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Enquanto o amor pesar mais que o 
mal na balança, enquanto existir 
pureza no olhar de uma criança, 
enquanto houver um abraço, há 

de haver esperança. Enquanto nosso 
perdão for mais forte que a vingança, 
enquanto se acreditar que quem acredita 
alcança, enquanto houver ternura, há de 
haver esperança. Enquanto você sorrir por 
uma boa lembrança, enquanto você lutar 
com uma força que não cansa, enquanto 
você for forte, há de haver esperança. 
Enquanto a canção tocar, enquanto seu 
corpo dança, enquanto nossas ações 
forem nossa grande herança, enquanto 
houver bondade, há de haver esperança.
Enquanto se acreditar numa sonhada 
mudança… pelo fim da violência, pelo fim 
da insegurança, enquanto existir a vida, 
há de haver esperança. Esperança no 
amanhã e no agora também. Tenha pressa, 
é urgente, não espere por ninguém. Não 
adianta esperança se você não faz o bem. 
Transforme sua esperança em algo que 
não espera. É no meio da maldade que a 
bondade prospera. É justo no desespero 
que a paz chega e impera. É quando se está 
sozinho que um abraço tem valor. Repare 
que é no frio que a gente busca o calor. 
E é justo onde existe ódio que tem que 
espalhar amor. Não adianta assistir, não 
adianta observar, se você não se mexer, as 
coisas não vão mudar. E até a esperança vai 
cansar de esperar. O mundo já lhe esperou 
desde a hora de nascer. Lhe apresentou a 
vida e fez você entender que se o problema 
é o homem, o homem vai resolver. . Afinal, 
a gente nasce sem trazer nada pra cá, na 
hora de ir embora o mesmo nada vai levar. 
O que importa de verdade é o que a gente 
vai deixar.

PARA 
REFLETIR

SEMPRE HAVERÁ
ESPERANÇA

Bráulio Bessa

Crianças inscritas e apadrinhadas
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Há décadas os sinais de que algo 
está a mudar no mundo, são 
evidentes e que se faz 
necessário repensar em novas 

abordagens criativas e inovadoras para 
velhos e novos problemas.

O ano de 2020, chegou e trouxe 
consigo situações atípicas, mas prova-
velmente o aviso mais sério e imediato de 
que a sociedade olhasse para a sua forma 
de vida, e reequacionasse tudo e volte a 
“respirar” e coexistir. 

Estamos vivenciando a mu-dança 
de um mundo volátil, incerto, complexo e 
ambíguo, intitulado como mundo VUCA. 
Esse termo era usado em campo de guerra 
para explicar o cenário pós guerra para um 
mundo conhecido como BANI que era 
frágil, ansioso, não linear e 
incompreensível. Mais do que nunca 
precisamos desa-celerar, conhecer nossas 
fragilidades e potencialidades, sermos 
resilientes e persistir sempre, precisamos 
nos adaptar o “novo normal” para evo-
luirmos e mais que isso, precisamos 
desenvolver nossa antifragilidade, 
precisamos compreender que as 
adversidades não são superadas pela 
reação, mas pela aceitação. 

Nesse caso, aceitar não significa 
permanecer resignado perante um 
problema, mas entender o contexto em 
torno de um imprevisto e aprender com 
isso. 

Sem alarmismos ou teorias do 
caos, temos de refletir sobre a nova vida 
pós-covid e pré,  seja lá do que for, mas 
sem perder o foco na necessária alteração 
comportamental de todos em prol de todos.

Assim, o compromisso que cada 
um de nós deve ter para com a sociedade 
é de percepção das conse-quências das 
nossas ações ou omis-sões.

Nosso desejo é que chegue o 
novo normal, que haja mudança no 
espirito humano, que haja valorização do 
“ser e não do ter”; que chegue logo o 
fim desta pandemia e que nos seja 
permitido chorar as perdas, sarar as 
feridas e recuperar a nossa liberdade e a 
afetividade.

Precisamos ser otimistas, acre-ditar 
que é possível, e nós do MAFO, 
acreditamos e continuamos nos pre-
parando estratergicamente, analisan-do os 
cenarios micro e macro, focando nas 
coisas positivas, misticando os ris-cos e 
invertindo todas as nossas forças para 
superar tudo isso. E quando não for 
possível fazer tudo, vamos fazer tudo que 
poder. 

Contamos com você.

MENSAGEM 
DA DIREÇÃO
(G4-1)

Maria Luciana de Oliveira
Presidente do MAFO
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MAFO EM NÚMEROS

PARCEIROS POTENCIAIS

Anos de
Atuação

926
Famílias

1235
Crianças

06
Projetos

60
Voluntários
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Linha do Tempo
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ATUAÇÃO EM 
TEMPO DE 
PANDEMIA...

No início de 2020, surgiram
notícias de que um vírus,
chamado Covid-19 se espa-
lhava pelo mundo. As pri-

meiras reações não indicavam que o 
problema poderia chegar ao Brasil e 
nos atingir gravemente, como já cir-
culava o conhecimento das consequ-
ências graves nos países que foram os 
primeiros atingidos. A nós, restavam 
até este início de ano, outros aconte-
cimentos igualmente dramáticos no 
plano social, sanitário, ambiental, da 
segurança pública, que aparecem de 
forma corriqueira na mídia nacional. 

A Organização Mundial da Saú-
de identificou então que se tratava de 
uma pandemia. Esta e outras palavras 
não faziam parte do nosso vocabulá-
rio, acostumado com termos relacio-
nados às injustiças sociais, à corrup-
ção, à violência doméstica, ao racismo, 
dentre outros já tão banalizados, por 
integrarem narrativas sociais cotidia-
nas.

Os impactos causados pela 
pandemia oriunda do novo coronaví-
rus vem repercutindo em diversas es-
feras de nossa sociedade, contribuin-
do muitas vezes para a segregação 
social e aumento das desigualdades 
existentes, impactando nos sistemas 
de saúde, econômicos, políticos, cultu-
ral, dentre outros.

Ocara, município que atuamos, 
está na lista dos municípios do Estado 
do Ceará com número altíssimo de con-
taminação de covid-19, exigindo ações 
imediatas de prevenção e de reparação.
Nós do MAFO, nos preparamos jun-
tamente com nossos parceiros, para 
atender nossas famílias. Vejam as ações 
realizadas de março a dezembro de 
2020 de enfrentamento ao covid-19:

• 11.700 kits alimentícios no total de
210.600 toneladas de alimentos distri-
buídos
• 1.700 kits de produtos de limpeza e
higiene pessoal no total de 35.100 tone-
ladas de produtos.
• 944 famílias beneficiadas
• 11 comunidades atendidas
• 20 colaboradores envolvidos
• 60 voluntários apoiando.
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Contexto 
Comunitário 
(G4-2)

O Município de Ocara está lo-
calizado na microrregião de 
Chorozinho, mesorregião 
do Norte Cearense, distante 

da Capital 85 km. O município pos-
sui 25.833 habitantes (estimativa do 
IBGE) e área de 765,37 km², tendo sua 
criação datada de 1987 (coordenadas 
geográficas entre: 4° 29’ de latitude e 
a uma longitude 38° 35’ e está a uma 
altitude de 170 metros). Possui seus li-
mites ao Norte - Cascavel, Chorozinho, 
Barreiras e Aracoiaba ao Sul - Aracoia-
ba, Ibaretama e Morada Nova ao Leste 
- Morada Nova, Beberibe e Cascavel e
ao Oeste - Aracoiaba.

O topônimo Ocara vem do tu-
pi-guarani e significa palco, terreiro ou 
terraço de aldeia ou taba. Sua deno-
minação original era Jurema e, desde 
1943, Ocara chamou-se primitivamen-
te Jurema, denominação que caracte-
riza certa espécie arbórea e própria de 
solos empobrecidos, rasos e imperme-
áveis. Suas origens estão vinculadas 
à família de João Correia dos Santos, 

fazendeiro e comerciante no local, 
porém se data que possa identificar as 
relações do tempo.

Temos como municípios Limítro-
fes: Norte: Cascavel, Chorozinho, Bar-
reira, Aracoiaba, Sul: Aracoiaba, Ibareta-
ma, Morada Nova, Leste: Morada Nova, 
Beberibe, Cascavel, Oeste: Aracoiaba.

Ocara estar dividida em 6 distri-
tos: Arisco dos Marianos, Novo Horizon-
te, Sereno de Cima, Serragem, Curupira 
e Sede.

A entidade MAFO, desenvolve 
aulas de dança, música, nas modalida-
des de violão e teclado e tem um grupo 
de maracatu na modalidade de percus-
são. Apoia ainda, a quadrilha do grupo 
de jovens da localidade de Croata, a 
pisada nordestina. 
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Sobre o 
Relato de 
Sustenta-
bilidade
(G4-28, G4-30, G4-32)

Para mostrar a nossa trajetória 
em 2019 de forma mais objetiva 
e eficiente, adotamos o modelo 
global de Relato de Sustenta-

bilidade, desenvolvido pela Global Re-
porting Initiative (GRI), em sua versão 
GRI-G4 Essencial. Uma combinação de 
informações quantitativas e qualitati-
vas, de ciclo anual, que explicita como 
geramos valor interna e externamente 
e como nossas estratégias contribuem 
para o desenvolvimento sustentável, 
influenciando na capacidade de a or-
ganização sobreviver no longo prazo e 
atender seu público.
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Perfil da
Organização
(G4-3; G4-4; G4-5;
G4-6; G4-7; G4-8)

O Movimento de Ajuda Fami-
liar de Ocara é uma Pessoa 
Jurídica de direito privado, 
filantrópica, de caráter de 

assistência social de proteção básica, 
cultural, sem fins lucrativos, com dura-
ção indeterminada, tendo como sede e 
foro em Ocara. A Entidade desenvolve 

seus projetos sociais pautadas na Po-
lítica Nacional de Assistência Social - 
PNAS, e na matriz programática deno-
minada Estratégia de Desenvolvimento 
Social do Child FundBrasil. Os projetos 
sociais são desenvolvidos mediante 
participação ativa das famílias, crianças, 
adolescentes e jovens que, identificam 
coletivamente através do Desenvolvi-
mento Comunitário Participativo- DCP, 
os principais desafios e as ações de 
enfrentamento dos mesmos. O público 
prioritário do atendimento são crianças 
de 0 a 24 anos de idade. 
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Com o intuito de empoderar crianças, adolescentes e jovens, cultivando valores 
humanos, contribuindo para o respeito às diversidades, no tocante a uma melhor 
qualidade de vida. Para isso a entidade conta com diversos parceiros, os quais 
acreditam e investem nesta instituição conforme tabela abaixo:
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Ideologia: 
Missão,
Visão, 
Valores e 
Objetivos 

Missão

Proporcionar o desenvolvimento do 
público atendimento (Crianças, adoles-
centes, jovens e famílias), promovendo 
atividades permanentes, que as des-
perte para uma tomada de consciência 
diante de seus direitos e deveres como 
cidadãos inseridos na sociedade.

Visão de Futuro

Torna-se até 2022 uma organização de 
referência em ações que contribuem 
para a efetivação das políticas públicas 
voltadas para a proteção e garantia dos  
direitos das  crianças  e  adolescentes  
e fortalecimento de vínculos familiares 
no território do  Maciço de Baturité.

Proposta de Valor

• Qualidade de Vida
• Inclusão Social
• Formação Educacional
• Autonomia Familiar
• Valorização Profissional
• Desenvolvimento Socioeconômico
• Crianças Adolescentes E Jovens Cuida-
dos E Protegidos
• Empoderamento Infanto Juvenil
• Fortalecimento Comunitário
• Engajamento Do Voluntariado

Objetivos:

1. Fortalecer o setor econômico e o in-
vestimento social privado para o desen-
volvimento socioeconômico e a quali-
dade de vida das famílias.
2. Proporcionar inovação tecnológica
para o empoderamento infanto juvenil.
3. Fortalecer o eixo social para a prote-
ção, valorização e protagonismo das
crianças, adolescentes e jovens.

(G4-56)

Jovens inscritas e apadrinhadas
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Governança 
(G4-24; G4-34)

O MAFO, parceiro do Child 
Fund Brasil, adota seu mo-
delo de governança, tendo 
a Transparência, equidade, 

ética, prestação de contas, eficiência 
e responsabilidade aos alicerces do 
modelo de governança, construído de 
acordo com as melhores práticas do 
mercado. A entidade é composta por 
uma diretoria executiva, conselho fiscal 
e conselho de pais, todos voluntários, 
sem remuneração que apoiam a ges-
tão nas decisões estratégicas. Outra 
obrigação é a supervisão da aplicação 
da Código de Conduta e Ética Empre-
sarial do Child Fund Internacional e de 
outras políticas internas de salvaguarda 
infantil.

Gestão (G4-9; G4-14; G4-15; G4-16)

O MAFO, é composto por uma diretoria 
executiva regida pelo Estatuto social, 
tendo 4 membros voluntários, eleitos 
em assembleia geral para um mandato 
de 3 (três anos). Conta com um quadro 
de 3 funcionários em regime de CLT, 
sendo um gestor, um educador social e 
um auxiliar administrativo, conta ainda 
com duas auxiliares de serviços gerais 
cedidos pela Prefeitura Municipal de 
Ocara, 11 educadores sociais na moda-
lidade MEI. Atende diretamente 1.235 
crianças, adolescentes e jovens, sendo 
atendidas em cinco projetos sociais 
que visam o fortalecimento de vínculos, 
sustentabilidade do lar, protagonismo, 
o pensamento crítico, promoção dos
direitos e participação sócio-política,
por meio do desenvolvimento de ha-
bilidades pessoais das crianças e dos
adolescentes e habilidades pessoais e
profissionais dos jovens.

Para prevenção de desastres, a enti-
dade possui um Plano Operacional 
de Preparação para Emergência que 
constitui um apoio para enfrentar os 
desafios que o município de Ocara 
enfrenta ou possa vir enfrentar a partir 
dos impactos dos desastres naturais. 
Tem como objetivo desenvolver ações 
em parcerias com a defesa civil munici-
pal e outros órgãos, no tocante a pre-
ver, responder e recuperar no menor 
tempo possível os danos causados.

Em relação a agenda 2030, dos 

17 ODS, o MAFO, trabalha diretamente 
com 10, sendo eles: 01 Erradicação da 
pobreza; 02 Erradicação da fome; 03 
Saúde e Bem estar; 04 Educação de 
qualidade; 05 Igualdade de gênero; 06 
Agua limpa e saneamento; 08 empre-
gos dignos e crescimento econômico; 
10 Redução das desigualdades; 16 Paz e 
justiça e o ODS 17 Parcerias e meios de 
implementação.
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Auditorias
(G4-24; G4-34) O MAFO anualmente passa por 

auditoria, sendo realizada 
por uma empresa indepen-
dente, visando assegurar a 

transparência na gestão dos recursos 
financeiros, afastar conflitos de interes-
se e monitorar os investimentos sociais. 
Parecer dos auditores
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O MAFO conta com uma 
equipe de 12 colaboradores, 
03 destes são contratados 
no regime CLT, sendo uma 

gestora, uma educadora social e um 
auxiliar administrativo, 02 auxiliares de 

Fazem parte dessa área os setores de gestão, vínculo Criança Padrinho-VCP, 
Tecnologia e projetos socais. Em 2020 foram 19 os fornecedores conforme a 
seguir: Tavares e Nobre Supermecados LTDA, Maria Erineide Nobre Galdino, S. 
Supermercado Fortaleza, Francisca Janelane de Abreu Lino, L & J Pereira Produ-
tos Farmacêuticos, Comercial de Alimentos Super Ocara Center, Aclelton Lopes 
Cavalcante – ME, Comercial Popular de Bebidas e Alimentos, Samara Joyce ME; 
J Alves Neto Mercearia, Plásticos Paulista LTDA, Edivânia Girão da Silva, Jonas 
Batista dos Santos ME; Casa Bacha e CIA LTDA; Sodine Soc. Dist. do NE LTDA; 
Benicio Braga e Rep LTDA; Antônio Claudio Silva Lopes ME; Magno Felipe Cha-
ves-ME, J Ary Tecidos LTDA, para assegurar a nossa Política de Proteção Infantil, 
todos os prestadores de serviço conhecem e revisam a política de salvaguarda 
infantil e assinam anualmente o Termo de Conduta Ética para com Crianças.

Colaboradores
(G4-10)

serviços gerais, cedidas pela prefeitura 
municipal de Ocara e com uma equipe 
de 08 educadores sociais contratados 
na modalidade de MEI –Micro empre-
ender individual. 
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Políticas e
Procedimentos

Temos importantes políticas e procedimentos que embasam o trabalho: 
salvaguarda, Código de Conduta e Ética Empresarial, Anti-Assédio e Não 
Discriminação, Whistleblower (Apresentação de Queixas ou Canal de de-
núncia), Conflito de Interesses, Prevenção de Fraudes e Conscientização. 

Elas garantem a segurança da organização e uma governança confiável e trans-
parente.
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Tecnologias
Sociais
É tempo de ODS!

Terapia Comunitária Integrati-
va é um instrumento que nos 
permite construir redes sociais 
solidárias de promoção da vida 

e mobilizar os recursos e as competên-
cias dos indivíduos, das famílias e das 
comunidades. A entidade conta com 
3 terapeutas comunitárias. Foram 45 
atendimentos

Grupo de Oportunidade Local 
e Desenvolvimento -GOL.D que traba-
lha a educação social e financeira com 
as famílias e com isso busca garantir 
acesso a serviços financeiros a pesso-
as de baixa renda, gerar capacidades 
no grupo, criar o habito da poupança 
e assim possibilitar o investimento de 
forma produtiva, e ajudar a enfrentar 
situações emergenciais. A entidade em 
2020 contribuiu para a formação de 12 
grupos de mulheres, atendendo mais 
106 mulheres.

Brincando nos Fortalecemos 
para enfrentar situações difíceis -Essa 
metodologia apresenta uma propos-
ta de trabalho para a prevenção dos 
maus-tratos e da violência sexual na 
infância e na adolescência, elaborada 
pelo Programa CLAVES da Juventude 
para Cristo no Uruguai. Foram atendi-
das 150 crianças nesta metodologia.

AFLATOUN que tem como ob-
jetivo: Trabalhar com as crianças edu-
cação social e financeira, para que elas 
possam aprender sobre si mesmas, 
sobre os seus direitos, sobre economia, 
conceitos financeiros básicos e empre-
sa. Foram formadas 2 turmas de afla-
tuon, sendo atendidos um total de 35 
crianças. 

MJPOP com o objetivo de pro-
mover um amplo debate entre comu-
nidade, organizações da sociedade 
civil e poder público sobre as possíveis 
soluções, não apenas relativas aos pro-
blemas encontrados, mas também às 
estruturas que os mantém, tais como 
as políticas públicas municipais e o re-
curso destinado a elas e a metodologia.
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MONITORAÇÃO
E AVALIAÇÃO

Para monitorar e avaliar seus 
projetos sociais, a entidade uti-
liza uma ferramenta de gestão 
chamada de Índice de Desem-

penho dos Projetos- IDP. Essa ferra-
menta possibilita o acompanhamento 
dos projetos desenvolvidos através de 3 
indicadores-atividade, beneficiário e re-
cursos financeiros, tendo uma variação 
de 10% a mais ou 10% a menos, possibi-
litando assim, identificar o bom desem-
penho dos projetos, bem como planejar 
novas estratégias para os pontos que 
precisam de intervenção. 

A entidade foi reconhecida por 
seu parceiro ChildFund Brasil em 2019, 
por apresentar excelentes resultados de 
gestão de projetos sociais. Nos gráficos 
abaixo é possível observar o desempe-
nho institucional na área de gestão de 
projetos sociais nos três indicadores 
avaliados- financeiro, beneficiário e ati-
vidade.

Em 2020 inovamos utilizando 
uma outra ferramenta de avaliação de 

impacto utilizada pela en-
tidade é a OKR, uma me-
todologia de gestão que 
foi criada pelo ex-CEO 
da Intel Andrew que tem 
como obetivo simplicar 
a forma de encarar os 
chamados “Objectives 
and key results”; ou seja, 
os objetivos principais de 
uma empresa.

Olhares em foco com o objetivo 
de utilizar a fotografia como um instru-
mento estratégico e precioso, possibi-
litando aos adolescentes a oportunida-
de de discutir as suas representações 
visuais a partir das suas experiências 
sensoriais. Os grupos de jovens da en-
tidade MAFO são integrados a rede de 
Juventude do Chidl Fund Brasil REJU-
DES- Rede de Juventude em Brusca de 
Seus Direitos Sociais. Sendo composto 
por 115 jovens.

Em 2020, a entidade desenvolveu 5 
projetos sociais:

1. Família cuidadora,
2. Sustentabilidade do lar,
3. Habilidades para a vida
4. Identidade e participação cidadã.
5. Brincando nos Fortalecemos para
enfrentar situações difíceis.
6. Criança e adolescente crescendo e
se fortalecendo.
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Apadrinha-
mento de 
Crianças

Proteção 
Infantil

Atualmente são inscritas na entidade 
MAFO, 1.235 crianças no sistema de 
apadrinhamentos, destas 923 são apa-
drinhadas. As crianças são atendidas 
com projetos sociais que visam pro-
mover o protagonismo, o pensamento 
crítico, promoção dos direitos e par-
ticipação sócio-política, por meio do 
desenvolvimento de habilidades pes-
soais das crianças e dos adolescentes e 
habilidades pessoais e profissionais dos 
jovens

O compromisso com a proteção infan-
til, tem início com o Estatuto da institui-
ção, que tem como finalidade trabalhar 
em benefício das crianças e suas famí-
lias, com programas que promovam 
ou contribuam para promoção integral 
de seus membros. Promover gratuita-
mente a educação, assistência social e 
a saúde da criança e sua família, dentre 
outras. Tendo um público prioritário 
na faixa etária de 0 a 24 anos, dentre 
crianças, adolescentes e jovens, sem 
discriminação de cor, raça, sexo, etnia e 
religião.
A entidade MAFO proporciona aos 
colaboradores capacitações contínuas 
sobre a política de salvaguarda infantil, 
sendo as assinaturas renovadas anual-
mente. 



Relato de Sustentabilidade 2020 - MAFO

página   22

Resultados das 
Finanças (G4-17)

(Tabela Financeira a ser preenchida. Pode-se inserir e/ou retirar linhas e colunas 
de acordo com a realidade financeira da organização). 
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Depoimentos

“Nestes quase dois anos de 
parceria, pudemos acompanhar 
como a atuação do Movimento de 
Ajuda Familiar de Ocara impactou 
a vida de crianças e adolescentes 
e de suas famílias num município 
de baixo IDH e como a organização 
vem fortalecendo e expandindo 
sua atuação.  Durante esse 
tempo, houve um diálogo muito 
próximo e constrtutivo da equipe 
Phi com a Maria das Graças e 
ficamos orgulhosos de estarmos 
nesta parceria construindo juntos 
caminhos para um futuro mais 
inclusivo e próspero para todos da 
região”.  

Luiza Serpa, fundadora e diretora 
do Instituto Phi.

“Sou Monica Silan, presidente do 
Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Ceará-
CEDCA, quero falar da evolução que 
o Movimento de Ajuda Familiar de
Ocara- MAFO, tem dito dentro do
colegiado do CEDCA, especialmente
da pessoa da conselheira, Maria
das Graças, conhecida como
Gracinha, que tem feito um trabalho
diferenciado na comissão de
orçamento e fundos. É o primeiro
mandando desta organização
neste colegiado. Eu parabenizo a
MAFO pela sua participação, pelo
seu trabalho junto as Famílias;
trabalho de excelência, promovendo
advocacy. Temos muito orgulho de
termos a MAFO compondo nosso
colegiado.”

Monica Silan, Presidente do 
Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Ceará-
CEDCA.
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Siglas
(G4-1) - Apresente uma declaração do 
principal tomador de decisão da orga-
nização (p. ex.: diretor-presidente, presi-
dente do conselho de administração ou 
cargo equivalente) sobre a relevância 
da sustentabilidade para a organização 
e sua estratégia de sustentabilidade.  
(G4-2) - Apresente uma descrição dos 
principais impactos, riscos e oportuni-
dades.
(G4-3) -  Relate o nome da organização. 
(G4-4) - Relate as principais marcas, 
produtos e serviços. 
(G4-5) - Relate a localização da sede da 
organização. 
(G4-6) - Relate o número de países 
nos quais a organização opera e nome 
dos países nos quais as suas principais 
operações estão localizadas ou que são 
especialmente relevantes para os tópi-
cos de sustentabilidade abordados no 
relatório.
(G4-7) - Relate a natureza da proprieda-
de e forma jurídica da organização.
(G4-8) - Relate os mercados em que a 
organização atua (com discriminação 
geográfica, setores abrangidos e tipos 
de clientes e beneficiários).
(G4-9) - Relate o porte da organização, 
incluindo:  
Número total de empregados; 
Número total de operações;  
Vendas líquidas (para organizações do 
setor privado) ou receita líquida (para 
organizações do setor público);  
Capitalização total discriminada em 
termos de dívida e patrimônio líquido 

(para organizações do setor privado);
Quantidade de produtos ou serviços 
prestados.   
(G4-14) - Relate se e como a organiza-
ção adota a abordagem ou princípio da 
precaução.
(G4-15) - Liste as cartas, princípios ou 
outras iniciativas desenvolvidas ex-
ternamente de caráter econômico, 
ambiental e social que a organização 
subscreve ou endossa. 
(G4-16) - Liste a participação em asso-
ciações (p. ex.: associações setoriais) e 
organizações nacionais ou internacio-
nais de defesa em que a organização:  
Tem assento no conselho de governan-
ça  Participa de projetos ou comissões;  
Contribui com recursos financeiros 
além da taxa básica como organização 
associada;  Considera estratégica a sua 
participação Isso se refere principal-
mente à participação como associada 
do ponto de vista da organização; Isso 
se refere principalmente à participação 
como associada do ponto de vista da 
organização.
(G4-17) - Liste todas as entidades in-
cluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equiva-
lentes da organização. Relate se qual-
quer entidade incluída nas demons-
trações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organiza-
ção não foi coberta pelo relatório.
(G4-24) - Apresente uma lista de gru-
pos de stakeholders engajados pela 
organização.
(G4-28) - Período coberto pelo relatório 
(p. ex.: ano fiscal ou civil) para as infor-
mações apresentadas.
(G4-30) - Ciclo de emissão de relatórios 
(anual, bienal, etc.).
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(G4-31) - Informe o ponto de contato 
para perguntas sobre o relatório ou seu 
conteúdo.
(G4-32) -  Relate a opção “de acordo” 
escolhida pela organização. Relate o 
Sumário de Conteúdo da GRI para a 
opção escolhida (veja as tabelas abai-
xo). Apresente a referência ao Relatório 
de Verificação Externa, caso o relatório 
tenha sido submetido a essa verifica-
ção. Embora a GRI recomende o uso de 
verificação externa, essa recomendação 
não constitui um requisito para que 
o relatório esteja “de acordo” com as
Diretrizes.
(G4-34) - Relate a estrutura de gover-
nança da organização, incluindo os
comitês do mais alto órgão de gover-
nança. Identifique quaisquer comitês
responsáveis pelo assessoramento do
conselho na tomada de decisões que
possuam impactos econômicos, am-
bientais e sociais.
(G4-56) - Descreva os valores, princí-
pios, padrões e normas de comporta-
mento da organização, como códigos
de conduta e de ética.
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