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PALAVRA DO PRESIDENTE
O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac desde 2011 elabora o Relatório de
Sustentabilidade que consiste na divulgação de suas ações para o desenvolvimento
sustentável de seus produtos, serviços, processos e instalações, com vistas à
prestação de contas aos colaboradores e demais públicos interessados.
Esta segunda edição contará com as ações realizadas de 2013 a 2015, bem como a
participação dos Sindicatos ﬁliados à Federação.
Convidamos a todos a apreciar este material que foi criado pelo Comitê de
Sustentabilidade do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, com o objetivo de
compartilhar as realizações para “Assegurar às empresas do setor terciário as
melhores condições para gerar resultados sustentáveis”.

Luiz Carlos Bohn
Presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA
FECOMÉRCIO-RS/SESC/SENAC E SINDICATOS
2013/2014/2015
MISSÃO
Assegurar às empresas do setor terciário as melhores condições para gerar
resultados sustentáveis.
VISÃO
Liderar as empresas do setor terciário com reconhecida inﬂuência no
desenvolvimento do Estado.
PRINCÍPIOS
1. BUSCA DE HARMONIA

5. PRÓ-SOLUÇÕES

Devemos contribuir para a perfeita harmonia

Devemos canalizar nossa energia para o

na organização e em todas as relações.

construtivo, o preventivo e o inovador.

2. CONSCIÊNCIA EM AÇÃO

6. EQUILÍBRIO DE INTERESSES

Façamos tudo com consciência, praticando

A estrutura de governança delega

empatia com todos os que poderão ser

autoridade para que haja diálogo e

afetados por nossa decisão.

deliberações em todas as partes da
organização.

3. TRANSPARÊNCIA
Devemos trazer à tona a verdade e prezar

7. RESPEITO À DIVERSIDADE

por ela.

Todas as pessoas devem ser tratadas com
igualdade, dignidade e imparcialidade.

4. RESPONSABILIDADE PELO
TODO

8. SUSTENTABILIDADE

O espírito é de responsabilidade

Devemos atuar de forma sustentável,

compartilhada, em que todos assumem a

contribuindo para a manutenção das futuras

resolução dos problemas.

gerações.

POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL
“O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac busca a sustentabilidade e o
compromisso socioambiental das partes interessadas, por meio da melhoria contínua
de serviços, processos e instalações, a partir da análise dos aspectos e impactos
signiﬁcativos, atendendo à legislação vigente e promovendo iniciativas voltadas para
a conservação do meio ambiente e inclusão social.”
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QUEM SOMOS
Fecomércio-RS
A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul
(Fecomércio-RS) é uma entidade sindical patronal de segundo grau que integra o Sistema
Confederativo de Representação Sindical do Comércio (Sicomércio), a que se refere o artigo
8º, inciso IV da Constituição Federal, sem ﬁns lucrativos, sediada em Porto Alegre.
A Fecomércio-RS atua no âmbito político-institucional na geração de condições à
qualiﬁcação e ao desenvolvimento das empresas do setor terciário gaúcho, com o objetivo
de defender um cenário que possibilite o empreendedorismo e a expansão das atividades
econômicas. Foi constituída para ﬁns de estudo, coordenação, proteção e representação
legal das categorias econômicas inseridas no plano da Confederação Nacional do Comércio
(CNC), que são: Comércio Atacadista, Comércio Varejista, Agentes Autônomos do
Comércio, Comércio Armazenador e Turismo e Hospitalidade. Essas categorias são
representadas também pelos Sindicatos, que são Entidades de primeiro grau, ou seja, que
atuam diretamente junto às empresas, em seus municípios. Atualmente, são 110 Sindicatos
ﬁliados e 02 associados, que estão distribuídos em todo o Estado.
O Sistema Fecomércio-RS representa mais de 570 mil empresas do comércio de bens,
serviços e turismo, que geram cerca de um milhão e seiscentos mil empregos formais no Rio
Grande do Sul, atuando em favor do empreendedorismo, do conhecimento e da qualidade
de vida do povo gaúcho. Alinhado a sua Política Socioambiental e às ferramentas de gestão
adotadas: Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ), prima pelo equilíbrio entre crescimento econômico, desenvolvimento social e
preservação ambiental.
O Sistema agrega o Serviço Social do Comércio (Sesc-RS) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac-RS).
Sesc-RS
O Sesc-RS conduz sua atuação com foco no bem estar social da população. Sua clientela
preferencial são os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares,
mas a instituição também estende seus serviços à sociedade em geral. Em cada cidade e
região onde está instalado, o Sesc-RS promove múltiplas ações, tanto em suas unidades
como em projetos itinerantes, que atingem localidades distantes e com diﬁculdades de
acesso a serviços básicos, levando educação, saúde, cultura e lazer a milhares de brasileiros.
Alinhado a sua Política Socioambiental e às ferramentas de gestão adotadas: Modelo de
Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e Norma ISO 9001,
prima pelo equilíbrio entre crescimento econômico, desenvolvimento social e preservação
ambiental.
Senac-RS
O Senac-RS é uma instituição de educação proﬁssional, fundada em 10 de janeiro de 1946
com o objetivo de colaborar na obra, difusão e aperfeiçoamento do ensino proﬁssional no
setor terciário. A instituição cumpre a importante missão de educar para o trabalho em
atividades do comércio de bens, serviços e turismo. O Senac-RS leva em conta a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos, a valorização do potencial humano, o equilíbrio ecológico e
a equidade social. Alinhado a sua Política da Qualidade e às ferramentas de gestão adotadas:
Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e Norma
ISO 9001, prima pelo equilíbrio entre crescimento econômico, desenvolvimento social e
preservação ambiental.
Comitê de Sustentabilidade
O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac vem trabalhando sobre um conjunto de projetos e
programas de sustentabilidade integrados, com o objetivo de criar instrumentos por meio
dos quais se possa disseminar os conceitos e apoiar as práticas relacionadas ao
desenvolvimento sustentável.
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Nesse sentido, alinhado à Política Socioambiental, e por meio do Comitê de
Sustentabilidade composto por membros da Fecomércio-RS, Sesc e Senac, propõe-se a
atender, de forma equilibrada, as necessidades e expectativas da sociedade, visando o
desenvolvimento social, econômico e ambiental das partes envolvidas. Buscando uma
atuação ética e transparente com todos os públicos com os quais se relaciona, estando
voltada para o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais
e culturais para as gerações atuais e futuras, respeitando a diversidade e promovendo a
redução das desigualdades sociais.
Esta premissa é válida a partir do instante que temos clareza dos impactos gerados ao
meio ambiente, e ao desenvolvimento social e econômico.
PRINCIPAIS CONCEITOS
Responsabilidade Socioambiental
É a forma ética e responsável de como a empresa desenvolve estrategicamente todas as
suas ações sociais e ambientais, suas políticas, práticas e atitudes, tanto com a comunidade
quanto com os seus colaboradores. A Responsabilidade Socioambiental relaciona-se com o
ambiente interno e externo e com todos os agentes envolvidos, numa busca incessante para
atingir resultados que levem à inclusão social, ao bem comum e a preservação do meio
ambiente.
Desenvolvimento Sustentável
É o processo que corresponde às necessidades do presente, sem comprometer o
desenvolvimento das gerações futuras. O seu objetivo é assegurar o equilíbrio das três
dimensões do desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental) com a
governança (gestão) permanente.
Consumo Consciente
O consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e o bem estar
do planeta, ou seja, consomem levando em consideração os impactos provocados pelo
dispêndio excessivo, por meio do uso racional de produtos e serviços. A forma como se
utiliza e descarta os mesmos, objetivando a redução dos impactos por meio de novas
modalidades de consumo com menos emissão de carbono.
Coleta Seletiva
A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis: papéis, plásticos,
vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora e que podem ser
reutilizados ou reciclados. A coleta seletiva funciona também como processo de educação
ambiental, na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do desperdício
de recursos naturais e da poluição causada pelo resíduo.

EIXOS NORTEADORES
A partir da necessidade de promover ações para minimizar os impactos ambientais,
gerados na realização das atividades desenvolvidas pelo Sistema Fecomércio-RS, bem
como promover o desenvolvimento da sociedade e a proteção do meio ambiente, foram
implantadas iniciativas em parceria com as Unidades Operacionais, Educacionais e
Sindicatos. Dentre elas, destaca-se:
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EIXO NORTEADOR - FOCO INTERNO
1. LAISA - Levantamento de Aspectos e Impactos Socioambientais Sesc/Senac
O LAISA identiﬁca e trata os impactos sociais e ambientais, dos processos, produtos ou
instalações com a ﬁnalidade de inventariar, priorizar e tornar viável seu tratamento de forma
proativa, evitando assim o surgimento de aspectos ou impactos negativos à sociedade e ao
meio ambiente.

Figura 1 - Metodologia LAISA

O procedimento regional - PR 33/15 estabelece a metodologia para o Levantamento de
Aspectos e Impactos Socioambientais – LAISA, do Sesc-RS, assim como o processo do
Senac-RS, conforme ﬁgura 1.
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água

curso disponível

papel o cio
copos plás cos
orgânicos

acessibilidade
faixa etária

formação acadêmica
falta de comunicação
intempéries

interrupção de trânsito

energia
elétrica

Aspectos ambientais e Aspectos sociais signiﬁcativos:

Estes aspectos são monitorados por meio de indicadores de desempenho apresentados a
seguir.
Observação: A Fecomércio-RS realiza o levantamento dos aspectos e impactos dos seus
produtos e serviços, assim como o tratamento desses, utilizando a Matriz de
Sustentabilidade.
2. Acompanhamento de Indicadores
Com base no LAISA, foi estabelecido indicadores de monitoramento com o controle
mensal, fundamental para a mitigação dos impactos e para auxiliar o planejamento das ações
propostas, corrigindo eventuais resultados inesperados e melhorar continuamente as
atividades desenvolvidas. Em função da promoção de melhoria contínua deste processo,
houve uma alteração nos indicadores socioambientais onde continuará sendo monitorado o
consumo de energia e água, e incluído o consumo de papel e copo plástico.
Os seguintes indicadores são acompanhados pelo Sesc-RS e Senac-RS:

2.1 Recursos Naturais
Energia (KWh) – Consumido/Ano:
Sesc-RS
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Senac-RS

Água (m³) - Consumido/Ano:
Sesc-RS

Senac-RS

Observação: Devido a Fecomércio-RS estar sediada nas dependências do Sesc-RS,
compartilha dos seus indicadores, acompanhando o desempenho e participando das ações
propostas para redução dos recursos naturais.
2.2 Geração de Resíduos
Copos Plásticos (pacote de 100 unidades) - Consumido/Ano:
Sesc-RS

Senac-RS

Papel Ofício (pacote com 500 folhas) - Consumido/Ano:
Sesc-RS
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Senac-RS

3. Programa 4Rs
O Programa de Conscientização Ambiental 4Rs incentiva uma
postura proativa diante dos problemas socioambientais e da busca
pela sustentabilidade, por meio de ações que envolvam reeducar,
reduzir, reutilizar e reciclar.
São 4 passos simples: Reeducar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar, que
fazem toda a diferença para a natureza e as futuras gerações.
As identiﬁcações são fundamentais para esclarecer e informar aos
colaboradores sobre a importância deste Programa.
Os adesivos foram disponibilizados ao Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindicatos,
com o objetivo de conscientizar as pessoas para o uso correto dos recursos naturais. Os Kits
(caneca e copo), foram distribuídos aos colaboradores que ingressaram no Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

Os Multiplicadores Socioambientais da
Fecomércio-RS, realizaram a 2ª Blitz dos
4Rs em 2015, com o objetivo de identiﬁcar
possíveis não conformidades na aplicação do programa 4Rs, propondo assim,
ações de correção, quando necessárias, e
gerando oportunidades de aprendizado
entre os colaboradores. A Blitz ocorre
semestralmente e traz como reconhecimento o troféu “Área Destaque 4Rs”,
sendo esse rotativo, que reconhece a área
com melhor desempenho nos critérios
estruturados para a aplicação da Blitz.
Em 2015/2 a Assessoria de
Planejamento (ASPLAN) foi a reconhecida.
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4. Termo de Compromisso com as empresas recicladoras de resíduos sólidos
Com o apoio da Assessoria Jurídica (AJUR), foi estabelecido um Termo de Compromisso
para oﬁcializar o trabalho com as empresas recicladoras selecionadas para receber os
resíduos sólidos coletados. O objetivo do termo é criar maior compromisso com o serviço
prestado, principalmente no que diz respeito à frequência de coleta e destinação ﬁnal do
material de forma adequada.
5. Licença de Operação
O Facilitador/Multiplicador da Excelência (Socioambiental) identiﬁca o parceiro
(empresas para recolhimento de resíduos recicláveis), veriﬁca a licença de operação e
encaminha a solicitação do DET (Documento para Elaboração de Termo de Parceria) para a
AJUR - Assessoria Jurídica, vinculando as Licenças de Operação e garantindo o
atendimento da legislação e evita sanções futuras.
6. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Em conformidade com a Política Socioambiental, bem como a Política Nacional de
Resíduos Sólidos que estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a
gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabilidades dos geradores, do poder
público, e dos consumidores, bem como os instrumentos econômicos aplicáveis. Consagrase um longo processo de amadurecimento de conceitos: princípios como o da prevenção e
precaução, do poluidor-pagador, da ecoeﬁciência, da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida do produto, do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor
social, do direito à informação e ao controle social, entre outros. Diante disso, o Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac iniciou o processo de elaboração do Plano de Gestão dos
Resíduos Sólidos, conforme ilustração:

PLANO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

7. Calendário Socioambiental/Plano de Trabalho
O Comitê de Sustentabilidade deﬁniu ações sistêmicas que são divulgadas no início do
ano através do Calendário Socioambiental/Plano de Trabalho, onde são determinadas
algumas atividades importantes para a disseminação e a conscientização socioambiental no
Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindicatos.
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Calendário Socioambiental/Plano de Trabalho

8. Dia Mundial da Água
O dia Mundial da Água, 22 de março, foi comemorado no Sistema FecomércioRS/Sesc/Senac e Sindicatos com várias atividades visando despertar nas pessoas, a
consciência para preservação desse bem tão fundamental para a existência humana. Entre
as ações realizadas, tivemos: palestras, oﬁcinas, divulgação nas redes sociais, papel de
parede nos computadores e decoração temática.
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9. Campanha do Agasalho

A Gincana promovida pelos Multiplicadores Socioambientais na Campanha do Agasalho
2014 agitou as arrecadações na Fecomércio-RS, fazendo os colaboradores cumprirem as
tarefas em benefício do próximo:

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindicatos mobilizados para arrecadar
agasalhos:
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10. Dia da Árvore
A comemoração ao dia alusivo à árvore foi marcado pela entrega de marcadores de
páginas feitos com papel semente, publicação sobre o tema no informativo nos informativos
internos, decoração no prédio, e-mails marketing e papel de parede:

11. Semana do Meio Ambiente
Durante o mês de junho foram realizadas atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente.
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11.1 Questionário do Programa 4Rs
O questionário do Programa 4Rs foi construído por bloco (R) e ﬁcou disponível no
Strategic Adviser (SA) via web e preenchido individualmente pelos colaboradores do
Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, e o seu resultado foi:

A última opção foi planejada para que os colaboradores deixassem suas sugestões de
melhorias. Os comentários foram tabulados e estão sendo trabalhados em plano de ações.
11.2 Apresentação do Programa 4Rs
A apresentação do Programa 4Rs teve como objetivo sensibilizar as equipes sobre o
Programa 4Rs que foi revitalizado e a aproveitar o momento para reforçar a importância da
atitude de cada um na preservação do Meio Ambiente.
11.3 Maturidade Ativa
O Facilitador Socioambiental, facilitador da Maturidade Ativa e responsáveis pela
Educação Complementar de cada UO/Hotel planejaram em conjunto uma atividade para os
participantes da Maturidade Ativa, com a ﬁnalidade de sensibilizar quanto a
conscientização, preservação e conservação do meio ambiente. Exemplos de atividades:
oﬁcina de construção de utilitários com materiais recicláveis, palestras de sensibilização,
oﬁcinas de reaproveitamento de materiais ou alimentos, etc.
11.4 Dia do Descarte
Realização do Dia “D” (descarte), organizando um local para armazenamento dos
materiais que possam ser reaproveitados por outras pessoas.

14

11.5 Esquete nos andares
Colaboradores do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac incorporaram personagens e
apresentaram uma peça teatral em todos os andares do prédio para os demais
colaboradores, objetivando o despertar para as questões ambientais.

2014 Gestão de Resíduos

2015 Consumo de Energia e Água

11.6 Amigo secreto sustentável
Os presentes foram de materiais reciclados ou algo que os amigos tinham em suas
residências em boas condições, e que não estivessem mais utilizando, porém servisse para o
colega.

12. Encontro Técnico dos Facilitadores Socioambientais Sesc-RS

Em 2013 foi realizado o 3º Encontro Técnico dos Facilitadores Socioambientais com 54
participantes na Sala Cedro – Hotel Campestre. Os assuntos abordados foram nos dois dias:
- No primeiro dia alinharmos os atributos, os documentos e suas particularidades,
esclarecer dúvidas e apresentar cases;
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- No segundo dia trabalharmos as habilidades individuais através da participação das
oﬁcinas: mandala das intenções, ﬁltro dos sonhos, horta vertical em palete, origami, espiral
de ervas, reciclagem de papel e em função do tempo uma breve trilha.
O evento foi neutralizado com plantio de 03 árvores nativas na área do Hotel Campestre.

No 4º Encontro Técnico dos Facilitadores Socioambientais realizado em 2014 tiveram 69
pessoas com avaliação de reação de 9,7%. Os assuntos abordados foram: Alinhar ao Mapa
Estratégico e ao indicador estratégico nº 06: Atuar de forma sustentável; Revisar os
aspectos sociais do LAISA; Oﬁcializar a inclusão do PGRSS no Painel de Bordo; Trabalhar o
Painel de Bordo para torná-lo mais efetivo em 2014; Reforçar o importante papel do
facilitador socioambiental para o Sesc-RS; e Aproximar todos os facilitadores
socioambientais.

16

Em 2015 foi realizado em dois momentos, regional e anual:

12.1 Visitas Sustentáveis – Unidades Eﬁcientes Senac-RS
A partir das práticas de aprendizado, foi implantado o projeto de Visitas Sustentáveis –
Unidades Eﬁcientes, sob responsabilidade da ASPLAN, por meio da Educadora Ambiental,
responsável pela área. O objetivo é capacitar quanto às diretrizes estratégicas da
organização, vivenciar a rotina das Unidades, orientar e interagir com a Direção,
Multiplicadores e Líderes de Processo e avaliar o desempenho da organização e das
Unidades em relação às ações com vistas ao desenvolvimento sustentável. As visitas são
agendadas previamente e organizadas conforme necessidade da unidade e/ou área. De
2013 a 2015 foram capacitados 379 colaboradores.
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13. Aplicação da Matriz de Sustentabilidade
A deﬁnição de aplicação da Matriz ﬁcou a critério de cada unidade do Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac, deﬁnindo o escopo no âmbito de suas estratégias,
programas/produtos/serviços e processos.
A importância da busca de uma ferramenta que traduzisse este empreendimento de
forma a diagnosticar os principais projetos, produtos, programas e ações que são
desenvolvidas pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac foi fundamental para a criação da
Matriz de Sustentabilidade. Por meio desta Matriz é possível diagnosticar os projetos,
produtos, programas e ações que possam possuir características de recurso humano,
econômico, ambiental ou tecnológico.
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A Matriz foi aplicada, inicialmente, em cinco Unidades Operacionais do Sesc-RS, cinco
Unidades Educacionais do Senac-RS, sete Sindicatos e na Fecomércio-RS.
Esta ferramenta proporciona um autodiagnostico da gestão voltada para
sustentabilidade, sendo assim a partir desta análise é possível realizar plano de ações que
possam minimizar impactos à sociedade, ao meio ambiente e ao desenvolvimento
econômico.
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14. Comunicação Socioambiental
Com o intuito de disseminar informações e potencializar as atividades socioambientais
realizadas pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, são utilizados os meios de
comunicação: informativos internos “Você Sustentável (Sesc)”, “Olhar Sustentável (Senac)”,
“Por Dentro (Fecomércio-RS)”, “Informativo Sistema Fecomércio-RS”, e-mails enviados
aos colaboradores e Sindicatos, Agência de Notícias, Redes sociais e sites.

20

15. Monitoramento
O monitoramento das ações e resultados da gestão sustentável ocorre por meio de uma
ferramenta de controle e disseminação para a tomada de decisão da Direção.

Observação: A Fecomércio-RS controla as ações de sustentabilidade por meio do Plano
de Trabalho anual do Comitê de Sustentabilidade.
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EIXO NORTEADOR - FOCO EXTERNO
1. Fórum Fecomércio de Sustentabilidade
O Fórum Fecomércio de Sustentabilidade é uma iniciativa do Sistema FecomércioRS/Sesc/Senac, e tem como objetivo debater questões relativas ao desenvolvimento
sustentável, com foco nos três pilares da Sustentabilidade (econômico, social e ambiental).
Visa identiﬁcar riscos, oportunidades, tendências e impactos para as organizações, estreitar
relações com órgãos ambientais e empresas aﬁns, propiciando o desenvolvimento de
projetos sustentáveis, assim como a conscientização das pessoas por meio da disseminação
e implantação de ações práticas de sustentabilidade junto às empresas e sociedade. Tendo
como público alvo, empresários, Sindicatos, colaboradores do Sistema FecomércioRS/Sesc/Senac, representantes de órgãos públicos e privados, estudantes, enﬁm a
Sociedade em geral. Este evento está alinhado ao objetivo estratégico “Ser reconhecida
como entidade atuante na defesa do setor e no desenvolvimento dos negócios”,
estabelecido no Plano Estratégico da Fecomércio-RS.
Um dos principais objetivos do Fórum Fecomércio de Sustentabilidade é a divulgação de
cases da iniciativa privada, sensibilizando para atitudes frente à crise.
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Seguem alguns resultados:

2. Neutralização de CO2

Desde 2012 o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac realiza plantio de árvores nativas,
possibilitando a mitigação do impacto de seus eventos realizados durante o ano.
A neutralização de CO2 foi estabelecida com base na quilometragem rodada pelos
participantes no deslocamento para os eventos promovidos pelo Sistema FecomércioRS/Sesc/Senac.

3. Programa Mudei Minha Sorte
O projeto “Mudei Minha Sorte”, coordenado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac,
tem o objetivo de apadrinhar uma comunidade carente realizando atividades de
capacitação proﬁssional, proporcionando momentos de lazer e despertando o
empreendedorismo nos moradores. Para as ações, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac
conta com a parceria dos sindicatos patronais do Estado.
A proposta do Sistema Fecomércio-RS é desenvolver estratégias de minimização dos
índices de vulnerabilidade social, econômica e ambiental, fortalecendo suas competências
de autogestão e autonomia.
O programa é realizado desde 2014 e já foi desenvolvido em dois municípios, cujo Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) se encontrava em vulnerabilidade, sendo eles Camaquã
e Cachoeira do Sul, encerrado em 2015.
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Veja abaixo as ações realizadas pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Sindilojas
Costa Doce e Sindilojas Vale do Jacuí, em Camaquã e Cachoeira do Sul:

Camaquã “Comunidade São Pedro”:
- Sesc-RS: Atividades recreativas, culturais e informativas.
- Senac-RS: Capacitações nas áreas de imagem pessoal, gastronomia e informática.
- Sindilojas Costa Doce: Palestras (empreendedorismo e informática).
Município de Camaquã

Em 12/07/2013, foi realizada a reunião
de apresentação do Programa para as
equipes do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac
e Sindilojas de Camaquã.

Em 16/09/2013, foi aplicado o perﬁl de entrada,
conforme metodologia, no Bairro São Pedro em
Camaquã.

Dia 06/11/2013 foi realizado o Perﬁl Individual e a
Dinâmica: História do futuro.

Em 26/04/2014 foi realizado o lançamento do
Programa Mudei Minha Sorte no Bairro São Pedro
em Camaquã.

Cachoeira do Sul “Comunidade Zumbi dos Palmares”:
- Sesc-RS: Ações de educação complementar, recreação, esporte, leitura, grupo de
convivência e ação comunitária; Palestras (bem estar e qualidade de vida); Brinquedos
(inﬂáveis, cama elástica); Grupo de percussão em instrumentos reciclados com momentos
de reﬂexão sobre o meio ambiente; Horário na quadra de esportes; A equipe do Programa
Mesa Brasil, se articulou junto com a liderança da comunidade para fomentar a legalidade da
documentação já existente;
- Senac-RS: Palestras e cursos sobre câncer de mama, fortalecimento de lideranças,
cursos do programa Senac de gratuidade, oﬁcinas de vreciclagem e brechó solidário
- Sindilojas Vale do Jacuí: Palestra com Antônio Trevisan sobre o tema inclusão social;
Reivindicação ao prefeito para instalação de energia elétrica na sede Zumbi dos Palmares;
Doação de materiais de construção para o projeto: como pias, sanitários, torneiras, portas,
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janelas e madeiras; Doação de um computador para a comunidade; Doação de 35 livros para
a biblioteca da sede; Doação de tintas para pintura da sede do projeto na comunidade Zumbi
dos Palmares; Doação de uma geladeira; Doação de 100 cobertores para as famílias
necessitadas da comunidade.

Município de Cachoeira do Sul

Em 27/08/2013 foi realizada a reunião de
apresentação do Programa Mudei Minha Sorte
para as equipes do Sesc, Senac e Sindicato de
Cachoeira do Sul.

Em 06/11/2013 foi realizado o encontro com a
comunidade Zumbi dos Palmares e foi aplicado o
Perﬁl de entrada.

Dia 19/07/2014 foi realizado o lançamento do
Programa Mudei Minha Sorte.

Em 05/08/2015 foi aplicado o perﬁl de saída do
Programa Mudei Minha Sorte.

Em 2015 o Programa deu início as suas atividades no município de Rio Grande com a
parceria do Sindilojas Rio Grande.
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4. Campanha Resíduo Eletrônico
Dando continuidade à campanha de recolhimento de resíduos lançada pelo Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac em 2011, e com o tema “Preserve o meio ambiente. Não
descarte equipamentos eletrônicos em qualquer lugar” o Sindilojas Missões em parceria
com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Natusomos de Horizontina, 1º Batalhão de
Comunicações, e Lions Clube Tiarajú, retirou de Santo Ângelo e de Entre-Ijuís, em 2014 mais
de 22 toneladas de resíduos eletrônicos, e em 2015, mais de 50 toneladas foram recolhidas.

5. Representatividade
5.1 Grupo Técnico de Trabalho – Meio Ambiente (GTT-MA) da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
Participam representantes das Federações Estaduais com o objetivo de alinhar,
sistematicamente, a posição do Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e do Sistema
CNC/Sesc/Senac, acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos, apresentando propostas.
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5.2 Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema)
Participa representante do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac com o objetivo de
alinhar, sistematicamente, a posição do Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e do
Sistema CNC/Sesc/Senac, acerca das propostas de trabalho e debates do Consema.
5.3 Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA)
Participam representantes do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac com a ﬁnalidade de
elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul
(PlanEA-RS), considerando suas sete linhas de ação de acordo com a Política Estadual de
Educação Ambiental, Lei estadual 13.597, de 31/12/2010.

6. Prêmio Fecomércio de Sustentabilidade

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac apoiou em 2015 o 5º Prêmio Fecomércio de
Sustentabilidade, idealizado pela Fecomércio-SP, em parceria com a Fundação Dom Cabral,
e com a participação de diversas Federações do país. O evento tem como premissa
estimular práticas sustentáveis nas empresas, que, ao mesmo tempo, também agreguem
valor a novos modelos de negócios, serviços e produtos.
Para participar do Prêmio Fecomércio de Sustentabilidade, os interessados deveriam
inscrever seus projetos, nas seguintes categorias: Empresa (microempresa, pequena/média,
grande empresa de comércio, serviços e turismo; entidades empresariais e indústrias);
Órgão Público; Academia (professores universitários em atividade e estudantes
regularmente matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação) e Reportagem
jornalística (rádio/TV, jornalismo impresso e
jornalismo online).
Na 5ª edição do Prêmio, 248 projetos de
todo o país foram inscritos, sendo 9 projetos
do Rio Grande do Sul. Na categoria
Microempresa, o projeto “Cavalo de Lata” da
empresa Cavalo de Lata Ltda. de Santa Cruz
do Sul, esteve entre os 33 ﬁnalistas.
No dia 24 de novembro de 2015, na sede da
Fecomércio-SP foram anunciados os 11
vencedores das categorias que compõem o
Prêmio Fecomércio de Sustentabilidade.
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Tendo em vista as diversas ações executadas pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e
Sindicatos para promover o desenvolvimento ﬁnanceiro sustentável, este relatório torna-se
de extrema importância para o conhecimento de todas as partes interessadas no que tange
a busca pelo desenvolvimento social, ambiental e econômico de todos os nossos processos,
produtos, serviços e instalações.
O Relatório de Sustentabilidade será elaborado com periodicidade anual, divulgado e
disponibilizado a todos os interessados por meio eletrônico.

28

Este relatório foi desenvolvido pelo
Comitê de Sustentabilidade do
Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

