com o seu
público interno está a rede social corporativa ACConecta, implantada
em 2014.
Idealizada como um instrumento para fortalecer o engajamento e a
identidade corporativa, a rede de comunidades funciona de forma articulada e processual. Com ela, é possível que os colaboradores alocados na sede e nas 15 Distritais mantenham-se informados acerca das
novidades da Associação.
O jornal mural InformAÇÃO, posicionado em locais de maior fluxo,
representou mais um meio de transmissão das principais mensagens
internas, institucionais e de negócios da entidade.

Comunicação Externa
Institucional
Em 2017, com o trabalho do departamento de Comunicação Externa
da ACSP, a entidade teve seu nome citado em 10.477 notícias, em veículos de imprensa de todo o país. Os temas institucionais, como de
costume, foram os mais publicados na mídia ao longo do ano. Assuntos
como o desempenho do comércio, os eventos realizados pelos conselhos da ACSP, as expectativas de venda para as datas comerciais e
as notas enviadas aos jornalistas sobre tópicos de importância para a
política e a economia do Brasil somaram 7.251 inserções.
Outro assunto de destaque nos meios de comunicação foi o
Impostômetro, que pela primeira vez ultrapassou a marca de R$ 2,1
trilhões. O painel tributário criado pela ACSP foi tema de 3.816 reportagens, refletindo a preocupação da sociedade com a alta carga tributária brasileira. Não à toa, a ACSP vem lutando, desde a sua
fundação, contra o aumento de impostos ― cabendo justamente à
Comunicação Externa da entidade transmitir essa bandeira para a
população brasileira, por meio de jornais, revistas, sites, rádios, TVs e
portais de notícia.
Referência na área política e econômica, o departamento recebeu, em
2017, um total de 489 solicitações de jornalistas, entidades, órgãos públicos e organizações diversas em busca de informações sobre a ACSP.
Um dos posicionamentos mais externados pela Associação foi em
relação à reforma trabalhista, que foi aprovada em julho de 2017
e entrou em vigor em novembro do mesmo ano. Durante todo o
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processo de discussão a entidade mostrou-se favorável a regras menos regidas para ajudar o País a gerar mais emprego e renda e sair da
crise econômica.
Outro tema bastante repercutido foi a derrubada da chamada Lei do
Aviso de Recebimento (AR), que obrigava o envio de correspondência
com aviso de recebimento a consumidores inadimplentes antes da
inclusão de seus nomes em cadastrados de negativados. Após artigos
nos jornais de maior circulação no Brasil, além de ações nas mídias
sociais, a lei foi revogada, o que possibilitou um ambiente mais favorável aos empreendedores de São Paulo.
Em 2017, tivemos maior presença nos veículos de imprensa em relação ao ano anterior.
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Diário do Comércio, a voz da ACSP
Desde 1924, como Boletim de Informações, o Diário do Comércio divulga o empreendedorismo e as causas defendidas pela Associação
Comercial de São Paulo (ACSP). O DC se estruturou como jornal impresso na década de 1940. E em 2015 migrou para o meio digital.
Das questões que emergem nas rotinas corporativas à antecipação
de tendências transformadoras dos mercados, o DC publica textos de
interesse direto de seu público-alvo a respeito de gestão, marketing,
tecnologia, finanças, além de destrinchar questões legais e fiscais que
afetam a tomada de decisão e a produtividade das empresas. Em sua
seção Opinião, o jornal publica artigos de um time de reconhecidos
formadores de opinião e especialistas.
A cada dia, os associados recebem a newsletter com destaque para as
principais notícias e reportagens. O conteúdo editorial é diariamente
replicado em redes sociais como Facebook e Twitter.
Com sua plataforma digital, o jornal da ACSP ultrapassou os limites de
São Paulo. Conquistou leitores em todo o interior paulista e ganhou
audiência no Brasil e no exterior. O DC é lido em 1.070 municípios e
em 27 capitais, sendo 297 cidades no Estado de São Paulo, onde obteve 474 mil acessos. Foram também registrados 51 mil acessos em
161 países.
Em sua receita editorial, o acompanhamento
em tempo real dos temas financeiros e econômicos e a produção de reportagens exclusivas são acompanhados por vídeos produzidos pela equipe do DC. Em 2017, seus
vídeos alcançaram 254 mil visualizações no
YouTube. Pleitos e tomadas de posição da
ACSP em relação a temas vitais da realidade socioeconômica e política do País são sistematicamente difundidos pelo veículo de
comunicação. Como braço informativo da
ACSP, o DC faz a cobertura diária dos debates e eventos organizados pelos conselhos
da entidade ou conduzidos em coparceria
com outras instituições, contribuindo para
ampliar a repercussão das iniciativas.
No perfil de leitores prevalece uma faixa etária em plena atividade profissional. A maioria deles tem entre 25 e 44 anos, distribuídos
com equilíbrio entre os sexos. Veja a descrição completa nos gráficos.
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Para a Associação Comercial de São Paulo, ouvir e se fazer ouvida é de fundamental importância para nossa sobrevivência por mais de 100 anos. Para
tanto disponibilizamos canais de comunicação para as diversas partes interessadas com as quais interagimos.
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PARCEIROS

GOVERNOS

SOCIEDADE

FORNECEDORES

COLABORADORES

EMPREENDEDORES

PARTES INTERESSADAS

Canais de Comunicação
ACConecta
Avaliação de Fornecedores
Balanços e Repercussões sobre o IEGV
Blog das Distritais
Blog dos Conselhos
Caixa de Sugestão
Campanhas/ações Endomarketing
Central de Relacionamento
Conselhos
Declaração Conformidade Legal
E-Mail
E-Mail Marketing
Imprensa
Intranet
Jornal Mural
Materiais Informativos
Materiais Informativos e promocionais
Newsletter DC
Newsletters em geral
Oficios
Portal ACSP
Portal Diário do Comércio
Redes Sociais
Relatório Social
Reuniões Diversas
Reuniões nas Distritais
Reuniões Plenárias
Reuniões/Departamento/Liderança
Transmissões Audiovisuais
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ESTRATÉGIA E GESTÃO
GRI 102-2
Há mais de 120 anos, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP)
se dedica a ser uma facilitadora do empreendedorismo e desenvolve
produtos e serviços para simplificar a rotina e proporcionar ganhos
de custo e de tempo especialmente às pequenas e médias empresas.
Graças a esse trabalho, a entidade se tornou uma das principais vozes na defesa dos empreendedores não só na cidade de São Paulo,
mas em todo o país.
Em 2017, buscando adotar as melhores práticas de gestão e otimizar
o aproveitamento dos seus recursos, com o apoio de consultoria externa, a entidade passou por reestruturação que, entre outras coisas,
renovou o time de gestores ligados à área de negócios.
O desafio da nova equipe foi definir metodologia para o desenvolvimento de produtos e serviços que possibilitassem uma aproximação
maior entre a entidade e nossos empreendedores. A questão orçamentária também é contemplada nesta etapa. Pelo planejamento definido, em 2018, os primeiros resultados devem ser percebidos.
ACSP | Associação Comercial de São Paulo
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Nossos Produtos e Serviços
Em 2017, a atuação da área comercial concentrou-se na busca
por produtividade e continuidade da estratégia de oferecer serviços e produtos que entreguem vantagens mensuráveis para as
empresas associadas.
O portfólio busca centralizar na ACSP as principais necessidades dos
empreendedores para facilitar seu dia a dia.
Em 2017, o ACCelular e a Junta Comercial mantiveram-se entre os
destaques e se consolidaram como fonte de receita sustentável para
a entidade.

Faturamento por produto (%)

Junta Comercial 17,2%

Certificado Digital 2,9%

Boa Vista - SCPC 8,0%

Associativismo 8,0%
ACCelular 62,4%
Outros Produtos 1,5%

30

RELATÓRIO SOCIAL 2017

ACCELULAR
Diante da demanda de contenção de custos das empresas, que ainda se recuperam
dos efeitos da recessão, o ACCelular ganhou
maior atratividade.

Certificado Digital
A emissão de certificado digital faz parte da
parceria da entidade com a empresa BVS
para ofertar os produtos da categoria com
descontos para associados. O serviço inclui
certificados para diversas modalidades de
validação obrigatórias na atividade empresarial, entre as quais obrigações fiscais e
transações bancárias.

Declaração de Exclusividade
Para as empresas associadas, o serviço de
emissão da declaração de exclusividade
emitido pela ACSP pode ser usado, entre outras finalidades, nos processos de licitação
pública. Trata-se de um documento jurídico
que atesta que a empresa é a única a comercializar determinado produto, serviço ou representação comercial no país.

Análise e Verificação de
Crédito – SCPC
A parceria com a BVS nos serviços de análise e verificação de crédito, o SCPC, passou a
funcionar com um novo modelo de comercialização. As equipes responsáveis são treinadas para realizar a venda ativa do produto
e prestar consultoria.
ACSP | Associação Comercial de São Paulo

O serviço de telefonia compartilhada foi planejado especialmente para as necessidades
das PMEs, e consiste em um sistema de gestão e auditoria de despesas telefônicas para
que a empresa tenha maior controle sobre
o uso e os custos, além de encontrar as melhores soluções entre os serviços oferecidos
pelas operadoras.

Certificado de Origem
Documento online necessário para exportação de qualquer mercadoria, tem por finalidade comprovar a nacionalidade e o cumprimento de normas exigidas por diversos países.

Sistema de Gestão MYRP
O sistema de gestão on-line tem funcionalidades como gestão fiscal e financeira, controle de vendas e de estoques. Desenvolvido
para atender diversas necessidades de uma
empresa a custos competitivos, o MYRP
pode ter suas funcionalidades customizadas de acordo com o momento vivido pelo
empreendedor.

Junta Comercial
Serviços como abertura, alteração e fechamento de empresas, utilizados por escritórios de contabilidade e pessoas jurídicas,
podem ser realizados no posto da Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP)
na sede da ACSP. A entidade atua como descentralizadora da Junta e oferece aos associados atendimento personalizado.

31

Nossa Atuação Institucional
Para desempenhar a missão de ser a voz do empreendedor, a ACSP
mantém uma estrutura integrada de produção e disseminação de conhecimento, defesa de causas e bandeiras, difusão de informações
de interesse e estímulo à participação da sociedade.

Impostômetro
Símbolo de todo esse engajamento, o painel do Impostômetro, implantado em 2005 na fachada do edifício-sede da ACSP, denuncia a
expansão incontrolável dos tributos no Brasil e se tornou um marco
para a opinião pública na luta contra a ineficiência da política fiscal.

Instituto de Economia Gastão Vidigal
Por meio de pesquisas, seminários, palestras, boletins e estudos especiais, o Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV) da ACSP analisa
o desempenho da economia de forma clara e simples, auxiliando a
tomada de decisões do empreendedor, no contexto da defesa da livre
iniciativa. Fundado em 1944 pela ACSP, acumulou um dos maiores
acervos de conhecimento técnico sobre a história econômica do País.
Um dos indicadores mais importantes elaborados pelo Instituto é
o Índice Nacional de Confiança do Consumidor (INC), que reflete a
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disposição a consumir por parte das famílias brasileiras durante os
próximos meses, servindo também para a construção de modelos de
previsão do varejo nacional e do Produto Interno Bruto (PIB), disponibilizadas periodicamente pelo IEGV.
O IEGV também produz o Balanço de Vendas, indicador quinzenal que
mostra o movimento das vendas à vista e a prazo no comércio varejista da cidade de SP.
Outros estudos importantes produzidos são o Boletim de Conjuntura,
que analisa o comportamento mensal da economia brasileira;
o Boletim Estatístico, com os principais dados econômicos, financeiros, além de informações relativas ao número de falências, títulos
protestados e registros no SCPC; e as notas técnicas intituladas Temas
em Análise, que abordam aspectos diferentes da conjuntura econômica e traçam cenários de vital importância para a tomada de decisão
dos empresários.
Em outra frente de atividades, o órgão mantém uma agenda de eventos sobre temas de repercussão para a vida empresarial, com seminários e palestras ministradas por especialistas renomados em suas
áreas e personalidades públicas que fazem parte do centro dos acontecimentos no campo político e institucional.

Biblioteca
O acervo atual da Biblioteca e Memória da ACSP é formado por 6.400
livros e 14.735 documentos relacionados à memória institucional,
incluindo periódicos editados pela entidade. O número total do acervo é de 21.135 itens. A consulta é livre a qualquer interessado.
Em 2017, a Biblioteca da ACSP realizou 160 empréstimos; atendeu 44
colaboradores e oito pesquisadores de modo presencial, dos quais
dois foram usuários de longa duração. Quatro pesquisadores utilizaram o serviço por e-mail. E foram realizadas oito pesquisas sob demanda dos clientes internos.

ACSP | Associação Comercial de São Paulo
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Comércio Exterior
Como departamento de Comércio Exterior da ACSP, a São Paulo
Chamber of Commerce fomenta as relações internacionais da entidade e também promove interações comerciais entre empresas estrangeiras e brasileiras, em especial as pequenas e médias empresas
paulistas. O departamento é referência nacional e internacional aos
empresários, que contam com uma equipe especializada em serviços
de comércio exterior, tanto na área de promoção de negócios quanto
institucional, propiciando o suporte necessário ao desenvolvimento
do empreendedorismo internacional.
Entre os serviços habilitados, destaca-se a emissão de Certificados de
Origem, documento indispensável para exportação de mercadorias
brasileiras, comprovando a nacionalidade dos mesmos de acordo
com as normas exigidas pelos diversos países com os quais o Brasil
mantém acordos bilaterais. A ACSP é a maior entidade emissora de
certificações da rede FACESP.
Para estimular a presença empresarial brasileira no comércio exterior, a ACSP promove receptivos de missões empresariais estrangeiras ao Brasil, bem como organiza missões empresariais brasileiras ao
exterior. Um exemplo é a Retail’s Big Show (NRF), a maior feira anual
de varejo no mundo. Para a realização de seminários, rodadas de negócios, pesquisas de mercado e prospecção de clientes estrangeiros
a empresários brasileiros, a São Paulo Chamber of Commerce atua
com uma rede de mais de 70 entidades parceiras ao redor do mundo.
Realiza anualmente, em parceria com a FACESP, o Prêmio Exporta São
Paulo, condecorando as principais empresas exportadoras do Estado
de São Paulo, com o objetivo de estimular produtores paulistas a se
engajar em operações de exportação.
Fundado por estímulo da São Paulo Chamber of Commerce, o Conselho
Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras
(CECIEx) reúne as empresas comerciais importadoras e exportadoras,
tradings, traders e prestadores de serviços de comércio exterior. O
CECIEx tem um papel relevante na agenda de promoção das pequenas e médias brasileiras no comércio internacional por intermédio de
comerciais importadoras e exportadoras, além de desenvolver ações
de aproximação comercial entre estas e indústrias, com a Agência
Brasileira de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), visando assim a auxiliar empresários brasileiros a ingressar ou aumentar a presença de suas empresas no mercado internacional.
Procuramos em 2017 aumentar nossa atuação no mercado e os resultados se apresentaram satisfatórios.
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CERTIFICADO DE ORIGEM
Empresas
Exportadoras

Despachantes
Cadastrados

Certificados de
Origem emitidos
à Rede FACESP
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2016
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2016
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22.422
7.000
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2016
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2017
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SÃO PAULO CHAMBER OF COMMERCE
Workshops de
Capacitação
Internacional
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Seminários
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CECIEX
Valores em
Negócios Gerados

Previsão de
Valores Próximo Ano
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(Milhões de Dólares)
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418,1

44,6
2017
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Conselho de Política Urbana
As atividades do Conselho de Política Urbana (CPU) estão diretamente
alinhadas com as causas e bandeiras defendidas pela ACSP. Durante
o ano o departamento promoveu reuniões, eventos e debates. Emitiu
pareceres para pautar a ACSP no atendimento à imprensa quanto aos
assuntos de política urbana. Em parceria com outras entidades e universidades, o CPU trabalhou em conjunto para desenvolver pesquisas
que visam a auxiliar o comércio, facilitar o empreendedorismo, desburocratizar processos e contribuir para a formalização de empresas,
principalmente de pequeno e médio portes.
Além disso, o setor prestou consultoria e serviços a preços acessíveis
para os associados, e também informou e capacitou empresários
através de publicações na mídia, eventos, palestras, serviços e estreitamento de relações com o poder público.
Tivemos 13 reuniões ordinárias em 2017 com a presença de mais de
700 empresários, comerciantes e membros do conselho, contemplando o CPU e o NEU - Núcleo de Estudos Urbanos da ACSP, abordando
temas como: Arte Urbana em debate; Integração de ações e de políticas de preservação do patrimônio histórico municipal e estadual;
Novo papel das Prefeituras Regionais e Licenciamento de Atividades;
A dimensão institucional do desenvolvimento urbano; A atuação da
Secretaria nos primeiros meses da nova gestão e o novo Código de
Obras e Edificações – COE; Patrimônio Cultural - contextos e possibilidades; PIUs - Projetos de Intervenção Urbana e Projeto Centro Novo.
Destaca-se ainda a parceria com o Instituto de Engenharia, em cujo
evento “A Eficiência do Estado Brasileiro” a Associação foi representada pelo vice-presidente da ACSP e coordenador do CPU, Antônio
Carlos Pela.
Até o início de novembro de 2017, o CPU contribuiu com 56 notícias
na mídia, o que equivale a uma economia de R$ 1.390.117,93 em gastos com publicidade e publicações.
Novo serviço da entidade, o AC Formaliza, administrado e realizado
pelo CPU, obteve em 2017 aproximadamente 253 consultas, fez 12
novos associados, emitiu 54 propostas e fechou 16 contratos, contando com investimento zero.
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GESTÃO AMBIENTAL
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, 302-1, 303-1, 306-2
Os temas relacionados ao meio ambiente são tratados por nosso
Grupo Ambiental, formado por representantes das áreas diretamente
ligadas ao tema e que se reúnem em intervalos planejados. O objetivo é monitorar o desempenho ambiental da Associação Comercial de
São Paulo tendo como referência a ABNT NBR 16001:2012 – Sistema
de Gestão da Responsabilidade Social.
Em 2017, além do monitoramento mensal dos consumos de água,
energia e papel sulfite, o grupo efetuou uma revisão nos processos
para descarte de resíduos, visando a mitigar possíveis impactos adversos ao meio ambiente e atender legislação aplicável.
O investimento com destinação de resíduos e contratação de consultoria externa para manutenção de legislação aplicável foi de
R$ 76.278,60.
Nossos protetores dos andares e colaboradores voluntários, que têm
como missão identificar ocorrências e oportunidades de melhoria referentes às questões ambientais, contribuíram com 256 indicações.
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Consumos
Água (m³)
5.881,59

5.716,90
4.848,82

2015

2016

2017

Energia (Kw)
1.106.735,15
922.376,28
817.429,95

2015

2016

2017

Papel Sulfite (Resmas)
2.593
2.020
1.272

2015

2016

2017

Tivemos um aumento no consumo de água e energia devido à elevação considerável no número de eventos na sede e principalmente em
nossas 15 distritais.
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Em relação ao consumo de papel sulfite, tivemos uma redução significativa, fruto da informatização dos diversos processos realizados
na entidade.

Descartes
Lixo Orgânico (t)
156,50

156,00

47,00

2015

2016

2017

Lixo Reciclável (t)
23,30

22,79

2016

2017

16,60

2015

Pilhas e Baterias (kg)
100

0

0

2015

2016
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SOBRE O
RELATÓRIO GRI
GRI 102-10, GRI 102-12, GRI 102-44, GRI 102-48, GRI 102-49,
GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-56
Este é o primeiro relatório social da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP) produzido de acordo com metodologia da Global Reporting
Iniciative – (GRI), na versão Standards, modelo Essencial.
Os temas identificados no processo de estruturação e priorização receberam uma abordagem maior. Não ocorreram mudanças significativas para a organização e sua cadeia de suplimentos em relação
aos anos anteriores, bem como reformulações de informações ou
mudanças nos relatórios. Não subscrevemos ou endossamos iniciativas externas.
Este relato contempla nossa sede central e as 15 Distritais. A produção das informações contou com a participação de gestores e colaboradores da entidade, com validação final do presidente.
A Associação Comercial de São Paulo optou em não submeter este
relatório à verificação externa.

Comentários, críticas, dúvidas e sugestões podem ser encaminhados para:
relatoriosocial@acsp.com.br
Gestão de Processos – 3180-3178
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SUMÁRIO GRI
GRI 102-55

PADRÃO GRI 102: CONTEÚDOS GERAIS
Conteúdo

Descrição

102-1

Nome da organização

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços.

102-3

Localização da sede

8

102-4

Localização das operações

8

102-5

Propriedade e forma jurídica

102-6

Mercados atendidos

8

102-7

Escala da organização

8

102-8

Informações sobre funcionários e outros
trabalhadores

13

102-9

Cadeia de mantimentos

13

102-10

Mudanças significativas para a organização e sua
cadeia de suprimentos

40

102-11

Princípio ou abordagem de precaução

102-12

Iniciativas Externas

102-13

Associação de associações

8

Estratégia

102-14

Declaração do decisor sênior

4

Ética e
Integridade

102-16

Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento.

8

Governança

102-18

Estrutura de governança

8

102-40

Lista de grupos de partes interessadas

102-41

Acordos coletivos

13

102-42

Identificando e selecionando partes interessadas

13

102-43

Abordagem para o engajamento das
partes interessadas

102-44

Principais tópicos e preocupações levantadas

Perfil da
Entidade

Engajamento
Partes
Interessadas
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Práticas para
elaboração dos
relatórios

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas

8

102-46

Definindo o conteúdo e o tópico do relatório Limites

6

102-47

Lista de tópicos materiais

6

102-48

Atualizações de informações

40

102-49

Mudanças nos relatórios

40

102-50

Período do relatório

6

102-51

Data do relatório mais recente

6

102-52

Ciclo de emissão de relatórios

6

102-53

Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

102-54

Reivindicações de relatórios de acordo com as
normas da GRI

102-55

Índice de conteúdo GRI

41

102-56

Garantia externa

40

40
6 / 40

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

Governança
Corporativa

Atuação
Ambiental

Saude e
Segurança
no Trabalho

103-1

Explicação do tópico material e seu limite

8

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

8

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

8

103-1

Explicação do tópico material e seu limite

37

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

37

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

37

302-1

Consumo de energia dentro da organização

37

303-1

Retirada de água por fonte

37

306-2

Resíduos por tipo e método de disposição

37

103-1

Explicação do tópico material e seu limite

13

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

13

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

13

403-1
404-1

42

Representação dos trabalhadores em comitês
formais de saúde e segurança
Média de horas de treinamento por ano e por
funcionário

13
13
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