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RESUMO 
 

 

As pequenas e médias empresas (“PMEs”) são relevantes para as economias 
e para a geração de empregos de países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
Porém, mesmo sendo relevantes essas empresas não são envolvidas nas 
discussões sobre o desenvolvimento sustentável no mesmo nível como ocorre com 
multinacionais e grandes empresas. A literatura sobre PMEs do sul global, em 
especial no Brasil, é reduzida e os fatores culturais específicos da sociedade 
brasileira merecem um destaque em particular nesses estudos. As PMEs, assim 
como as grandes empresas precisam conhecer quem são seus stakeholders, 
gerenciá-los de forma a obter e manter sua legitimidade operacional e divulgar suas 
práticas a essas partes interessadas. Por isso, elas também sofrem a 
interdependência de temas como: práticas sustentáveis (Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) e práticas Ambientais, Sociais e Governança (ASG)), partes 
interessadas, legitimidade operacional e os relatórios de sustentabilidade. Ainda 
precisam lidar em suas rotinas com a escassez de recursos financeiros, número 
reduzido de funcionários e ferramentas gerenciais não adaptadas as suas realidades. 
O objetivo desse estudo foi de propor um relatório de sustentabilidade simplificado, 
com viés prático ao ser baseado em indicadores selecionados do GRI Standards, já 
em uso por PMEs brasileiras que divulgam seus relatórios de sustentabilidade, e 
perguntas selecionadas dos questionários de responsabilidade socioambientais de 
instituições financeiras brasileiras. Esse relatório de sustentabilidade simplificado 
pode ser utilizado como referencial para auxiliar os empresários, proprietários, 
administradores e/ou gestores de PMEs, a adotarem práticas sustentáveis adaptadas 
as suas necessidades, dificuldades e limitações operacionais e estruturais e também 
como um instrumento de comunicação com suas partes interessadas. A pesquisa 
teve uma abordagem qualitativa e descritiva, com o uso de questionário próprio de 
pesquisa científica. Os resultados obtidos apontaram convergências e divergências 
entre os pontos de vista das PMEs participantes com outros estudos utilizados como 
referência e concluiu que um relatório simplificado pode auxiliar as PMEs na adoção 
de práticas sustentáveis. Além disso, ao adotarem práticas sustentáveis as PMEs 
têm a oportunidade de atenderem também os critérios do ASG, que cada vez mais 
são base de análise de investidores individuais e institucionais na avaliação e na 
escolha de empresas que receberão investimentos, apontando que os negócios se 
fundamentam na visão de sustentabilidade baseada no retorno econômico para 
sobreviverem, mas também sob o ponto de vista dos impactos sobre o meio ambiente 
e a sociedade e que o “G” desponta como o elo que conecta o “A” e o “S” na sigla 
ASG. 

 
Palavras-chave: Relatório de Sustentabilidade Simplificado; Pequenas e Médias 
Empresas; Práticas Sustentáveis; Ambiental, Social e Governança (ASG); GRI 
Standards; Instituições Financeiras. 



ABSTRACT 
 

 

Small and medium-sized enterprises (“SMEs”) are relevant to the economies 
and job creation of both developed and developing countries. However, even though 
they are relevant, these companies are not involved in discussions about sustainable 
development at the same level as multinationals and large companies. Literature on 
SMEs in the global south, especially in Brazil, is limited and cultural factors specific to 
Brazilian society deserve a particular emphasis in these studies. SMEs, as well as 
large companies, need to know who their stakeholders are, manage them in order to 
obtain and maintain their operational legitimacy and disclosure their practices to these 
stakeholders. Therefore, they also suffer from the interdependence of topics such as: 
sustainable practices (Corporate Social Responsibility (CSR) and Environmental, 
Social and Governance (ESG) practices), stakeholders, operational legitimacy, and 
sustainability reports. They still need to deal in their routines with the scarcity of 
financial resources, reduced number of employees and management tools not adapted 
to their realities. The purpose of this research was to propose a simplified sustainability 
report, with a practical bias, based on selected indicators from the GRI Standards, 
already in use by Brazilian SMEs that disclosure their sustainability reports, and 
selected questions from the social and environmental responsibility questionnaires of 
Brazilian financial institutions. This simplified sustainability report may be used as a 
reference to support entrepreneurs, owners, administrators and/or managers of SMEs 
to adopt sustainable practices adapted to their operational and structural needs, 
difficulties and limitations, and also as a communication tool with their parts interested 
parties. The research had a qualitative and descriptive approach, using its own 
scientific research questionnaire. The results obtained showed convergences and 
divergences between the points of view of participating SMEs with other studies used 
as reference and concluded that a simplified report may help SMEs in the adoption of 
sustainable practices. In addition, by adopting sustainable practices, SMEs also have 
the opportunity to meet the ESG criteria, which are increasingly the basis for analysis 
by individual and institutional investors in the assessment and choice of companies 
that will receive investments, pointing out that the business is based in the vision of 
sustainability based on the economic return to survive, but also from the point of view 
of impacts on the environment and society and that the "G" emerges as the link that 
connects the "A" and the "S" in the acronym ESG.. 

 
Key words: Simplified Sustainability Report; Small and Medium Enterprises; 
Sustainable Practices; Environmental, Social and Governance (ESG); GRI Standards; 
Financial Institution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 
O Relatório Our Common Future (Relatório Brundtland) propôs reflexões e 

perspectivas para se atingir o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico com as 

questões sociais e ambientais, cunhando o conceito de desenvolvimento sustentável 

(BRUNDTLAND, 1991). As questões críticas nesse Relatório contrapuseram os 

argumentos de Milton Friedman, em seu artigo no The New York Times, que 

apresentavam como principal responsabilidade social das empresas “usar seus 

recursos e engajar suas atividades para aumentar seus lucros, desde que 

permanecessem dentro das regras do jogo” (FRIEDMAN, 1970). 

O marco do desenvolvimento sustentável tratado no Relatório Brundtland foi 

renovado em setembro de 2015 quando a Organização das Nações Unidas (ONU) 

proclamou às Nações e todas as partes interessadas para agirem de forma 

colaborativa com o objetivo de “libertar a raça humana da tirania da pobreza e da 

necessidade, curar e proteger nosso planeta” (ONU, 2015). Esse compromisso foi 

denominado de Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, endossado por 193 países e introduziu os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) (ONU, 2015) concedendo uma nova 

perspectiva para converter as necessidades e as ambições em um nível mundial, em 

soluções empresariais (WBCSD, s.d). 

Porém, enquanto governos, grandes corporações e multinacionais se 

mobilizaram em prol do desenvolvimento sustentável e da bandeira dos ODS, o 

mesmo não se concretizou com as pequenas e médias empresas (“PME” ou, em 

inglês, “SME - Small and Medium-sized Enterprises”) que ficaram à margem dos 

movimentos em prol do desenvolvimento sustentável (KINGO, 2015). 

A classificação das PMEs não segue um critério único no mundo: na União 

Europeia são definidas pelo número de trabalhadores (EUROPEAN COMMISSION, 

2007) e em faturamento (OCDE, 2005); no Brasil, essas empresas podem ser 

classificadas de acordo com sua receita bruta anual, critério utilizado pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou a quantidade de 

funcionários na empresa, critério utilizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
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Pequenas Empresas (SEBRAE), além de critérios definidos de forma legal, através da 

Lei Complementar nº 123/2006 (PLANALTO, 2006). 

Para que haja a inclusão e a viabilidade do desenvolvimento sustentável e 

ODS no nível das PMEs, as estratégias e ferramentas de práticas sustentáveis 

precisariam ser melhores adaptadas da realidade de multinacionais e grandes 

empresas para a realidade das PMEs (CORAZZA, 2018) e estimular a divulgação 

das suas iniciativas através de relatos de sustentabilidade, como o Global Reporting 

Initiative (GRI) e mesmo como um relatório de sustentabilidade simplificado para 

PMEs, o que é o foco abordado nesse estudo. 

Segundo Steinhöfel et al. (2019), é uma falácia a indicação de que as PMEs 

são “pequenas grandes empresas” e que poderiam facilmente simplificar 

procedimentos e ferramentas adotados com sucesso em grandes corporações para 

suas realidades heterogêneas. 

É difícil para os proprietários das PMEs selecionarem e adotarem práticas 

sustentáveis, pois junto com as limitações financeiras e recursos humanos, eles ainda 

precisam empenhar maior tempo e conhecimento para fazer tal gestão (Longo et al., 

2005). Diante disso, Jenkins (2004) aponta que é natural que muitas PMEs só 

considerem adotar tais práticas quando convencidas de que elas não aumentarão as 

pressões sobre seus fluxos de caixa e o tempo de gestão dos negócios. Logo, as PME 

muitas vezes veem tais práticas como riscos operacionais e financeiros que impactam 

seus lucros (JENKINS, 2004). 

Porém, essa aparente antítese entre o desenvolvimento econômico e as 

questões sociais e ambientais atualmente são expectativas acompanhadas e 

cobradas pelas partes interessadas e investidores em relação ao comportamento 

das organizações, podendo responder pela continuidade ou não da legitimidade 

operacional, incluindo-se as PMEs, mesmo essas sofrendo níveis diferenciados de 

pressões quando comparadas com as grandes empresas. 

Dentre essas expectativas e cobranças têm se destacado a visão Ambiental, 

Social e Governança (ASG), sendo que o “G” parece ser o elo que conecta o “A” e o 

“S”, conforme pesquisa realizada pela Consultoria Deloitte e o Instituto Brasileiro de 

Relações com Investidores - IBRI (2021). 

Outros fatores a serem considerados para inclusão das PMEs, além dos seus 

desafios e suas limitações mencionadas, é que elas têm um papel crucial na 
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sociedade chegando a participar em até 33% do Produto Interno Bruto (PIB) nas 

economias emergentes (GRI; IOE, s.d.) e no tecido social são responsáveis por gerar 

empregos tanto em países desenvolvidos (EUROSTAT, 2011), quanto em países em 

desenvolvimento, representando até 45% dos empregos totais (GRI; IOE, s.d.) 

(MURILLO e LOZANO, 2006; JAMALI; ZANHOUR e KESHISHIAN, 2009; 

EUROSTAT, 2011; PRASHAR, 2019). Segundo Perrini (2009), a “pequenez” das 

PMEs individuais não é proporcional a sua “grandeza” coletiva e que a “grande 

escala das pequenas empresas” está na sua contribuição para a coerência social e 

econômica. 

No Brasil, as PMEs correspondem a 99,6% das empresas constituídas (IBGE, 

2018) e, em 2017, contribuíam com aproximadamente 30% do PIB e mantinham em 

torno de 51% de empregos (SEBRAE; FGV PROJETOS, 2020). 

Mesmo sendo relevantes, a literatura sobre PMEs não é tão abrangente se 

comparada com os estudos de grandes empresas, quando se trata de conhecer as 

práticas e os objetivos sustentáveis adotados por empresários, proprietários, 

administradores e/ou gestores de PMEs, ainda mais no sul global. 

Um desses estudos desenvolvidos foi o “Engajamento dos Pequenos Negócios 

Brasileiros em Sustentabilidade e aos ODS” (SEBRAE, 2018, p.12) que apurou que 

63% das empresas pesquisas “consideram a sustentabilidade muito importante para 

as empresas”. Contudo, 54% “aplicam ações sustentáveis de maneira isolada, 

esporádica e sem planejamento” (SEBRAE, 2018, p.12). Mesmo com um percentual 

expressivo no que tange a importância da sustentabilidade, o estudo também indicou 

que raramente as empresas potencializam essas iniciativas com divulgação e 

marketing. 

Para melhorar esse cenário junto as PMEs, é necessário difundir com mais 

abrangência a agenda do desenvolvimento sustentável, demonstrar os benefícios da 

adoção de práticas sustentáveis integradas aos seus negócios, buscar o engajamento 

em ações alinhadas com a ideia de ferramentas personalizadas para que entendam e 

respeitem o estilo de liderança e cultura dessas empresas (CORAZZA, 2018) além da 

sua divulgação. 

 
Nesse contexto, há também o envolvimento das instituições financeiras e dos 

investidores que passaram a reconhecer que o risco climático é um risco de 
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investimento (FINK, 2020) com possível responsabilização dessas instituições por 

concederem produtos financeiros (investimentos, financiamentos e/ou seguros) para 

organizações que ao concretizarem suas estratégias produzirão emissões no meio 

ambiente. Por isso, há um maior interesse nos chamados “ativos sustentáveis” 

avaliados sob a ótica do ASG, quando implantadas nas empresas, essas práticas 

contribuem para a qualidade da gestão da organização, legitimam e harmonizam os 

interesses de partes interessadas com prestação de contas das atividades 

desenvolvidas e, em especial, ajudam a atrair novos investimentos. 

As instituições financeiras também precisam atender as determinações que os 

órgãos reguladores vêm emitindo e atualizando sua responsabilidade social, 

ambiental e climática, como as novas Resoluções emanadas no Brasil pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), por meio da Resolução CMN nº 4.945, de 15/09/2021 

(CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, 2021) e do Banco Central do Brasil (BACEN), 

com a Resolução BCB nº 139, de 15/09/2021 (BACEN, 2021) que tratam do 

estabelecimento e a implementação da Política de Responsabilidade Social, 

Ambiental e Climática. Um dos recursos já utilizados pelas instituições financeiras para 

aderência a essas regulamentações são os Questionários de Responsabilidade 

Socioambientais (QRSAs), ferramenta para levantar informações e avaliar o perfil 

socioambiental das organizações. 

Assim, essas práticas sustentáveis ao não serem implementadas pelas PMEs 

podem reduzir a probabilidade delas obterem empréstimos bancários (BANCO 

MUNDIAL, s.d), ao mesmo tempo em que, com tais práticas quando implementadas, 

poderão permitir acessos às linhas de créditos e financiamentos diferenciados, com 

menor custo de capital (SEBRAE e INSTITUTO ETHOS, 2003; IFC, 2018). 

Todavia, as PMEs precisam adotar e, porque não, divulgar suas práticas 

sustentáveis, ação que pode lhes conferir uma reputação positiva por estarem 

envolvidas na proteção do meio ambiente (HALKOS e NOMIKOS, 2020), responder e 

prestar contas às pressões de partes interessadas, aos quais as grandes empresas 

estão frequentemente sujeitas (BORGA et al. 2009) e que podem ainda não ser a 

realidade para a maioria das PMEs. 

 
Para Fink (2020), se as empresas e países não responderem às partes 

interessadas e não tratarem dos riscos de sustentabilidade eles encontrarão um 
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ceticismo dos mercados e uma elevação no custo de capital. Por outro lado, aqueles 

que atenderem os aspectos de transparência e responderem às partes interessadas 

terão vantagens e atrairão investimentos de forma mais eficaz e com uma visão de 

longo prazo para seus retornos. 

A citação de Fink (2020) demonstra também a necessidade das empresas 

conhecerem quem são seus stakeholders, gerenciá-los de forma a obter e manter sua 

legitimidade operacional e divulgar suas práticas sustentáveis. 

Logo, é possível notar a interdependência dos temas abordados no presente 

estudo: práticas sustentáveis (Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e ASG), 

partes interessadas, legitimidade operacional e os relatórios de sustentabilidade. 

Temas que precisam envolver as PMEs para que adotem (ou aprimorarem) sua 

práticas sustentáveis, inserindo-as como players no contexto do desenvolvimento 

sustentável, assim como são reconhecidas como relevantes na economia, na 

manutenção do tecido social e dos impactos das suas atividades no ambiente. 

Junto com os desafios de transpor conhecimentos sobre práticas sustentáveis 

entre realidades diferentes, há também diferenças no próprio entendimento do que é 

desenvolvimento sustentável. De acordo com Redfclift (1987), a sustentabilidade 

pode significar coisas diferentes para diferentes povos. Há a necessidade de um viés 

adaptativo do desenvolvimento sustentável à realidade de culturas e necessidades 

diferenciadas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Por esta razão, as 

empresas precisam de uma atuação sustentável multifacetada para adaptar suas 

práticas e comunicação a cada mercado (MARKET ANALYSIS, 2012). 

Diante do volume reduzido de estudos sobre as práticas sustentáveis 

adotadas pelas PMEs, somada a relevância dessas empresas nas economias dos 

países em desenvolvimento no sul global e os potenciais benefícios que podem ser 

obtidos adotando e comunicando tais práticas tem-se o seguinte problema de 

pesquisa: Como um relatório de sustentabilidade simplificado pode auxiliar às 

pequenas e médias empresas na adoção de práticas sustentáveis? 

Para esse estudo, o conceito utilizado de práticas sustentáveis diz respeito às 

práticas de integração dos interesses econômicos, ambientais e sociais das 

empresas com suas partes interessadas, de forma voluntária e de benefícios mútuos, 

conceito esse alinhado com o Green Paper, Promoting a European framework for 

Corporate Social Responsibility (COMISSÃO EUROPEIA, 2001). 
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Essa integração passa por considerações éticas adotadas pelas empresas, 

considerando seus aspectos de governança (como em iniciativas de 

responsabilidade social corporativa; alinhamento da visão, missão e padrões éticos) 

e também do ASG. 

A resposta ao problema de pesquisa elaborado foi obtida através de pesquisa 

descritiva, estruturada com o uso de questionário de pesquisa para a coleta das 

opiniões de empresários, proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs, 

localizadas no sul global, Brasil, Estado do Paraná, em Curitiba e cidades da sua 

Região Metropolitana, mas que poderia ser expandida para empresas localizadas 

em outras regiões do País. O estudo teve como referenciais teóricos o ASG, a RSC, 

Global Reporting Initiative (GRI), ODS, instituições financeiras, além da Teoria dos 

Stakeholders e dos aspectos de legitimidade. 

A proposta final foi de contribuir com a discussão a respeito do assunto 

propondo e validando um relatório de sustentabilidade simplificado, elaborado com 

base em práticas de sustentabilidade em uso no mercado brasileiro por outras PMEs 

e por instituições financeiras, que possa se adaptar à realidade dos negócios das 

PMEs. Sua base de elaboração seguiu a estrutura do GRI Standards (GRI, 2016), 

um dos relatórios de sustentabilidade mais utilizados no mundo atualmente (KPMG, 

2020), e dos QRSAs de instituições financeiras brasileiras. 

A relevância desse estudo está em propor e validar um relatório simplificado, 

somando-se a outros estudos realizados na busca por reduzir a percepção das PMEs 

de que há pouco valor agregado aos relatórios em contraste com os custos 

assumidos. Sobre esse ponto de vista, uma forma de estimular uma mudança desse 

cenário, é fornecendo um modelo simplificado de relatórios, alinhado com as 

realidades das PMEs, sem um segmento específico de atuação, ou seja, podendo 

ser adaptado as diversas condições de negócio em que as PMEs estão inseridas. 

Essa decisão foi tomada com base nos resultados apurados nesse estudo em 

relação às 16 PMEs brasileiras (com segmentos de atuação nos ramos industrial e 

de serviços) que serviram de base para o relatório de sustentabilidade simplificado 

(indicadores selecionados do GRI Standards), o que é detalhado no tópico “Desenho 

de pesquisa”. 

O diferencial do modelo de relatório de sustentabilidade simplificado proposto 

e validado nesse estudo em comparação com outros estudo internacionais nesse 
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mesmo sentido foi de seguir um referencial de mercado com práticas já empregadas 

por PMEs brasileiras e que podem replicados para outras PMEs, tanto para a seleção 

inicial de práticas sustentáveis, como um formulário de referência (e mesmo auto 

avaliação), quanto um instrumento de comunicação das PMEs com suas partes 

interessadas de práticas já em uso, podendo inclusive, ser empregado numa escala 

reduzida de indicadores e crescer ao longo do tempo. 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
Propor um relatório de sustentabilidade simplificado que possa ser utilizado 

como referencial para auxiliar os empresários, proprietários, administradores e/ou 

gestores de PMEs a adotarem práticas sustentáveis adaptadas as suas 

necessidades, dificuldades e limitações operacionais e estruturais. 

Busca-se contribuir no aprimoramento da administração dos negócios das 

PMEs com uso de práticas sustentáveis selecionadas, de maior aplicabilidade e 

adaptadas as realidades das PMEs, como um exemplo de ferramenta personalizada 

(CORAZZA, 2018), podendo gerar empregos, melhorar a capacidade produtiva de 

funcionários, melhorar a tomada de decisões direcionadas a maximizar o retorno dos 

recursos investidos, beneficiar o entorno da comunidade em que as empresas estão 

instaladas e o uso racional dos recursos naturais. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 
Os objetivos específicos foram definidos como sendo os seguintes: 

‒ Identificar as motivações e os desafios enfrentados pelos empresários, 

proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs que podem impactar 

na adoção de práticas sustentáveis (RSC e ASG) em seus negócios; 

‒ Investigar se as PMEs se preocupam com a pressão dos seus 

stakeholders e sua legitimidade, considerando as práticas (sustentáveis ou 

não) atualmente empregadas e se fazem alguma comunicação dessas 

práticas (RSC e ASG); 

‒ Validar a proposta do uso de um relatório de sustentabilidade simplificado 

pelas PMEs quanto a garantir a licença para operar, preservação da 
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imagem de empresa legítima gerenciando a divulgação de informações 

ambientais. 

Este último objetivo específico representa o produto técnico/tecnológico 

produzido pela presente pesquisa, em linha com a pesquisa do Mestrado Profissional 

em Governança e Sustentabilidade. 

 
1.3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 
Este documento está dividido em 5 capítulos e apêndices. No primeiro capítulo 

foram descritos a introdução, a contextualização do problema, a justificativa e os 

objetivos geral e específicos, proporcionando uma visão geral sobre o presente 

estudo. 

No capítulo 2, é apresentado o referencial de análise baseado no ASG, na 

RSC, no GRI, nos ODS, no conceito e nas características das PMEs, no papel das 

instituições financeiras, além de explorar a Teoria de Partes Interessadas e os 

aspectos da Legitimidade, buscando como enfoque as PMEs. 

No capítulo 3, estão descritos as metodologias adotadas, as fases e os 

critérios da pesquisa, o instrumento de coleta e o tratamento de dados das empresas 

respondentes. O capítulo 4 apresenta as discussões decorrentes dos resultados 

obtidos. 

E, por fim, no capítulo 5, as considerações finais, as possíveis contribuições 

da pesquisa, suas limitações e recomendações para pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL DE ANÁLISE 

 
2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 
Como parte da pesquisa exploratória desse estudo, efetuou-se um 

levantamento bibliométrico por critérios e palavras-chaves selecionadas, a fim de 

demonstrar o limitado volume de estudos sobre as práticas e os objetivos 

sustentáveis em PMEs do sul global, em especial no Brasil. 

Conforme Pinto, Serra e Ferreira (2014), os estudos bibliométricos visam 

avaliar tendências sobre um determinado assunto ou disciplina. A fim de atingir esse 

objetivo e amenizar possíveis vieses nesse levantamento bibliométrico, foram 

observados os pressuposto de Prado et al. (2016), sendo o principal deles 

desenvolver uma estrutura de consulta aplicada nas pesquisas junto aos Portais de 

Periódicos Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Web of Science (WoS). 

A escolha do Portal de Periódicos SciELO1 se deu pelo reconhecimento da 

sua relevância no desenvolvimento da pesquisa no Brasil, a inserção proativa dos 

periódicos de qualidade no fluxo internacional de informação e conhecimento 

científico, por meio da publicação digital online com acesso aberto. 

Já a escolha do Portal WoS baseia-se no fato de ser umas das bases de dados 

mais completa, confiável e que engloba outras bases de periódicos como Scopus e 

ProQuest, abrangendo mais de 12.000 periódicos (PRADO et al., 2016). 

Os critérios da estrutura elaborada para consulta junto aos Portais de 

Periódicos foram: 

(i) Idioma (português, inglês e/ou espanhol); 

(ii) Seleção de um conjunto de palavras-chaves pré-definidas que 

abordassem o tema proposto; e 

(iii) Intervalo de tempo das pesquisas. 

O passo a passo e critérios utilizados nas pesquisas realizadas junto aos 

Portais, bem como os resultados obtidos são demonstrados no Quadro 1. 

 
 
 
 
 
 

 

1 Artigo SciELO em Perspectiva. Disponível em: https://blog.scielo.org/blog/2016/12/21/scielo-e-o- 
futuro-dos-periodicos/. Acesso em: 15 out. 2021. 
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Quadro 1 - Critérios das pesquisas e resultados apurados 

 
SciELO2

 Web of Science3
 

Critérios das pesquisas: 

Língua Português/Inglês/Espanhol Inglês 

 
 
 

 
Conjunto de palavras-chaves 
pesquisadas 

‒ 1º conjunto de palavras-chaves 
pesquisadas: (relat?rio* de 
sustentabilidade) 

‒ 2º conjunto de palavras-chaves 
pesquisadas: (relat?rio* de 
sustentabilidade) AND 
(Pequenas e m?dias empresas) 

‒ 3º conjunto de palavras-chaves 
pesquisadas: (relat?rio* de 
sustentabilidade) AND (PME) 

‒ 1º conjunto de palavras-chaves 
pesquisadas: (sustainab* AND 
report*) AND (small and medium 
enterprise*) 

‒ 2º conjunto de palavras-chaves 
pesquisadas: (sustainab* AND 
report*) AND (Small and Medium- 
sized enterprise*) 

‒ 3º conjunto de palavras-chaves 
pesquisadas: (sustainab* AND 
report*) AND (SME) 

Intervalo de tempo das 
pesquisas 

Sem determinação 
do intervalo de tempo 

De 2017 a 2021 (consulta realizada 
em 19 de junho de 2021) 

 
 
 

Resultados apurados 

‒ Resultados 1º conjunto de 
palavras-chaves pesquisadas: 
84 artigos 

‒ Resultados 2º conjunto de 
palavras-chaves pesquisadas: 
0 artigo 

‒ Resultados 3º conjunto de 
palavras-chaves pesquisadas: 
1 artigo 

‒ Resultados 1º conjunto de 
palavras-chaves pesquisadas: 150 
artigos 

‒ Resultados 2º conjunto de 
palavras-chaves pesquisadas: 105 
artigos 

‒ Resultados 3º conjunto de 
palavras-chaves pesquisadas: 87 
artigos 

Resultados apurados: 

1º Resultado Parcial: 

Total de artigos somando-se o 
conjunto de todas as pesquisas 
realizadas 

 

85 artigos 

 

342 artigos 

2º Resultado Parcial: 

Resultado após análise 
detalhada dos 
“Resumos/Abstracts” e artigos 
encontrados em comum nas 
pesquisas realizadas (dupla 
contagem) 

 
 
 

46 artigos 

 
 
 

113 artigos 

Resultado final: 

Após aplicar critérios como: (i) 
referência a qualquer país da 
América Latina; ou (ii) sem 
referência de um país 
especificamente 

 
 

45 artigos 

 
 

9 artigos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
 

Após a compilação de cada um dos critérios de pesquisa definidos e 

aplicados, foram apurados os totais de artigos para o 1º Resultado Parcial, sendo: 

 
 

2 Disponível em: https://www.scielo.org/ Acesso em: 22 jul. 2021. 
3 Disponível em: https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/?option=com_ 

plogin&ym=3&pds_handle=&calling_system=primo&institute=CAPES&targetUrl=https://www- 
periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br&Itemid=155&pagina=CAFe Acesso em: 22 jul. 
2021. 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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Portal SciELO: 85 artigos e Portal WoS: 342 artigos, um total de 427 artigos. 

 
 

A análise dos artigos coletados foi realizada utilizando como referência as 

fases 1 e 2 dos estudos desenvolvidos por Toundeur et al. (2011). Esses autores 

organizaram a análise de materiais coletados em oito fases, sendo elas: (1) análise 

do objetivo do estudo selecionado; (2) identificação de palavras-chaves no texto do 

estudo; (3) avaliação da qualidade do estudo; (4) leitura atenta do estudo para 

identificar o problema da pesquisa; (5) determinação da relação dos estudos 

levantados; (6) identificação de similaridades, diferenças e características entre os 

estudos; (7) elaboração de sínteses e explicações; e (8) elaboração de modelos a 

partir dos resultados obtidos. 

Com base no modelo de etapas de Tounderur et al. (2011), foram analisados 

os “Resumo/Abstracts” dos 342 artigos selecionados. Foram excluídos os artigos que 

estavam duplicados nos resultados das pesquisas, evitando-se assim a “dupla 

contagem”, apurando-se o 2º Resultado Parcial, sendo: Portal SciELO: 46 artigos e 

Portal WoS: 113 artigos, totalizando 159 artigos. 

E, por fim, foi realizada a análise dos artigos que faziam citações diretas a 

qualquer um dos países da América Latina e também os estudos que não 

especificavam países, apurando-se o seguinte Resultado Final: Portal SciELO: 45 

artigos e Portal WoS: 9 artigos, portanto um total de 54 artigos. 

Ainda em linha com os resultados obtidos, utilizou-se como fonte de 

confirmação das estatísticas apuradas, a revisão sistemática de literatura acadêmica 

realizada por Johnson e Schaltegger (2015) em que foi levantado pelos autores um 

total de 145 estudos citando ferramentas de gestão de sustentabilidade para PMEs. 

Dentre esses estudos desenvolvidos 106 estavam concentrados na Europa, 13 na 

Austrália e Nova Zelândia, 13 na Ásia. América do Norte, América do Sul e África 

somavam 12 estudos (aproximadamente 8% dos 145 estudos). Portanto, há um 

grande espaço para o aprofundamento de estudos de sustentabilidade em PMEs, 

principalmente nos países localizados no sul global. 

 
2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
A revisão de literatura relaciona os conceitos e os objetivos que contribuíram 

para fundamentar a pesquisa de práticas sustentáveis contemplando o ASG, a RSC, 
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o relatório de sustentabilidade do GRI e seus ODS correspondentes; o papel das 

instituições financeiras e os QRSAs no desenvolvimento sustentável; as 

características das PMEs; além de abordar a Teoria dos Stakeholders e os aspectos 

da Legitimidade. Na finalização da exploração dos temas reuniram-se os resultados 

das respostas coletadas de empresários, proprietários, administradores e/ou 

gestores que responderam ao questionário de pesquisa, com objetivo de validar a 

proposta do produto técnico: relatório de sustentabilidade simplificado. 

 
2.2.1 Ambiental, Social e Governança (ASG) 

 
Ao mesmo tempo em que as PMEs têm papéis relevantes na economia e na 

geração de empregos, suas atividades exercem pressão sobre os recursos naturais 

mesmo em uma escala menor, quando comparadas as grandes empresas. Contudo, 

na medida em que muitas pequenas atividades são realizadas de forma conjunta esse 

impacto, que na maioria das vezes os proprietários das PMEs desconhecem, se torna 

significativo e chegou a ser estimado entre 60-70% da poluição industrial gerada, 

somente na Europa (MILLER et al., 2011). 

Essa pressão das atividades das organizações (sejam pequenas, médias ou 

grandes) sobre o meio ambiente tem causado preocupação e discussões em nível 

global na sociedade atual, em função dos impactos nas mudanças climáticas e na 

perda da biodiversidade do planeta, escritos no Relatório “Climate Change 2021: the 

Physical Science Basis”, publicado em agosto de 2021 pelo Intergovernamental Panel 

on Climate Change (IPCC, 2021). 

Se Friedman (1970) enfatizou que o “objetivo da empresa era de maximizar o 

retorno financeiro aos acionistas e que investimentos em ações socioambientais 

gerariam custos adicionais, resultando em uma redução do lucro4” essa visão mudou 

e incorporou fatores sociais e ambientais, além do retorno financeiro, alinhado com os 

três pilares do desenvolvimento sustentável de Elkington, Triple Botton Line (TBL) 

(1998), o que também foi apurado em estudo do Morgan Stanley (2020, p. 4) com 

investidores do mercado financeiro em que “45% dos entrevistados acreditam que 

gerar retornos sociais e ambientais são tão importantes quanto gerar retornos 

financeiros”. 

 

 

4 Friedman chegou a forjar a máxima: “the business of business is business” (FRIEDMAN, 1970). 



27 
 

 
 

 

Mesmo ao incorporar as variáveis social e ambiental no contexto empresarial, 

Smiechowski e Lament (2017) comentam que os negócios são movidos 

principalmente por benefícios econômicos, enquanto as questões ambientais são 

importantes devido à sua aceitação pública. 

Na linha de evolução da afirmativa de Friedman (1970), do TBL e do resultado 

da pesquisa do Morgan Stanley está o desenvolvimento de práticas conhecidas como 

ASG (em inglês, Environmental, Social and Governance (ESG)) que surgiram numa 

iniciativa conjunta de instituições financeiras convidadas pelo então Secretário-Geral 

da ONU Kofi Annan que, em seu discurso sobre o desenvolvimento sustentável, 

proferido em 2 de setembro de 2002, em Johannesburg, declarou (ONU, 2002, p. 2): 

“we are not asking corporations to do something different from their normal business; 

we are asking them to do their normal business differently”. 

O ASG se expandiu para além das instituições financeiras, quando a agenda 

sustentável foi incorporada no processo decisório de gestores de ativos e investidores 

do mercado financeiro (MORGAN STANLEY, 2020), além das tradicionais avaliações 

de desempenho financeiro. Esses investidores passaram a procurar e entender os 

riscos físicos associados às mudanças climáticas e as maneiras pelas quais a política 

climática impactará os preços, custos e demanda em toda a economia (FINK, 2020) 

e, consequentemente, no retorno dos seus ativos. 

Christ (2021, p. 10) define o ASG como um “conjunto de fatores e critérios 

relacionados a questões ambientais, sociais e de governança a serem incorporados 

nas avaliações de empresas, indo além das tradicionais métricas econômico- 

financeiras”. 

O ASG tornou-se sinônimo de tomada de decisão numa perspectiva de criação 

de valor no longo prazo5, contribuindo para a qualidade da gestão da organização e 

harmonizando os interesses de partes interessadas e acionistas (IBGC, 2015). Em 

outra parte do estudo realizado pelo Morgan Stanley (2020, p.4) também foi apurada 

essa perspectiva de longo prazo em que “80% dos investidores concordaram que as 

empresas com práticas ASG podem ser melhores investimentos de longo prazo”. 

De acordo com Christ (2021), o interesse cada vez maior pelo ASG tem 

provocado uma rápida transformação na indústria de investimentos, onde os 

 
 

5 Artigo do IBGC: “Agenda ASG veio para ficar e é pauta estratégica para competitividade”. Disponível 
em: https://www.ibgc.org.br/blog/agenda-asg-estrategia-competitividade. Acesso em: 15 out. 2021. 

http://www.ibgc.org.br/blog/agenda-asg-estrategia-competitividade
http://www.ibgc.org.br/blog/agenda-asg-estrategia-competitividade
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investidores globais estão buscando (e migrando) seus vultosos recursos para 

portfólios de ativos sustentáveis, isto é, organizações com princípios baseados em 

práticas sustentáveis. Essa movimentação de ativos de investimentos sustentáveis 

pode ser observada na Tabela 1, sendo demonstrada sua evolução ao longo dos anos 

de 2014, 2016 e 2018. 

Tabela 1 - Crescimento de Ativos de Investimento Sustentáveis por Região, na 
Moeda Local (2014, 2016 e 2018) 

 
Fonte: Global Sustainable Investment Alliance (2018) 

Nota: Os valores dos ativos são expressos em bilhões. Todos os ativos de 2018 neste relatório são de 
31/12/2017, exceto o Japão, cujos ativos são de 31/03/2018. 

 

Adicionalmente, em uma pesquisa realizada pela McKinsey (2019, p. 2) sobre 

a valorização do ASG “83% dos líderes executivos e profissionais de investimento 

esperam que as práticas de ASG vão contribuir com mais valor para o acionista em 

cinco anos do que hoje” e que há disposição de investidores em “pagar um prêmio de 

cerca de 10% para adquirir uma empresa com um histórico positivo para questões de 

ESG”. 

A pesquisa da McKinsey corrobora estudo conduzido pelos autores Friede, 

Busch e Bassen (2015) que compilaram e analisaram 60 estudos individuais, em nível 

global, sobre a relação entre ASG e o desempenho financeiro corporativo. O resultado 

obtido pelos pesquisadores foi de que, aproximadamente, 90% dos estudos 

analisados encontraram uma relação entre ASG e desempenho financeiro não 

negativo, chegando mesmo a apontar um resultado positivo. 

A relevância das cifras movimentadas em ativos sustentáveis pelos mercados 

financeiros globais, a priorização de investidores na escolha de empresas com 

estratégias e práticas sustentáveis e uma potencial relação positiva entre ASG e 

desempenho financeiro corporativo são boas razões para que executivos decidam 

incorporar tais análises em suas agendas, até como forma de proteger o valor das 

suas organizações, incluindo-se nesse racional as PMEs. 
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A integração do ASG à estratégia do negócio é uma jornada evolutiva, sendo 

que o “G” parece ser o elo que conecta o “A” e o “S”, conforme resultados apurados 

em pesquisa realizada pela Consultoria Deloitte e o Instituto Brasileiro de Relações 

com Investidores (IBRI) (2021) em que a pergunta era sobre a divulgação de 

“indicadores de ESG” por empresas listadas, em que os resultados foram: 

Governança: 74%; Ambientais: 72% e Sociais: 65%. 

Todavia, é conhecido que estabelecer uma governança em um nível suficiente 

para identificar, avaliar e responder adequadamente aos riscos que podem impactar 

as práticas sustentáveis é um desafio (COSO E WBCSD, 2018), ainda maior para às 

PMEs que, usualmente, não participam do mercado financeiro, via bolsa de valores 

ou rodadas de investimento. 

Os argumentos apresentados remontam a um ambiente corporativo comum as 

grandes empresas, empresas listadas em bolsa de valores, multinacionais, até pela 

reputação e responsabilidades dessas empresas com o processo de globalização, 

que transferiu poder dos governos para as empresas e a sociedade está exigindo um 

aumento das responsabilidades sociais dessas corporações. Além disso, cidadãos 

mais educados e bem informados tendem a ser mais sofisticados e, como resultado, 

mais exigentes com as empresas (RODRIGUEZ, RICART e SANCHEZ, 2002). Ainda 

assim, não significa que as PMEs estejam menos engajadas em atividades com 

consciência social (SPENCE, SCHMIDPETER e HABISCH, 2003) e de 

sustentabilidade. 

Contudo, conforme Corazza (2018) apontou, essas estratégias de práticas 

sustentáveis precisam ser adaptadas da realidade de multinacionais e grandes 

empresas para a realidade das PMEs. Por isso, as PMEs podem não conseguir 

demostrar sua agenda de sustentabilidade alinhada com os negócios desenvolvidos, 

ao ponto dessas limitações se transformarem em riscos devido à incerteza, 

imprevisibilidade e forças externas que podem atuar sobre elas (IBGC E GRI, 2019). 

Há também a visão de que a gestão de uma agenda de práticas sustentáveis 

nas PMEs aumentará os custos e não trará benefícios financeiros imediatos chegando 

a “corroer sua competitividade” (NIDUMOLU, PRAHALAD e RANGASWAMI, 2009) e, 

até mesmo, retirar o foco do lucro máximo e desalinhar o propósito da empresa (IBGC 

e GRi, 2019, p.11) ao concorrer com outras atividades de gerenciamento e de gestão 

do fluxo de caixa limitado (BOS-BROUWERS, 2010). 
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Esse posicionamento de resistência muda se houver alguma ameaça de 

sanção e/ou multa para a empresa (IBGC e GRI, 2019). Conforme Freitas e 

Crisóstomo (2020), para evitar tais prejuízos, as empresas alinham suas condutas 

corporativas às expectativas da sociedade, aderindo às ações sociais responsáveis 

para minimizar seu impacto socioambiental negativo encontrando, inclusive, suporte 

a sua legitimidade. 

Em contrapartida aos desafios e as limitações, a adoção de práticas 

sustentáveis pode gerar oportunidades e benefícios, como (IBGC e GRI, 2019, p. 6): 

Maior eficiência operacional; maior retenção de talentos e 
produtividade dos funcionários; menor custo de capital; maior acesso 
a mercados e investidores que exigem gerenciamento robusto de 
ESG; aumento da reputação; relações aprimoradas com as partes 
interessadas; proteção e manutenção para a licença para operar. 

 

Mesmo que as PMEs não tenham acesso ao mercado financeiro e, 

consequentemente aos investidores desse perfil, a falta de práticas sustentáveis pode 

provocar um potencial prejuízo junto aos seus stakeholders, no valor intangível das 

empresas quanto a sua reputação ou capacidade de operar (COSO e WBCSD, 2018), 

como a perda da legitimidade operacional revogada pelos stakeholders. Essa 

preocupação com o intangível se dá pelo fato que cada vez mais esses ativos têm um 

peso maior no valor total de mercado das empresas (ONU, 2004). 

Um dos primeiros passos para enfrentar esses desafios e mitigar tais incertezas 

seria as PMEs alinharem as práticas sustentáveis selecionadas com sua visão, sua 

missão, seus padrões éticos, conforme destacado por Memili et. al. (2018) e incorporá- 

las ao processo de tomada de decisão da administração. 

Além das práticas, a necessidade do aprimoramento do processo de 

divulgação foi foco de estudo conduzido pelo Morgan Stanley (2020, p. 3), pois na 

medida em que os investimentos sustentáveis se tornam sofisticados os investidores 

buscam melhores ferramentas e dados para medir o impacto social e ambiental. 

Porém, “31% dos investidores relatam que carece de ferramentas adequadas para 

avaliar como os investimentos se alinham com suas metas ASG”. Esse mesmo estudo 

apontou que a falta de dados de qualidade é vista como a barreira mais significativa 

para o investimento sustentável. A Consultoria PwC (2021) identificou que 47% dos 

respondentes de uma pesquisa afirmam que o “acesso às informações de ASG é tão 

importante quanto às informações financeiras da empresa”. 
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Murillo e Lozano (2006) já apontavam a importância da divulgação de relatórios 

para aumentar a transparência, a confiança dos investidores e fornecer informações 

financeiras e não financeiras que criassem valor de longo prazo para as partes 

interessadas, oportunidades e gerenciamento dos riscos de uma perspectiva 

econômica, social e ambiental. Outros fatores podem ser destacados como: buscar 

compreender e gerenciar as prioridades e preocupações das principais partes 

interessadas com as quais as PMEs se relacionam; avaliar riscos e oportunidades no 

curto, médio e longo prazo; criar e executar estratégias com objetivos financeiros e 

não financeiros (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2018). 

Por outro lado, juntamente com esse movimento de divulgação surge o temor 

de que as empresas usem os relatórios de sustentabilidade para melhorar sua 

reputação e imagem social, mas sem atrelar os conteúdos divulgados à sua realidade, 

isto é, melhorar a imagem da empresa destacando apenas as realizações nas áreas 

que estão sendo relatadas (SMIECHOWSKI e LAMENT, 2016), o que o mercado 

denominou de “greenwashing”, ou o desenvolvendo de abordagens “verdes”, como o 

marketing verde (JAMES, 2015). 

Para as empresas brasileiras, empregar práticas sustentáveis e divulgá-las 

passa por mudanças na cultura da gestão, pois elas são conhecidas por não serem 

preventivas, mas ter foco de curto prazo e concentrado nos custos (IBGC e GRI, 

2019). Também ganha importância à adaptação dessas práticas à realidade e as 

características das PMEs, bastante diferentes quando comparadas as grandes 

organizações e multinacionais. 

As oportunidades, os benefícios e as cifras financeiras apresentadas são 

razões para que as PMEs brasileiras busquem se adequar as práticas sustentáveis e 

ao ASG para que tenham acesso a esse mercado em expansão no mundo, atraindo 

investidores e recursos financeiros para seus negócios. 

 
2.2.2 Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

 
De acordo com Porter e Kramer (2006) “as empresas não são responsáveis por 

todos os problemas do mundo, nem têm todos os recursos para resolvê-los”. Porém, 

cidadãos mais educados e bem informados passaram a ser mais exigentes com as 

empresas (RODRIGUEZ, RICART e SANCHEZ, 2002) pressionando-as na busca do 

engajamento às atividades da RSC, muitas vezes indo além da conformidade legal, 
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fazendo com que as corporações assumissem um papel que, anteriormente, era 

ocupado pelo setor público (JENKINS, 2004) e que passaram a fomentar a relevância 

da RSC. 

A definição de RSC já foi foco do estudo de vários autores e organismos. Uma 

dessas definições foi elaborada pela Comissão Europeia (2001) que a descreve como 

um conceito pelo qual as “empresas integram questões sociais e ambientais em suas 

operações de negócios e em sua interação com suas partes interessadas, de forma 

voluntária”. Autores como Schoker e Sethi (1973) e Stawicka (2021) seguem um 

contexto semelhante a esse exposto pela Comissão Europeia. 

Já para Fernández-Guadaño e Sarria-Pedroza (2018), a RSC significa que as 

organizações devem ir além da satisfação dos acionistas e tomar medidas para 

estabelecer relacionamentos equilibrados considerando todos os seus stakeholders. 

O conceito de RSC apresentado por Visser (2008, p. 2) é: 
 

Modos formais e informais em que os negócios dão sua contribuição 
para melhorar a governança e as condições sociais, éticas, de trabalho 
e também ambientais dos países em que operam, enquanto estão 
sensíveis para seus contextos religiosos, históricos e culturais 
prevalecentes. (tradução livre do autor) 

 
Outros autores apresentaram conceitos em linha com Visser, mas sem 

mencionarem os contextos religiosos, históricos e culturais em suas definições, como: 

Carroll (2004); Jenkins (2004); Perrini (2006); Santos e Alves [s.d.]. Pode-se 

complementar a definição de Visser, inserindo-se aspectos como o respeito à 

diversidade e a redução das desigualdades sociais (SEBRAE, 2015). 

Em todas essas definições, há em comum a demanda dos stakeholders para 

adoção de propósitos, condução ética e geração de valor, que já não são mais opções 

para as empresas e pesam cada vez mais para a sobrevivência no mercado. 

Apesar da similaridade, a principal diferença entre práticas ASG e RSC esta no 

ponto de vista de quem análise a empresa: o ASG é voltado à visão dos investidores, 

que avaliam as empresas além das métricas não financeiras (CHRIST, 2021); e RSC 

é voltada a atender as necessidades de partes interessadas, com práticas voluntárias, 

além das obrigações regulatórias às empresas. 

Nas grandes empresas, a estratégia de RSC é vista mais como uma maneira 

das empresas mais bem-sucedidas limitarem danos por estarem sob pressão de 

acionistas e escrutínio da imprensa, do que um insumo para suas estratégias 
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corporativas (FREEMAN; MCVEA, 2001). Spence et al. (2003) comentam que a RSC 

acaba sendo aplicada por elas porque é poderoso o suficiente para “desempenhar um 

papel unilateral ativo em seu ambiente político e social” (tradução livre do autor). 

Um exemplo dessas pressões foi o fato ocorrido em 2002 com a Hershey Foods 

Company quando os gestores do negócio, sob a pressão de gerar ganhos de curto 

prazo, decidiram sacrificar a economia, a cultura e a tradição da empresa em busca 

de lucros. Como Savitz e Weber (2007, p.13) comentam: “o sonho de Milton (fundador 

da Hersey - grifo do autor) virou pesadelo”. Por pressão de diversos stakeholders, em 

especial a comunidade local, funcionários da empresa e a imprensa local (a cidade de 

Hersey fica no Estado da Pensilvânia, EUA), a operação foi cancelada. A imagem da 

empresa sofreu um abalo demonstrando que os administradores “não desenvolveram 

uma visão ampla de suas responsabilidades perante terceiros” (SAVITZ e WEBER, 

2007, p. 23). 

Nesse contexto, é possível entender que o falta de gerenciamento da RSC 

pode produzir problemas relevantes para as empresas. Ao mesmo tempo, podem 

trazer vantagens competitivas tangíveis e intangíveis. Os benefícios tangíveis são 

conhecidos, como o acesso a capital financeiro com taxas diferenciadas e a atração 

de investidores. Porém, atributos intangíveis como reputação, legitimidade e 

confiabilidade (CAMPOS-RASERA, PASSOS e COLAUTO, 2021) ganharam 

destaque e passaram a influenciar na competitividade das empresas. 

Nas PMEs existem diferenças e limitações que impedem uma maior integração 

dessas práticas em sua gestão. Contudo, as PMEs também são corporações e não 

há razão para supor que a maioria das discussões sobre RSC não se apliquem a elas. 

O Quadro 2 resume algumas das principais diferenças da RSC entre grandes 

corporações e PMEs, verificadas nos estudos de Jenkins (2004): 

 
Quadro 2 - Diferenças da RSC entre grandes corporações e PMEs 

Grandes corporações PMEs 

Quem Quem 

Responsável perante uma ampla gama de 
partes interessadas 

Responsável por menos e/ou diferentes partes 
interessadas 

Responsabilidade com a sociedade em geral Responsabilidade com a comunidade local 

Importância dos acionistas Muitas vezes não têm acionistas 

Por quê Por quê 

Proteção da imagem, da marca e reputação Proteção do negócio 

Pressão dos consumidores Pressão dos clientes na cadeia de suprimentos 

Pressão dos acionistas Pressão de entes que emprestam recursos 

Referência (business case) Falta de referências (business case não 
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Grandes corporações PMEs 

 validado) 

Como Como 

Baseado em "valores corporativos" Baseado em princípios de "proprietário-gerente" 

Planejamento estratégico formal para RSC Estratégias de RSC planejadas informalmente 

Ênfase em padrões e índices Ênfase na intuição e processos ad hoc 

Envolvimento de profissionais para RSC Nenhuma pessoa dedicada para programas 
RSC 

Mitigação de risco Evita risco 

O quê? O quê? 

Campanhas de marketing proeminentes Relacionado às causas e atividades de pequena 
escala 

Publicidade vinculada às atividades de RSC Atividades muitas vezes não reconhecidas 
como ligadas a RSC 

Fonte: Jenkins (2014, p.51). Tradução do autor 

 

Castka et al. (2004) expõe alguns desses obstáculos de implementação da 

RSC nas PMEs, como: estrutura organizacional informal; baixa equipe técnica; 

sensibilidade aos custos. Longo, Mura e Bonoli (2005) e Petrini, Back e Santos (2018) 

complementaram essa lista citando a falta de incentivos governamentais; falta (ou 

limitação) de recursos; falta de pressão das partes interessadas e reputação; 

dispêndio de maior tempo para fazer tal gestão. Há também a percepção dos 

empresários, proprietários, administradores e/ou gestores das PMEs de que a RSC é 

um custo de negócio sem benefício (SPENCE et al., 2003), percepção essa que se 

estende para as práticas sustentáveis. 

Mesmo com esses movimentos, as forças, os interesses e a existência de um 

conjunto de pressões externas (SANTOS e SILVA, 2010) demonstram que as 

empresas tanto podem influenciar quanto serem influenciadas pela sociedade e pelos 

problemas sociais em que estão inseridas (SPENCE, SCHMIDPETER e HABISCH, 

2003). 

Para superar tais desafios tem-se buscado uma maior integração das PMEs 

com seus stakeholders, a fim de maximizar as possíveis vantagens (SANTOS e 

SILVA, 2010). Uma dessas soluções é a criação de redes de parceria social, ou redes 

de cooperação, entre as PMEs que possibilitam a integração do conhecimento e de 

suporte que tornam possível as ações coletivas entre seus participantes (SANTOS e 

SILVA, 2010). 

A visão da RSC deve ser incorporada a realidade e agenda das PMEs, pelo 

fato delas desempenharem papéis econômicos e sociais relevantes nas economias 

de países em desenvolvimento, mesmo que geralmente elas tenham um número 
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menor de partes interessadas, um número pequeno de funcionários e clientes, e um 

número restrito de acionistas claramente identificados (FASSIN, 2008), argumentos 

que são utilizados pelos empresários, proprietários, administradores e/ou gestores de 

PMEs para questionar o emprego das mesmas ferramentas de RSC de grandes 

empresas em suas empresas sem qualquer tipo de adaptação as suas realidades. 

Ademais, as pressões e as ações da RSC podem criar oportunidades e um 

diferencial na estratégia das PMEs, principalmente para aquelas que conseguem 

integrar a estratégia de sustentabilidade a seus produtos ou serviços e marcas. Por 

isso, a RSC deveria ser tratada de forma ampla e acessível para qualquer empresa 

interessada em aprimorar seus negócios e não somente para grandes empresas 

(SEBRAE, 2015). A integração de RSC com as estratégias pode contribuir com a 

eficiência, a colaboração, a coordenação e a inovação favorecendo o crescimento da 

empresa, como foi observado por Lamberti e Noci (2012) no caso de PMEs italianas. 

Essa integração na estratégia das principais atividades de negócios da empresa 

pode afetar positivamente seu desempenho e sua competitividade, aumentando o 

potencial de desenvolvimento e reduzindo o perfil de risco (PERRINI, 2009).

 Uma alternativa para aumentar esse potencial é de fortalecer os 

relacionamentos com suas partes interessadas mais importantes e, assim, focar na 

comunicação da RSC com essas partes. As mensagens e as estratégias de 

comunicação da RSC também podem afetar as percepções de legitimidade das 

empresas e os relatos dos indicadores de desempenho de RSC são cada vez mais 

cobrados de grandes empresas e PMEs (HALKOS e NOMINOS, 2020). 

A comunicação com as partes interessadas cria e mantem um diálogo 

transparente e aberto para apoiar linhas de ação éticas e socialmente responsáveis 

(STAWICKA, 2021). Essa comunicação pode promover o que as empresas fizeram 

pelos interesses da sociedade, especialmente se elas causaram danos, como uma 

forma de iniciativas comerciais ou anunciadas de RSC (LIM e GREENWOOD, 2017). 

Porém, esse tipo de comunicação pode se tornar uma fonte menos confiável de 

informações sobre as atividades de RSC da empresa, pois as partes interessadas 

podem perceber que as empresas apenas falam sobre o que estão fazendo, sem 

realmente fazer nada (LIM e GREENWOOD, 2017). 

Adicionalmente, a agenda da RSC em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento sofre diferentes influências e pressões. Estudo realizado pelos 
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pesquisadores Ali, Frynas e Mahmood (2017) mostraram que nos países 

desenvolvidos as preocupações de stakeholders específicos, como reguladores, 

acionistas, credores, investidores, ambientalistas e a mídia ajudam a promover e 

divulgar informações da RSC. Já nos países em desenvolvimento, os relatórios são 

influenciados por partes interessadas como compradores internacionais, investidores 

estrangeiros, preocupações da mídia internacional e órgãos reguladores 

internacionais. Outro fato da pesquisa é de que nos países em desenvolvimento 

percebe-se pouca pressão do público para a divulgação da RSC. 

O interesse de se estudar a RSC em países em desenvolvimento foi 

fundamentado por Visser (2008) pelo fato das economias desses países terem uma 

expansão mais rápida do que os países desenvolvidos, o que resulta em lucros mais 

relevantes para os negócios (IMF, 2006); porque são os locais onde as crises sociais 

e ambientais são geralmente mais sentidas no mundo (WRI, 2005); e a atividade 

empresarial tem impactos sociais e ambientais mais significativos na sociedade 

(WORLD BANK, 2006). 

 
2.2.3 Global Reporting Initiative (GRI) e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS) 

 
De acordo com Hohnen (2012), o progresso em direção ao desenvolvimento 

sustentável passa pela divulgação de informações dos impactos econômicos, sociais 

e ambientais e o desempenho das organizações através dos relatórios de 

sustentabilidade. Segundo GRI e IOE [s.d], esses relatórios devem tratar dos 

impactos mais significativos, abrangendo os valores da organização e seu modelo 

de governança, além de vincular seu desempenho, progresso, estratégia e 

compromisso com uma economia global sustentável. Em resumo, os indicadores 

precisam ser relevantes para a organização (INTOSAI, 2013). 

Juntamente com as informações financeiras, as informações de 

sustentabilidade passaram a ser essenciais para que os reguladores, empresas, 

investidores e a comunidade em geral possam medir e compreender as contribuições 

de uma organização para o desenvolvimento sustentável. 

Essas divulgações também buscam atender a uma maior conscientização da 

sociedade, em especial dos consumidores, que ao comprar um produto, compram 

também todo o seu processo produtivo. Por isso, a importância de que o mesmo seja 
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produzido de acordo com padrões sustentáveis (STAWICKA, 2021). 

Conforme a GRI6 menciona “a prática de divulgar informações de 

sustentabilidade inspira a responsabilidade, ajuda a identificar e gerenciar riscos e 

permite que as organizações aproveitem novas oportunidades”. Também podem 

melhorar a capacidade das organizações no mapeamento e gerenciamento dos 

riscos relacionados à sustentabilidade servindo como uma ferramenta de economia 

de custos, ao fazer com que a organização empregue os recursos naturais de forma 

mais eficiente, melhorando a eficiência do seu processo (INTOSAI, 2013). 

Já a assimetria de informações sustentáveis pode exigir um retorno adicional 

das empresas, com um maior custo de capital ou níveis mais baixos de liquidez (IFC, 

2018) e dificultar o funcionamento eficiente dos mercados de capitais quanto ao risco 

de precificação e valorizando do desempenho da gestão pelos investidores 

(HOHNEN, 2012). Corroborando ao IFC (2018) e a Hohnen (2012), estudo efetuado 

pelo HSBC (2017, p. 1) apontou que “56% dos investidores acham que os níveis de 

transparência das empresas ainda são altamente inadequados”. 

Em linha com o estudo do HSBC (2017), Cho et al. (2015) apontaram que 

divulgações imprecisas e possivelmente enganosas podem levar as partes 

interessadas a fazer avaliações erradas das organizações. Os pesquisadores fazem 

referências às empresas que evitam divulgar em seus relatórios temas insustentáveis 

ou divulgam informações de forma seletiva, incompletas e/ou tendenciosas, o que 

eles chamam de “hipocrisia organizada” ou “fachadas organizacionais” para ocultar 

as situações reais dessas empresas. Uma fachada organizacional acaba criando 

uma falsa legitimidade organizacional da organização para seus stakeholders (CHO 

et al., 2015). 

Há também casos em que algumas empresas divulgam seus relatórios de 

sustentabilidade em uma única estrutura, enquanto outras usam elementos 

específicos de uma combinação de diferentes padrões e estruturas, o que acaba 

prejudicando a comparabilidade e consistência das informações aos stakeholders 

(IOSCO, 2021). 

Dentre essa variedade de relatórios de sustentabilidade disponíveis no 

mercado para divulgação voluntária das práticas sustentáveis o GRI Sustainability 

 
 

6 Disponível em: https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx. Acesso 
em: 04 set. 2020. 

http://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx
http://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx


38 
 

 
 

 

Reporting Standards (GRI Standards), do Global Reporting Initiative (GRI), é aquele 

que vem sendo mais empregado mundialmente, conforme pesquisa trienal realizada 

pela consultoria KPMG, em que é verificado o nível de adesão dos relatórios de 

sustentabilidade pelas empresas de grupos definidos em critérios como N1007 e 

G2508. O resultado desse estudo em 2020 (KPMG, 2020) apontou que as 

comunicações de sustentabilidade com a adesão ao GRI atingiram 67% das 

empresas N100 e 73% das empresas G250, o maior índice medido até então, 

considerando os GRI Guidelines ou GRI Standards. 

O resultado apurado pela consultoria KPMG demonstra a grande 

convergência das empresas em escolher o GRI na comunicação das suas práticas 

sustentáveis. Essa preferência pelo uso GRI Standards em detrimentos de outros 

relatórios se deve a abordagem de atendimento de múltiplas partes interessadas 

(IFC, 2018). Essas razões também justificam o porquê de utilizar o GRI Standards 

como referência para o presente estudo, oferecendo as PMEs acesso aos 

indicadores de sustentabilidade de referência no mercado para que possam ser 

avaliados e implementados em suas agendas de sustentabilidade. 

O conjunto das GRI Standards é composto por três Normas Universais: GRI 

101 - Fundamentos, GRI 102 - Conteúdos Gerais e GRI 103 - Forma de Gestão; e 

por três Normas Específicas: GRI 200 - Econômico; GRI 300 - Ambiental e GRI 400 

- Social. O somatório de todas essas Normas resulta em 168 Indicadores, também 

chamados de Conteúdos, e 587 Requisitos de Relatos obrigatórios a serem 

observados pela organização que decide adotar o GRI. Não contando também as 

Recomendações de Relatos e Orientações, ambos não obrigatórios. 

Um exemplo de outro padrão de relatório é o Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB), criado em 2011 e dedicado a aumentar a eficiência dos 

mercados de capitais, buscando uma divulgação de informações materiais sobre 

sustentabilidade de qualidade e que atendessem aos investidores do mercado 

(GIRELLA; ZAMBON; ROSSI, 2019). 

O SASB acaba sendo mais restrito a visão do investidor (demonstrar a criação 
 

7 A pesquisa realizada pela KPMG foi elaborada a partir da segregação das empresas pesquisadas 
em dois grupos denominados de N100 e G250. O Grupo N100 refere-se a uma amostra mundial de 
5.200 empresas compreendendo as 100 maiores empresas por receita em cada um dos 52 países 
pesquisados. As estatísticas forneceram uma visão ampla dos relatórios utilizados pelas empresas 
de grande e média capitalização em todo o mundo (KPMG, 2020, p. 4). 

8 O Grupo G250 refere-se as 250 maiores empresas do mundo em receita com base no ranking 
Fortune 500 de 2019 (KPMG, 2020, p. 4). 
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de valor empresarial) em comparação com o GRI Standards e com foco em 

empresas listadas no mercado norte-americano. Contudo, esse padrão tem ganhado 

relevância no mercado por ser um dos endossados pela BlackRock (FINK, 2020). 

Portanto, o SASB não teria grande aplicabilidade as PMEs, a não ser para aquelas 

que são listadas na bolsa de valores, o que acaba não sendo a realidade da grande 

maioria das PMEs brasileiras, conforme consulta aos dados de PMEs listadas na B3 

(vide tópico “Características, motivações e desafios nas Pequenas e Médias 

Empresas (PMEs))”. 

Devido a representatividade global dos GRI Standards, o GRI e a ONU 

trabalharam na integração dos GRI Standards com os ODS e em março de 2020 

emitiram o documento chamado “Linking the SDGs and the GRI Standards” (GRI e 

ONU, 2020) relacionando os 17 ODS com os respectivos GRI Standards. 

Foi a partir do Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development (ONU, 2015) que se verificou um crescente envolvimento e a 

participação da sociedade civil, principalmente das organizações privadas e do 

terceiro setor, adotando os ODS com uma visão de transformar e pensar a integração 

entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais em oportunidades de negócios e 

fortalecer as licenças sociais de operação das empresas junto às sociedades em que 

as organizações atuam. 

O ganho na integração entre o GRI e o ODS se dá ao verificar que ao atender 

aos indicadores do GRI Standards a administração das empresas também atendem 

aos ODS. Essa visão se torna interessante, e porque não dizer um duplo benefício, 

como forma de superar o desafio de envolvimento das empresas, e principalmente 

das PMEs, com suas características homogêneas, dispersas e com poucos recursos 

financeiros (KINGO, 2015). Até porque os GRI Standards estão bem estabelecidos 

em grandes empresas, conforme demonstrou a pesquisa da consultoria KPMG 

(2020), mas precisa ser mais difundido junto as PMEs. Situação essa não encontrada 

somente nas PMEs brasileiras, mas também em outros países como verificado em 

PMEs espanholas (FERNÁNDEZ-GUADAÑO e SARRIA-PEDROZA, 2018), entre 

outros estudos com PMEs em países como Itália, Índia, Inglaterra. 

Conforme Cohen (2013), os relatórios de sustentabilidade acabam não sendo 

efetivos se não forem baseados em ações reais tomadas pela empresa para melhorar 

seus impactos de sustentabilidade. Talvez o principal ponto para um melhor resultado 
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seja a integração dessas práticas sustentáveis com a estratégia geral dos negócios 

das PMEs, focando o crescimento sustentável das atividades também no longo prazo 

(DAS e RANGARAJAN, 2020). 

Para atingir esses objetivos, o processo de divulgação dos relatórios de 

sustentabilidade requer reflexão, discussão, engajamento e disposição para tornar 

público, voluntariamente, um conjunto de promessas que vinculam a empresa ao seu 

compromisso com a sustentabilidade. Esse compromisso passa pelo estabelecimento 

de prioridades e/ou metas de curto e longo prazo, mudança de postura na forma de 

tratar a sustentabilidade em suas atividades (GESSNER, 2018), medição de 

desempenho, responsabilidade social e proteção ao ambiente. 

Por esses motivos, o relatório de sustentabilidade se tornou uma das principais 

plataformas de comunicação do desempenho da organização em termos econômicos 

e ASG, refletindo os impactos positivos e negativos (GIRELLA, ZAMBON e ROSSI, 

2019). 

Dentro da perspectiva de Coehn (2013), os principais benefícios da divulgação 

dos relatórios de sustentabilidade para as PMEs não são diferentes dos verificados 

pelas grandes empresas, como: gerar confiança por meio da transparência; 

valorização dos seus clientes com reflexo no aumento de suas vendas; quadro de 

funcionários mais engajados com a PME; melhor acesso ao financiamento; melhores 

relacionamentos com as comunidades locais; processos e estruturas internas 

aprimoradas para gerenciar riscos. 

Por essas razões, a proposta de um relatório de sustentabilidade simplificado 

para PMEs, baseado nos indicadores do GRI Standards, que se encontram alinhados 

com os ODS, e também com base nos QRSAs de instituições financeiras, pode 

representar um ponto inicial para essas empresas atenderem as exigências e 

pressões dos seus stakeholders na direção de adotar práticas sustentáveis adaptadas 

as suas realidades e caraterísticas, permitindo também ter acesso a recursos 

financeiros diferenciados, junto às instituições financeiras. 

 
2.2.4 Instituições Financeiras e seu papel no desenvolvimento sustentável 

 
É sabido que as instituições financeiras não produzem produtos químicos 

perigosos nem lançam poluentes tóxicos no meio ambiente (THOMPSON e 

COWTON, 2004). Porém tais instituições estão ligadas às atividades operacionais das 
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empresas ao conceder produtos financeiros (investimentos, financiamentos e/ou 

seguros) para que as organizações possam concretizar suas estratégias, passando a 

produzir emissões no meio ambiente. 

As instituições financeiras são responsáveis por uma fração proporcional das 

emissões das empresas que elas subsidiam e isso pode ser medido como a soma das 

emissões financiadas em todas as empresas presentes em suas carteiras de 

empréstimos, de investimentos ou de seguros (MCKINSEY, 2021). 

Como as pressões sobre as empresas em observar as questões ambientais e 

sociais têm aumentado (COMISSÃO EUROPEIA, 2019), a análise dos riscos e a 

discussão de oportunidades passa pelo envolvimento das empresas e, 

necessariamente, das instituições financeiras (MCKINSEY, 2019). 

A inclusão das instituições financeiras no processo de desenvolvimento 

sustentável ganhou força com um enfoque maior em mudanças climáticas, como 

verificado em declarações como as de Larry Fink, CEO da BlackRock, através das 

Cartas da BlackRock divulgadas em 2019 e 2020, que alertavam sobre os impactos 

das mudanças climáticas e como elas podem se tornar “um fator determinante nas 

perspectivas de longo prazo das empresas” e que o despertar para a importância 

desse assunto “está à beira de uma reformulação fundamental das finanças”. Suas 

mensagens também mencionam que o “risco climático terá impacto em nosso mundo 

físico e o sistema global que financia o crescimento econômico” e que os investidores 

estão considerando cada vez mais estes aspectos, reconhecendo-os como um risco 

de investimento (FINK, 2020). 

Nesse aspecto, as instituições financeiras estão encarando duas realidades 

distintas em suas atividades, conforme foi apontado em estudo realizado pela 

McKinsey (2021): suprir as necessidades de capital para promover a transição de 

indústrias que emitem poluentes para as atividades de descarbonização; e a 

manutenção do financiamento de atividades em matrizes energéticas poluentes, 

enquanto essa transição está em andamento. 

Para isso, as instituições financeiras estão buscando o alinhamento dos seus 

portfolios com os objetivos climáticos, numa transformação da base de ativos 

produtivos da economia global de tecnologias poluentes para não emissivas 

(MCKINSEY, 2021). Esse alinhamento passa pelo compromisso dessas instituições 

em integrar fatores ASG de uma forma mais sistemática nos processos de pesquisa 
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e investimento, com destaque para suas respectivas governanças e sistemas de 

gestão de riscos apoiadas em políticas e medidas para enfrentar às pressões de 

investidores e do mercado em geral (ONU, 2004). 

Um exemplo desse compromisso é o BNDES9 que lançou seu plano para 

implementação de sua Política de Responsabilidade Social e Ambiental em 2018, 

contemplando temas como mudanças climáticas e ODS, com prevenção e mitigação 

de impactos de projetos apoiados, estruturação de novos produtos associados à 

promoção dos ODS e da transição para uma economia de baixo carbono. 

A inclusão do sistema financeiro nos assuntos socioambientais e, 

principalmente, das instituições financeiras iniciou em 2004, através do relatório Who 

Cares Win, no qual as instituições financeiras se comprometeram a integrar e assumir 

um papel de liderança, implementando princípios e políticas ambientais, sociais e de 

governança corporativa de uma forma mais sistemática nos seus processos de 

pesquisa e investimento e a fornecer informações e relatórios sobre o desempenho 

em um formato mais consistente e padronizado (ONU, 2004). 

Essa preocupação também foi evidenciada no relatório “The green swan”, 

publicado pelo Bank for International Settlements, em janeiro de 2020, com destaque 

para os eventos ocasionados pelas mudanças climáticas que poderiam levar aos 

chamados “eventos cisnes verdes”, forçando os bancos centrais mundiais a intervir 

como “salvadores climáticos” e comprar grandes conjuntos de ativos desvalorizados, 

para manter em funcionamento o sistema financeiro (BANK FOR INTERNATIONAL 

SETTLEMENTS - BIS, 2020). Os bancos centrais têm um papel a desempenhar para 

evitar tal resultado, inclusive buscando melhorar sua compreensão dos riscos 

relacionados ao clima por meio do desenvolvimento de análises prospectivas 

baseadas em cenários. 

De acordo com o BIS (2020, p.2) os chamados “cisnes verdes” são: “Eventos 

potencial e extremamente perturbadores do ponto de vista financeiro que podem estar 

por trás da próxima crise financeira sistêmica”. 

Em consonância com ações mais concretas, várias instituições vêm 

conduzindo estudos sobre o impacto das mudanças climáticas sob o ponto de vista 

 
 

9 “BNDES lança novo plano para implementação de sua Política de Responsabilidade Social e 
Ambiental” Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/ 
conteudo/bndes-lanca-novo-plano-para-implementacao-de-sua-politica-de-responsabilidade-social- e-
ambiental. Acesso em: 05 mar. 2021. 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/
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dos investimentos concedidos às empresas. Um destes estudos foi realizado pelo 

Financial Stability Board (FSB) que formou em 2015 a Taskforce for Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD). 

O TCFD era composto por 32 membros, representados por bancos, 

seguradoras, investidores e consultorias de diversos países pertencentes ao G20 

(grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo), congregando chefes dos 

bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia10. 

Seu objetivo era de mapear os impactos das mudanças climáticas sobre os 

relatórios financeiros das companhias11, com recomendações para que as empresas 

e instituições financeiras reportassem informações, considerando quatro elementos: 

governança, estratégia, gestão de riscos e métricas e metas. 

Com base nessas informações, haveria o incentivo a análise desses dados pelo 

setor financeiro para celebrar operações de crédito, investimentos e seguros. O Brasil 

participou da TCFD com as seguintes empresas signatárias: B3, Bradesco, BRAM, 

CNSeg, BTG, Eletrobras, CPFL Energia, Duratex, Febraban, Itaú, Natura, Susep, 

Suzano e Vale12. 

Mesmo antes dos resultados divulgados pelo TCFD, o Conselho Monetário 

Nacional (CMN), órgão superior e deliberativo sobre o Sistema Financeiro Nacional, 

havia publicado a Resolução nº 4.327/201413, dispondo sobre diretrizes a serem 

observadas no estabelecimento e na implantação de políticas de responsabilidade 

socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Recentemente, novas 

determinações foram publicadas pelo CMN e BACEN: Resolução CMN nº 4.945, de 

15/09/2021 (CMN, 2021) e do Banco Central do Brasil (BACEN), com a Resolução 

BCB nº 139, de 15/09/2021 (BACEN, 2021) que tratam do estabelecimento e a 

implementação da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática e sobre 

 

10 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD): transparência e vantagens. Disponível 
em: https://blog.waycarbon.com/2018/09/task-force-on-climate-related-financial-disclosures-tcfd/. 
Acesso em: 03 maio 2021. 

11 Mudança do Paradigma da Sustentabilidade: o Papel do Conselho nas Questões ASG, artigo 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 2019. Disponível em: https://www.revistari.com.br/ 
234/1507. Acesso em: 06 maio 2021. 

12 TCFD ganha protagonismo em relato climático. Mas o Brasil ainda está atrás. Disponível em: 
https://www.capitalreset.com/tcfd-ganha-protagonismo-em-relato-climatico-mas-o-brasil-ainda-esta- 
atras/. Acesso em: 03 maio 2021. 

13 Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril de 2014. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilida 
definanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=4327. Acesso em: 03 maio 
2021. 

http://www.revistari.com.br/
http://www.capitalreset.com/tcfd-ganha-protagonismo-em-relato-climatico-mas-o-brasil-ainda-esta-
http://www.capitalreset.com/tcfd-ganha-protagonismo-em-relato-climatico-mas-o-brasil-ainda-esta-
http://www.bcb.gov.br/estabilida
http://www.bcb.gov.br/estabilida
http://www.bcb.gov.br/estabilida
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as ações com vistas à sua efetividade. 

A regulação do CMN, somada as legislações brasileiras relacionadas à 

proteção ambiental baseadas na Constituição Federal de 1988 e nos princípios de 

defesa e preservação ambiental pelo Estado, responsabilizam as instituições 

financeiras na identificação de riscos ambientais e de mudanças climáticas nos 

negócios que estão financiando, bem como sua responsabilidade quanto aos padrões 

de verificação que devem seguir junto às empresas, as quais podem não estar 

alinhadas com os padrões definidos pela governança da instituição financeira. 

Essa responsabilização das instituições financeiras despertou uma maior 

discussão sobre o papel do setor financeiro brasileiro na transição para o 

desenvolvimento sustentável considerando a realidade das leis, normas, decisões 

judiciais e padrões vigentes porque esses podem representar incentivos ou obstáculos 

aos rumos desejados (FEBRABAN, 2014). 

Um exemplo da judicialização da responsabilização solidária e objetiva das 

instituições financeiras ocorreu no 2º semestre de 2019 com a condenação direta do 

Banco da Amazônia14 por conceder crédito à empresa que havia sido incluída na “Lista 

Suja” (disposição da Resolução CMN nº 3.876/2010, que proíbe a concessão de 

crédito rural a pessoas físicas ou jurídicas que estão inscritas na “Lista Suja”, cadastro 

instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego com relação de empresas com 

trabalhadores em condições análogas à de escravo). A Federação Brasileira dos 

Bancos (FEBRABAN, 2014) reconheceu que, apesar de ser uma sentença de 1º grau, 

e que recursos poderão ser impetrados contra a decisão, trata-se de um precedente 

que aponta para uma tendência que pode se tornar comum: incluir os bancos como 

solidários com empresas que participam de ilícitos socioambientais. Outras 

interpretações doutrinárias e judiciais também vêm sendo discutidas sobre 

responsabilização de bancos em casos de danos ambientais (FEBRABAN, 2014). 

Como respostas a essas demandas as instituições financeiras brasileiras e a 

FEBRABAN vêm buscando alternativas para o alinhamento dos seus portfolios e 

adaptação a essas exigências. Uma dessas alternativas foi a criação dos modelos de 

Questionários de Responsabilidade Socioambientais (QRSAs) preenchidos pelas 

próprias empresas (num formato de autoavaliação) interessadas em contratar 

 
 

14 A responsabilidade socioambiental dos bancos. Disponível em: http://abet-trabalho.org.br/a- 
responsabilidade-socioambiental-dos-bancos/. Acesso em: 03 maio 2021. 

http://abet-trabalho.org.br/a-
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operações e cujas informações podem ser certificadas pelas instituições financeiras, 

quando necessário, e servem para avaliar os riscos de empréstimos concedidos às 

empresas. Por esse motivo, os QRSAs assumiram um papel relevante no processo 

de mapeamento no impacto de atividades nos aspectos socioambientais das 

empresas e para as instituições financeiras. A própria TCFD apontou setores mais 

críticos que devem receber atenção no que diz respeito à exposição aos riscos 

climáticos, como: óleo e gás, agricultura, químico e mineração (FEBRABAN, 2014). 

Na Europa, essas ações vêm sendo colocadas em práticas e um exemplo foi o 

anúncio do Banco Santander, em fevereiro de 2021, da sua intenção global de 

alcançar zero emissões líquidas em 2050, em apoio aos objetivos do Acordo de Paris 

sobre as mudanças climáticas e descarbonização da economia deixando de conceder 

empréstimos a empresas energéticas que dependam do carvão a partir de 203015, ou 

seja, “limpar” o seu estoque de transações financeiras com perfil poluidor. 

A decisão tomada pelo Santander demonstra um movimento inicial que pode 

se tornar comum nos próximos anos na União Europeia, observando as políticas do 

"European Green Deal", publicado em dezembro de 2019, e que como parte prevê a 

revisão da Diretiva de Relatórios Não Financeiros (incluindo os relatórios de 

sustentabilidade), como forma de obter informações das empresas do setor financeiro 

que preparam e também usam informações não financeiras. 

Esses motivos demonstram a razão do envolvimento e o papel importante das 

instituições financeiras em conhecer e monitorar as empresas e as práticas 

sustentáveis das empresas com quem elas têm relacionamento de forma a avaliar os 

impactos das respectivas carteiras de investimentos, empréstimos e seguros nos 

impacto socioambientais. Além disso, também justifica porque se recomenda que as 

PMEs avaliem e alinhem os indicadores dos QRSAs das instituições financeiras em 

suas práticas sustentáveis, cuja análise se fez presente nesse estudo. 

 
2.2.5 Características, motivações e desafios nas Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs) 

 
As PMEs convivem com limitações operacionais e estruturais como escassez 

de recursos financeiros, número reduzido de funcionários, falta de tempo para 

 

15 Santander deixará de dar empréstimos a empresas ligadas ao carvão em 2030. Disponível em: 
https://www.istoedinheiro.com.br/santander-deixara-de-dar-emprestimos-a-empresas-ligadas-ao- 
carvao-em-2030/. Acesso em: 03 maio 2021. 

http://www.istoedinheiro.com.br/santander-deixara-de-dar-emprestimos-a-empresas-ligadas-ao-
http://www.istoedinheiro.com.br/santander-deixara-de-dar-emprestimos-a-empresas-ligadas-ao-
http://www.istoedinheiro.com.br/santander-deixara-de-dar-emprestimos-a-empresas-ligadas-ao-


46 
 

 
 

 

planejamento de estratégias, processo interno de tomada de decisão simplificado e 

falta de ferramentas de ação especialmente orientadas para adoção de práticas 

sustentáveis (JENKINS, 2004; DALLA, GONÇALVES e MUNIZ, 2009; BOS- 

BROUWERS, 2010; SANTOS e SILVA, 2010; CORAZZA, 2018). 

Porém, as PMEs comprometidas com as práticas sustentáveis têm uma 

vantagem em relação às grandes empresas: são mais flexíveis pela sua dimensão, 

carência de estruturas rígidas, pouca documentação e menos burocracia, 

características que permitem responder rapidamente às pressões do mercado e 

adaptar-se às novas condições de negócio (COMISSÃO EUROPEIA, 2006). 

A falta de recursos financeiros e a falta de competências adequadas são alguns 

dos fatores que dificultam as PMEs de se aprofundarem no campo da sustentabilidade 

(AZZONE, 2012) e a obterem vantagens em suas estratégias integrativas entre as 

dimensões econômicas, sociais, ambientais, somando-se também, a governança 

(ASG). 

Ademais, as PMEs são mais vulneráveis economicamente do que as grandes 

empresas, o que dificulta a escolha de investimentos com resultados de curto, médio 

e, principalmente, longo prazos, como ocorre numa estratégia de práticas sustentáveis 

(EUROPEAN COMMISSION, 2002). Também porque diminuem os recursos do 

negócio, colocando em risco a competitividade (STUDER, WELFORD e HILLS, 2006) 

e a sua continuidade operacional. 

A atenção na continuidade operacional muitas vezes significa que as PMEs só 

irão considerar a adoção de práticas quando convencidas de que elas não aumentarão 

as pressões sobre seu fluxo de caixa e tempo de gestão. Conforme explica Jenkins 

(2004), as PMEs muitas vezes veem a realização de atividades socialmente 

responsáveis ou de proteção ambiental como riscos que não estão preparadas para 

assumir se impactarem seus lucros. 

Por essa razão, tomar decisões eficazes de negócios e investimentos exigem 

informações que vão além das medidas financeiras de curto prazo, comumente 

praticadas nas PMEs. Esse conjunto mais amplo de informações inclui o uso de 

indicadores de sustentabilidade alinhados com o valor financeiro e o desempenho da 

empresa no curto, médio e longo prazo (COSO, 2018). Essa abordagem conjuga 

práticas de governança corporativa e características estratégicas, pois permite 

identificar riscos e oportunidades, colabora na preservação, cria valor à empresa e, 
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simultaneamente, contribui para o desenvolvimento sustentável (IBGC, 2007). 

 
 

Essas seriam algumas das razões pelas quais as PMEs apresentam baixas 

taxas de implantação de práticas sustentáveis em suas estratégias (STEINHÖFEL et. 

al., 2019). A adoção de práticas ASG poderia auxiliar as PMEs a ampliar seus acessos 

às linhas de crédito (GIRELLA, ZAMBON e ROSSI, 2019), até porque no Brasil 

existem dificuldades em se desenvolver um mercado de capital às PMEs. 

Numa consulta aos dados de PMEs listadas na B3, Bolsa de Valores do Brasil, 

é possível encontrar um total de 15 empresas cadastradas no nível Bovespa Mais e 

apenas 1 empresa cadastrada no nível Bovespa Mais 2. O Bovespa Mais e o Bovespa 

Mais 2 são segmentos criados pela B3 com o objetivo de fomentar o crescimento de 

PMEs via mercado de capitais16. O tamanho do mercado de capital brasileiro de PMEs 

é ínfimo se comparado com o mercado de outros países em desenvolvimento, como 

a Índia. Conforme estudo efetuado por Singh e Mittal (2019), a Bolsa de Valores de 

Bombay possuía o registro de 203 PMEs, em 31/03/2017. 

Independentemente desses reveses, um dos principais fatores que pode mudar 

esse cenário de adotar (ou não) e divulgar as práticas sustentáveis nas PMEs estão 

às características psicológicas de empresários, proprietários, administradores e/ou 

gestores, como: o comportamento, a visão, a missão e os valores (BATTISTI e 

PERRY, 2011), motivações religiosas, maior sensibilidade aos problemas da 

comunidade em que as PMEs atuam e preocupações com seus colaboradores 

(VIVES, 2006). 

Essas características desenvolvidas na cadeia de comando das PMEs ao longo 

das suas atividades formam a cultura corporativa das empresas e podem, até mesmo, 

serem transferidas para a cadeia de sucessão de gestores (COHEN, 2013). A 

relevância das características dos empresários, proprietários, administradores e/ou 

gestores das PMEs nesse processo chega ao ponto de Baumgartner (2009) indicar 

que se os aspectos de sustentabilidade não fizerem parte da mentalidade desses 

líderes, as práticas sustentáveis provavelmente não afetarão o negócio de forma 

eficiente e terão maior probabilidade de fracassar. 

A implantação do gerenciamento dos negócios com adoção de práticas 
 
 
 

16 Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empres 
as-listadas.htm. Acesso em 30 out. 2021. 

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empres
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empres
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sustentáveis passa por assumir compromissos baseados em relações éticas, 

transparentes e solidárias da empresa com seus stakeholders. Essas relações não se 

mostram fáceis de serem alcançadas, nem nos ambientes internos, com partes 

interessadas internas das empresas e, menos ainda, na ampliação do uso dessas 

práticas com partes interessadas externas (SANTOS e SILVA, 2010). 

Esses compromissos podem não ser assumidos pelas PMEs também pela falta 

de pressão das próprias partes interessadas ou porque as PMEs querem evitar o 

escrutínio externo em relação ao seu desempenho sustentável (LONGO et al., 2005; 

BORGA et al., 2009; WILLIAMS e SCHAEFER, 2012; PETRINI, BACK e SANTOS, 

2018; SINGH e MITTAL, 2019). 

Todavia, podem existir pressões externas repassadas às PMEs por grandes 

empresas, a partir de pressões dos stakeholders dessas grandes empresas, como um 

“efeito cascata”. E a tendência é que o atendimento dessas demandas sejam 

requisitos para que as empresas se mantenham na cadeia de valor dessas grandes 

empresas (FIGUEIREDO, 2021). 

Dentre essas pressões estão à adoção de práticas sustentáveis e suas 

divulgações em relatórios de sustentabilidade e em função disso, uma das maneiras 

das empresas de estabelecer a comunicação das suas estratégias sustentáveis às 

partes interessadas seria através do uso desses relatórios. No entanto, a maioria das 

ferramentas disponíveis para apoiar as empresas na produção de relatórios de 

sustentabilidade foram desenvolvidas para grandes empresas, enquanto as PMEs 

continuam a enfrentar limitações para adotá-los. 

Mesmo o relatório de sustentabilidade do GRI Standards apresenta 

dificuldades para aplicação pelas PMEs. Ele se torna caro e complexo dada a 

quantidade de dados a serem coletados e analisados, principalmente se a empresa 

pretende “declarar” ao mercado o uso aderente de seus princípios e normas. O 

conjunto completo de normas do relatório de sustentabilidade do GRI possui 168 

Indicadores e 587 Requisitos de Relato obrigatórios a serem observados pelas 

organizações que o adotarem. 

Se a divulgação dos relatórios de sustentabilidade em grandes empresas, com 

o uso do GRI Standards, demanda esforços de funcionários e tempo, essa divulgação 

completa dentro da realidade das PMEs se torna praticamente remota, por enfrentar 

as restrições de habilidades, recursos e a falta de experiência na área que limitam sua 
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capacidade de priorizar questões-chave (AZZONE, 2012). 

Por consequência, as perspectivas, viabilidades e realidades do ambiente das 

PMEs para encontrar o equilíbrio da gestão de stakeholders, da priorização das 

decisões de investimento alinhadas com uma agenda de ASG, da legitimidade das 

suas ações e do estabelecimento de um fluxo de comunicação divulgando suas 

entregas à sociedade se tornam fundamentais para uma estratégia real, prática e bem 

sucedida para as PMEs e servindo ao interesse público. 

O uso de um relatório de sustentabilidade simplificado para essas 

comunicações permite que tais empresas venham a efetuar tais implementações de 

forma gradual e obter benefícios no fortalecimento do seu relacionamento com a 

comunidade local, com suas partes interessadas, construir uma imagem corporativa, 

ingresso na cadeia de valor de grandes empresas e oportunidades em novos 

mercados (SINGH e MITTAL, 2019). 

 
2.2.6 Harmonização dos relatórios de sustentabilidade 

 
Nos últimos 2 anos, iniciou-se a discussão em direção à harmonização dos 

relatórios de sustentabilidade, com o apoio da União Europeia e da World Economic 

Forum (WEF). Inclusive, as cinco principais organizações de relatórios não 

financeiros, classificação dada aos relatórios de sustentabilidade, GRI, SASB, 

International Integrated Reporting Council (IIRC), Climate Disclosure Standards Board 

(CDSB) e CDP Worldwide publicaram uma declaração de intenções, comprometendo- 

se a trabalhar juntas rumo a elaboração de relatórios abrangentes, além do apoio do 

International Federation of Accountants (IFAC) e da International Financial Reporting 

Standards Foundation (IFRS Foundation), estas últimas instituições responsáveis 

pelas normas e práticas contábeis internacionais. 

Essa discussão busca atender as demandas de gestores de ativos que querem 

ver a ligação entre os riscos, às oportunidades de sustentabilidade, a estratégia e as 

finanças das organizações. No entanto, o que se observa é uma desconexão entre as 

informações produzidas e as informações que os gestores de ativos consideram mais 

úteis para as decisões (IOSCO, 2021). 

Além disso, é destacado pelos gestores de ativos que as estruturas de relatório 

de sustentabilidade existentes são normalmente aplicadas apenas de forma 

voluntária, que há um grande número de estruturas e padrões de relatórios que as 
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empresas utilizam por conta própria, que o mercado não convergiu para uma única 

estrutura e que nenhuma estrutura voluntária existente fornece todas as informações 

de que precisam para apoiar suas atividades de investimento. 

Esses mesmos gestores de ativos veem valor nas principais estruturas atuais, 

porém apontam sobreposições entre elas e que cada uma dessas estruturas oferecem 

uma perspectiva particular e que existe uma complementaridade considerável entre 

eles. 

Recentemente, as partes interessadas têm solicitado maiores divulgações 

sobre como as empresas lidam com oportunidades e riscos relacionados às 

tendências de sustentabilidade, como mudanças climáticas e escassez de água, que 

podem afetar significativamente os ativos, operações e reputação de uma empresa 

(MCKINSEY, 2019). 

Em pesquisa realizada pela McKinsey (2019) sobre os desafios dos relatórios 

de sustentabilidade, executivos e investidores avaliaram “inconsistência, 

incomparabilidade ou falta de alinhamento de padrões” como o desafio mais 

significativo. Dentre os entrevistados, 67% comentaram que “deveria haver apenas 

um padrão” e outros 21% disseram que “deveria haver menos do que agora”. 

Alinhado com os resultados apurados pelo estudo da McKinsey (2019), o 

relatório Carrots & Sticks (2020) também encontrou a saturação dos requisitos de 

relatórios e um interesse crescente no alinhamento dos padrões e normas de 

relatórios, pois deverão conter informações úteis para decisões sobre ASG. 

Aparentemente existe um amplo consenso entre os gestores de ativos em 

todas as jurisdições de que os reguladores devem definir expectativas de relatórios de 

sustentabilidade mais rígidas para as empresas (IOSCO, 2021) e a necessidade de 

atender os vários níveis de integridade, consistência e qualidade das divulgações nos 

relatórios. 

Buscando este grande alinhamento, a IFRS Foundation está trabalhando para 

estabelecer o International Sustainability Standards Board (ISSB) com três prioridades 

na melhoria nos relatórios de sustentabilidade (IOSCO, 2021): 

• Encorajar a adoção de padrões internacionais e globalmente consistentes para 

divulgação relacionada à sustentabilidade em todas as jurisdições, cobrindo a 

amplitude dos tópicos de sustentabilidade e aproveitando os princípios, estruturas 

e orientações existentes; 

• Promover métricas e narrativas comparáveis para uma maior ênfase em métricas 
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quantitativas específicas e padronização de informações narrativas; e 

• Coordenar abordagens para impulsionar a consistência internacional de 

divulgações relacionadas à sustentabilidade com foco na criação de valor 

empresarial coordenando as necessidades de informação dos investidores sobre 

impactos de sustentabilidade mais amplos e (i) para promover uma aproximação 

dos relatórios de acordo com as estruturas de padrões contábeis atuais e (ii) 

facilitar a garantia independente das divulgações das empresas. 

 

Resta aguardar o desenrolar das próximas etapas e, principalmente, se o 

mercado como um todo apoiará o IFRS Foundation no caminho de harmonização e 

convergência dos padrões dos relatórios de sustentabilidade, os quais se aguarda que 

também incluam as PMEs. 

 
2.3 TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

 
Todas as empresas têm stakeholders e o seu gerenciamento adequado pode 

ajudar a reduzir o risco e a melhorar a responsabilidade social das empresas 

(JENKINS, 2006). Inclusive, às vezes, são essas partes interessadas que forçam as 

empresas a agir com responsabilidade (STAWICKA, 2021). 

Freeman (1984) indicou a origem do termo “stakeholder” em um memorando 

internacional do Instituto de Pesquisa de Stanford, de 1963, cuja definição se referia 

a “aqueles grupos, sem os quais, a organização deixaria de existir” (tradução livre do 

autor). Portanto, naquela época já era sabido da dependência do apoio de grupos sem 

os quais as organizações não conseguiriam sobreviver. Ao longo do tempo, observou- 

se que as organizações passaram a lidar com um número cada vez maior de 

stakeholders e com interesses diferentes (BANDIERA, et al., 2013). 

Segundo Donaldson e Preston (1995) stakeholders são pessoas ou grupos 

com interesses legítimos em aspectos processuais da atividade corporativa e não, 

simplesmente, o interesse da empresa pelos stakeholders. O amplo apoio de 

stakeholders ajuda a construir e reforçar a imagem, a reputação e os resultados 

empresariais das empresas, ao mesmo tempo em que desempenham funções 

variadas como o monitoramento do uso dos recursos, a qualidade do meio ambiente, 

as condições de trabalho, os padrões de justiça praticados e os riscos aos quais as 

organizações estão expostas (SOARES, 2015). Alguns autores passaram a 

considerar o meio ambiente como um stakeholder, pois ele é afetado pelo alcance dos 
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objetivos das organizações (BARAKAT, 2014). 

Uma empresa que incorpora o gerenciamento dos stakeholders não deve se 

limitar a ter sua reputação declarada em valores ou códigos de éticas, mas 

principalmente seguir tais diretrizes em suas atividades. Freeman, Harrison e 

Zyglidopoulos (2018) ponderaram que “a melhor maneira de parecer autêntico é ser 

autêntico”. Esse gerenciamento é uma tarefa necessária e sem fim que visa equilibrar 

e integrar relacionamentos e objetivos mantendo a harmonia necessária para o 

atingimento dos resultados traçados pelos acionistas. 

Conforme Donaldson e Preston (1995), a gestão de partes interessadas requer 

que as organizações tenham atenção aos seus interesses legítimos, sem priorização 

de uns interesses em detrimentos de outros. Em linha com os autores, Clarkson (1995) 

também menciona que a Teoria dos Stakeholders tem o propósito econômico e social 

de criar e distribuir maior riqueza e valor para todos os seus principais grupos de 

interessados, sem favorecer um grupo em detrimento de outros. Ainda para Freeman 

e McVea (2001), as estratégias de sucesso são aquelas que integram os interesses 

de todas as partes interessadas, ao invés de maximizar a posição de um grupo dentro 

das limitações fornecidas pelos outros. 

Como um contraponto, podem existir empresas que, de forma deliberada, 

explorar seus stakeholders visando aumentar os lucros de curto prazo, numa 

estratégia de alto risco, indo contra o que prega a gestão das partes interessadas: 

ganhar dinheiro e criar valor para todos (FREEMAN e MCVEA, 2001), o que acaba 

não sendo recomendado. 

É necessário que a administração explore ativamente seus relacionamentos 

com as partes interessadas para desenvolver suas estratégias de negócios 

(FREEMAN e MCVEA, 2001). Está inserida nessa busca a identificação dos efeitos 

econômicos, tecnológicos, sociais, políticos dessa gestão sobre as entidades. 

Freeman, Harrison e Zyglidopoulos (2018) apontam que ao estabelecer uma 

abordagem de partes interessadas as empresas podem: criar valor; inovar; lidar com 

a inclusão e relação de vários grupos e indivíduos relevantes; e abordar melhor as 

questões éticas. Essas atividades são importantes não apenas para a sobrevivência 

e o sucesso em longo prazo das empresas, mas também para as contribuições que 

fazem à sociedade, já que uma visão de curto prazo é incompatível com a construção 

do engajamento superior das partes interessadas e (ECCLES, 2014). 
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Freeman e McVea (2001) sugerem que o gerenciamento das partes 

interessadas seja realizado com uma abordagem integrada, ao invés de stakeholder 

por stakeholder, para a tomada de decisões estratégicas satisfazendo vários 

stakeholders juntos. Aparentemente, a estratégia indicada por Freeman e McVea 

(2001) é uma das que mais fazem sentido no âmbito de PMEs, considerando que elas 

possuem limitações de recursos financeiros. Contudo, a dificuldade da sua 

implantação está em como a administração pode identificar seus stakeholders, além 

do próprio investimento necessário, não somente para o reconhecimento inicial 

desses polos de poder e interesse, mas também a manutenção e aprofundamento 

desses relacionamentos desenvolvidos ao longo do tempo e, geralmente, com 

resultados obtidos somente no longo prazo. 

Na identificação dos stakeholders, autores como Clarkson (1995) efetuaram 

contribuições no mapeamento das partes interessadas classificando-as em dois 

grupos: partes interessadas primárias e partes interessadas secundárias. As partes 

interessadas primárias são aquelas essenciais para a existência do negócio e/ou têm 

algum tipo de contrato formal com a empresa (seriam proprietários, funcionários, 

clientes e fornecedores). As partes secundárias são formadas pelas partes sociais e 

políticas que desempenham um papel fundamental na obtenção de credibilidade 

empresarial e aceitação das suas atividades (nessa categoria se enquadram as ONGs 

/ ativistas, comunidades, governos e concorrentes). Entender quem são as partes 

interessadas e como elas se relacionam com as entidades acaba se tornando 

fundamental numa estratégia de governança de longo prazo desenhada para 

equilibrar as dimensões econômicas, sociais, ambientais. 

Necessário indicar a limitação existente na Teoria dos Stakeholders: ela só 

pode explicar como identificar e se envolver com as partes interessadas para uma 

colaboração específica (AYUSO; RODRIGUEZ; RICART, 2006). Já os interesses das 

partes interessadas e a criação de valor no longo prazo devem ser desenvolvidos 

pelas organizações, inclusive as PMEs, mantendo suas competências e capacidades 

de gestão necessárias para lidar com tais demandas (AYUSO; RODRIGUEZ; 

RICART, 2006). 

A partir desse mapeamento, a administração das empresas pode assumir o 

controle e estabelecer como será realizado tal relacionamento, fazendo-o, de 

preferência, de uma forma proativa até porque os interesses das partes interessadas 
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são diversos e buscar atender suas necessidades e expectativas é um dos grandes 

desafios das empresas. Jensen (2001, p. 13) destaca alguns desses interesses: 

 
Os clientes desejam preços baixos, alta qualidade e serviço completo. 
Os funcionários desejam salários altos, condições de trabalho de alta 
qualidade e benefícios adicionais, incluindo férias, benefícios médicos 
e pensões. Os fornecedores de capital desejam baixo risco e altos 
retornos. As comunidades querem altas contribuições de caridade, 
despesas sociais das empresas para beneficiar a comunidade em 
geral, aumento do investimento local e empregos estáveis. 

 

Por isso, a gestão desenvolvida pelas empresas, a partir da análise das 

necessidades e expectativas das partes interessadas, buscará a resposta 

organizacional mais adequada considerando a importância e as necessidades das 

partes interessadas (SINGH e MITTAL, 2019). 

Ganha importância também o modelo de gerenciamento de stakeholders 

desenvolvido por Michell, Agle e Wood (1997), chamado de Saliência do Stakeholder. 

A saliência foi definida pelos autores como “o grau em que gestores dão prioridade às 

reivindicações concorrentes dos stakeholders” (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997, p. 

854) (tradução livre do autor) e se baseia na combinação de três atributos: poder, 

legitimidade e urgência. 

O poder trata da influência dos stakeholders sobre a organização para que faça 

algo que não faria sem essa influência. A legitimidade refere-se à adequação das 

ações de um stakeholder às normas, aos valores e às crenças socialmente aceitas 

(SUCHMAN, 1995). E, por último, a urgência das reivindicações do stakeholder na 

organização quanto ao grau de atenção imediata as suas reivindicações. Dessa 

forma, a saliência do stakeholder está positivamente relacionada com a percepção 

gerencial da presença desses três atributos. Caso o stakeholder em foco possua os 

três atributos ele é mais saliente do que aquele que possui dois, que por sua vez, é 

mais saliente do que aquele que possui somente um atributo (MITCHELL; AGLE; 

WOOD, 1997). Assim, a capacidade de identificar à saliência e envolver partes 

interessadas essenciais em relacionamentos positivos pode dar às empresas uma 

vantagem competitiva. 

O modelo da saliência dos stakeholders pode ser utilizado de forma prática na 

análise das demandas ASG em que as empresas precisam preparar e harmonizar os 

interesses de partes interessadas com prestação de contas das atividades 



55 
 

 
 

 

desenvolvidas com objetivo de atrair ou manter os investimentos realizados. 

Portanto, a Teoria dos Stakeholders propõe uma perspectiva da empresa que 

incorpora essencialmente o ambiente mais amplo, ou seja, a empresa deve aprender 

a compreender as necessidades, expectativas e valores dos grupos anteriormente 

percebidos como externos à empresa (AYUSO; RODRIGUEZ; RICART, 2006). 

Normalmente, uma empresa é aconselhada a se envolver com uma variedade 

de partes interessadas a fim de compreender suas preocupações e aspirações e 

examiná-las à luz da estratégia de negócios. No entanto, as PMEs têm menos 

recursos disponíveis e as oportunidades de se envolver com as partes interessadas 

podem ser menos óbvias (COHEN, 2013). 

Enquanto para as grandes empresas o relacionamento com suas partes 

interessadas são planejadas, formal e estratégica, a relação estabelecida entre as 

PMEs e seus stakeholders geralmente são baseados na informalidade, confiança e 

caracterizada por um envolvimento intuitivo e pessoal (JENKINS, 2004). Contudo, as 

PMEs estão inerentemente mais próximas de seus clientes, funcionários e 

fornecedores, e muitas vezes estão envolvidas com a vida da comunidade local, 

devido à natureza mais pessoal das empresas menores (COHEN, 2013) e são 

baseadas em confiança, reputação e consenso e legitimidade, o que lhes dá certa 

vantagem em relação às grandes empresas, mais distantes desses stakeholders. 

Dessa forma, as PMEs deveriam aproveitar cada interação com as partes 

interessadas como uma oportunidade para descobrir o que elas consideram 

importante sobre as suas atividades de negócios e seus impactos. Ao integrar as 

partes interessadas, as PMEs podem obter informações valiosas sobre como fazer 

avançar seus negócios em alinhamento com os objetivos e metas estratégicos e suas 

expectativas (COHEN, 2013). 

As PMEs estão percebendo que podem melhorar sua reputação e posição se, 

além de efetuarem a gestão das partes interessadas, também divulgarem suas 

práticas, podendo também aumentar a publicidade e a visibilidade de sua marca e 

produtos. Portanto, há espaço para as PMEs melhorarem as relações com suas partes 

interessadas por meio da aplicação de relatórios sociais e ambientais adequados 

(FASSIN, 2008) e a proposta desse estudo é de que a comunicação das PMEs com 

suas partes interessadas se materialize através do uso de um relatório de 

sustentabilidade simplificado elaborado com base no GRI Standards e QRSAs de 
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instituições financeiras brasileiras. 

 

2.4 LEGITIMIDADE 

 
Para a legitimidade a existência das empresas está condicionada a legitimidade 

que a sociedade lhes instituiu (DEEGAN, 2002, p. 292) ou, em outras palavras, as 

empresas existem até o limite em que a sociedade considera que elas são legítimas 

conferindo-lhes o estado de legitimidade (PIMENTEL, et al., 2004). 

Constantemente, as empresas buscam garantir que operam dentro dos limites 

e normas estabelecidos, de forma a atender ao “contrato social” celebrado com a 

sociedade, seja expresso ou implícito, e acessar o mercado (PATTEN, 1992). 

A sobrevivência de uma organização pode estar ameaçada se a sociedade 

perceber que ela infringiu o contrato social (EUGÉNIO, 2010) revogando-o, ou porque 

as expectativas da sociedade mudaram e o que antes era aceitável não é mais 

considerado aceitável (DEEGAN, 2002), ou pela ocorrência de eventos que tenham 

impactado negativamente a reputação ou legitimidade da organização, do seu setor, 

ligados às operações da organização (PATTEN, 1992). Por essa razão, a empresa 

deixa de receber as recompensas da aprovação da sociedade. As empresas precisam 

lembrar que a sua sobrevivência não depende apenas da eficiência e de lucros, mas 

também da aceitação social do produto e dos métodos operacionais utilizados em sua 

fabricação (MACHADO e OTT, 2015). 

De acordo com Suchman (1995, p. 574), a legitimidade “é uma percepção ou 

suposição de que as ações de uma entidade são desejáveis, adequadas ou 

apropriadas dentro de algum sistema de normas, valores, crenças e definições 

socialmente construídas”. 

Segundo Deegan (2002, p. 293) a “[...] ideia de legitimidade relaciona-se 

diretamente ao conceito do contrato social” (tradução livre do autor), relação entre a 

vontade geral (a lei) e a vontade particular. A empresa terá uma noção clara desse 

fato, em situações como os consumidores reduzindo ou parando de consumir seus 

produtos, fornecedores deixando de suprir seus produtos ou o governo aumentando 

impostos, multas ou promulgando mais leis, para proibir ações que não estão de 

acordo com a expectativa da comunidade (DEEGAN, 2002). Por esses motivos, ganha 

importância reunir também os aspectos da legitimidade com os interesses e 

expectativas dos stakeholders, as quais passaram a ser estudadas e chamadas de 
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“legitimidade dos stakeholders” (PERRINI, 2006). 

Porém, pode ser difícil para as empresas adquirirem o status de legitimidade, 

por ser baseada em percepções. Desse modo, “as empresas precisam saber como a 

legitimidade pode ser adquirida, mantida ou perdida” e que também mudam ao longo 

do tempo (O'DONOVAN, 2002, p. 347). 

Suchman (1995, p. 574) chamou esses tipos de legitimidade como os “três 

desafios gerais de legitimação”. Esses três tipos de legitimidade possuem estratégias 

de adoção e esforços diferentes: (i) adquirir: identificar o público que apoiará as 

práticas da empresa; (ii) manter: perceber as mudanças futuras; e (iii) reparar: 

esforços equiparados à obtenção de legitimidade, com a diferença de que a empresa 

busca se restabelecer de uma crise (SUCHMAN, 1995). 

O modelo dos três desafios gerais da legitimação (SUCHMAN, 1995) pode ser 

aplicado nas novas e crescentes demandas ASG objetivando adquirir e/ou manter a 

legitimidade das suas atividades e, consequentemente, dos investimentos. 

Uma vez que é percebido que a legitimidade da empresa está ameaçada, ela 

começará um processo de legitimação direcionado seus esforços, principalmente, 

para aqueles grupos que ela percebe como sendo seus públicos conferentes da sua 

legitimidade (O'DONOVAN, 2000), ou seja, as partes interessadas que têm os 

atributos para conferir ou retirar legitimidade (MITCHELL; AGLE e WOOD, 1997). 

Para evitar uma situação tão extrema e que pode colocar em risco a 

continuidade da empresa, seus gestores têm um papel fundamental em perceber 

previamente como a sociedade vê a organização e caso as operações não estejam 

compatíveis com o contrato social implantar estratégias corretivas antes que os 

impactos sejam irreversíveis para a empresa. 

Além disso, também acaba sendo importante agir em uma frente de divulgação 

para que a sociedade perceba mudanças e adequações realizadas (DEEGAN, 2002, 

p. 296). Logo, a comunicação com a sociedade será usada para reverter um quadro 

negativo da organização ou, pelo menos, amenizar uma situação percebida pelos 

stakeholders como prejudicial à imagem da empresa, utilizando as estratégias de 

legitimação (GARCIA; PELEIAS; PETERS, 2014). 

Por essas razões, a legitimidade é vista como a que melhor fundamenta a 

compreensão de como e porquê os gestores utilizam os relatos de sustentabilidade 

como mecanismos de comunicação na perspectiva de beneficiarem a organização, 
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relativamente a elementos de natureza ambiental e social (EUGÉNIO, 2010). 

Deegan (2002, p. 290) citou algumas razões para as empresas decidirem 

comunicar voluntariamente suas práticas sustentáveis, principalmente os aspectos 

ambientais: 

 
[...] (i) desejo de cumprir requisitos legais, (ii) a racionalidade 
econômica, (iii) a crença na responsabilidade de relatar informação ou 
prestar contas, (iv) a exigência de empresas de financiamento, (v) o 
atendimento às expectativas da comunidade, (vi) ameaças à 
legitimação da empresa, (vii) gerenciamento de alguns grupos de 
stakeholders, (viii) atrair fundos de investimentos, (ix) evitar os 
esforços de introdução de regulamentações de divulgação mais 
onerosas. 

 
 

A forma como, ou se, a administração reage às lacunas de legitimidade 

percebidas (talvez por meio de divulgações corporativas) é baseada nas percepções 

de como a sociedade vê a organização, se o que está sendo feito é aceitável ou se 

há uma lacuna de legitimidade (DEEGAN, 2002). Essa perspectiva, conforme 

fornecida pela legitimidade, destaca a importância estratégica (e o poder) das 

divulgações corporativas, como aquelas feitas dentro de relatórios anuais e outros 

documentos divulgados publicamente. 

As empresas sinalizam sua legitimidade para a sociedade divulgando suas 

ações relacionadas ao meio ambiente, a quantidade e o tipo de informação divulgadas 

estão atrelados à possibilidade de ameaça a essa legitimidade (CORREA et al., 2015). 

Por isso, os relatórios de sustentabilidade funcionam como um mecanismo pelo qual 

as organizações podem influenciar a forma como são percebidas pela sociedade 

(SUCHMAN, 1995). 

Os relatórios de sustentabilidade são divulgados de forma voluntária por 

aquelas empresas que estão preocupadas e/ou dispostas a prestar contas da sua 

legitimidade as suas partes relacionadas. Porém, a discussão em andamento sobre a 

harmonização desses relatórios também passada pela avaliação se esses relatórios 

não deveriam ser obrigatórios (IOSCO, 2021). 

A voluntariedade dos relatórios de sustentabilidade pode ser contraposta ao 

desejo de torná-los obrigatórios, o que remete a perspectiva de poder como uma 

relação de forças (FOUCAULT, 2014), algo a ser obedecido, também como alternativa 

para a desobediência, portanto, a imposição legal, obrigatória, independentemente da 

vontade. Foucault (2014, p. 99) chegou a dizer que “o poder não se dá, não se troca 
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nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação”. Porém, quando há imposição 

nasce também a possibilidade da revolta, da desobediência contra aquilo que foi 

imposto. Por isso, a legitimidade da sociedade para com as empresas parece ser a 

melhor forma de instrumentalização do reconhecimento social, reputacional das 

atividades das empresas, sem a necessidade do poder repressivo. 

Faz parte da proposta desse estudo validar se as PMEs participantes adotariam 

a proposta do relatório de sustentabilidade simplificado para comunicação e garantia 

da sua licença para operar e sua permanência no mercado, preservando sua imagem 

de empresa legítima gerenciando a divulgação de informações ambientais. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
Esse capítulo descreve os aspectos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa. São apresentados: a escolha do método, o desenho 

de pesquisa e a coleta de dados. 

 
3.1 ESCOLHA DO MÉTODO 

 
Segundo Prodanov e Freitas (2013), a abordagem do problema de pesquisa 

pode ser quantitativa ou qualitativa. Na pesquisa quantitativa o pesquisador 

considera que todas as informações coletadas podem ser quantificáveis para 

classificá-las e analisá-las, fazendo uso de recursos e de técnicas estatísticas. Por 

outro lado, a pesquisa qualitativa considera que não é possível interpretar em 

números a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, sendo necessário que o 

pesquisador interprete tais fenômenos para atribuição de significados (PRODANOV 

e FREITAS 2013). 

Como este estudo busca identificar e interpretar fenômenos, interações e 

perspectivas de empresários, proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs 

representando os significados dados aos fatos da vida real pelas pessoas que os 

vivenciam, não os valores, pressuposições, ou significados do pesquisador (YIN, 

2016) a postura metodológica foi baseada na pesquisa de natureza qualitativa. 

Outra justificativa para o uso de uma pesquisa qualitativa para o estudo de 

PMEs é referenciado por Spence (2003) apud Holliday (1995, p. 174): 

 
As pequenas empresas tendem a ser homogeneizadas por estudos 
quantitativos, que falham em captar as sutilezas que contribuem para 
a forma como os elementos econômicos e sociais juntos definem as 
racionalidades de trabalho dentro de cada empresa. Apenas uma 
abordagem qualitativa responde às diferenças dentro e entre as 
empresas com a sofisticação necessária para começar a tarefa de 
nos ajudar a entender exatamente como essas racionalidades são 
desempenhadas para criar as organizações que estudamos. 

 
 

Do ponto de vista dos objetivos a serem atingidos, esse estudo foi baseado 

em uma pesquisa descritiva a qual descreve um fenômeno e as principais 

características de determinados fenômenos ou de uma população e demandou 
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técnicas de padronização de coleta de dados (PRODANOV e FREITAS 2013) o que 

também é corroborado por Gil (2009). 

A pesquisa usou técnicas padronizadas de coleta de dados, como o uso de 

questionário próprio de pesquisa científica. O levantamento de dados ocorreu junto 

à base de dados Sustainability Disclosure Database (SDD), no sítio da GRI, em 

consulta as PMEs brasileiras que utilizaram o GRI Standards na divulgação dos seus 

respectivos relatórios de sustentabilidade. 

O questionário de pesquisa científica foi dividido em três partes. Ao finalizar a 

elaboração do questionário de pesquisa, verificou-se que o mesmo resultou num 

número razoável de questões a serem respondidas pelas empresas participantes. 

Todavia, pôde-se presumir que aqueles que responderem ao questionário estariam 

realmente interessados e engajados em ter a oportunidade de tratar e refletir sobre 

as questões sociais e ambientais das suas empresas e, consequentemente, 

participar da pesquisa, reforçando o objetivo e contribuição deste estudo. E, ao final 

do estudo, possuir em mãos um relatório de sustentabilidade simplificado que, em 

conjunto com o orçamento de implantação (Apêndice E), poderiam ser empregados 

como uma ferramenta prática na inclusão da agenda de sustentabilidade em suas 

empresas ou, ao menos, utilizar os indicadores selecionados como um formulário de 

referência (auto avaliação) de práticas sustentáveis que podem ser empregados 

pelas suas PMEs. 

Nesta pesquisa, as PMEs foram consideradas como unidade de análise e o 

seu local de execução foram empresas localizadas em Curitiba e na sua Região 

Metropolitana, no Estado do Paraná, Brasil. 

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2016) nos 

comentários dos empresários, proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs 

constantes no referido questionário de pesquisa. 

 
3.2 DESENHO DE PESQUISA 

 
Na Figura 1 é demonstrado o processo de criação e o desenho da pesquisa, 

bem como os detalhamentos das suas Etapas. 
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Figura 1 - Desenho da pesquisa (Etapas) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Abaixo são explicadas cada uma das etapas descritas nos quadros: 

Fundamentação teórica: essa etapa consistiu na pesquisa, na leitura, na 

identificação e na construção dos referenciais teóricos relacionados à ASG, a RSC, 

relatório de sustentabilidade do GRI e os correspondentes ODS; o papel das 

instituições financeiras e dos QRSAs no desenvolvimento sustentável; as 

características das PMEs; a Teoria dos Stakeholders e os aspectos de legitimidade. 

Delimitação do campo de pesquisa: foram escolhidas as PMEs localizadas no 

sul global, Brasil, especificamente, no Estado do Paraná, em Curitiba e cidades da 

sua Região Metropolitana. O critério de classificação das PMEs utilizado foi o do 

BNDES: “receita bruta anual maior do que R$ 360 mil até R$ 300 milhões” (Figura 

5). Esse critério foi empregado como referência para todas as etapas. Além disso, 

foram definidas as hipóteses que foram submetidas à prova prática, por meio da 

coleta e análise de dados. As seguintes hipóteses de pesquisa foram formuladas em 

linha com os objetivos específicos: (i) se as motivações e os desafios dos 

empresários, proprietários, administradores e/ou gestores das PMEs podem 

impactar a adoção de práticas sustentáveis; e (ii) se as PMEs se preocupam com a 

pressão dos seus stakeholders e da sua legitimidade, considerando as práticas 

(sustentáveis ou não) e se ocorre alguma a comunicação dessas práticas. 

Coleta dos Dados (SDD e QRSAs): a coleta dos dados foi realizada junto à 

base de dados SDD, sítio da GRI e aos QRSAs de instituições financeiras brasileiras, 

utilizados conforme detalhado nas próximas etapas. 
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Elaboração do questionário de pesquisa: o questionário de pesquisa foi 

dividido em três partes distintas: 1ª) Informações gerais do entrevistado e da 

empresa; 2ª) Motivações e desafios para adoção de práticas sustentáveis pelas 

PME; e 3ª) Viabilidade de implantar práticas sustentáveis com Relatórios de 

Sustentabilidade Simplificados. A metodologia da sua elaboração foi detalhada em 

tópico específico desse capítulo. 

Não foi definido um segmento específico para aplicação do questionário de 

pesquisa. Esta estratégia foi adotada por dois motivos: (i) com base nos resultados 

apurados nesse estudo em relação às 16 PMEs brasileiras (com segmentos de 

atuação nos ramos industrial e de serviços) percebeu-se que nenhum dos 

indicadores analisados ficou restrito somente a um ou outro segmento de atuação 

daquelas 16 PMEs. Todas as empresas apresentaram uma variedade de indicadores 

empregados em seus relatórios de sustentabilidade mesmo estando em diferentes 

segmentos; e (ii) essa definição de segmento limitaria a amostra de empresas 

participantes e, consequentemente, o número de respostas. 

Além disso, conforme verificado em outros estudos, as PMEs de diversos 

segmentos apresentam barreiras, limitações e necessidades semelhantes na adoção 

de práticas sustentáveis. Exemplos de estudos em segmentos diversos: (i) Estudo 

de Socoliuc et al. (2020) com 248 PMEs da Romênia, do setor florestal, em que foi 

identificada uma maior preocupação dos gestores das PMEs pesquisadas em obter 

maiores lucros do que desenvolver atividades de RSC; (ii) Estudo de Das e 

Rangarajan (2020) sobre práticas de negócios insustentáveis com 200 PMEs da 

Índia, dos setores de couro e químicos com grande presença de PMEs poluentes. 

Porém, essa visão ampla quanto a não determinar segmentos é exclusiva 

para aplicação prática da presente pesquisa, pois é necessário que o gerenciamento 

da sustentabilidade das PMEs seja adequado a realidade e características de cada 

empresa e considere também o seu segmento de negócio. 

Autorização junto ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos: esse 

estudo foi submetido à deliberação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Hospital IPO (CEP), localizado em Curitiba, PR, e obteve aprovação 

para sua realização através do Parecer Consubstanciado do CEP, emitido em 25 de 

agosto de 2021. 
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Seleção das empresas participantes da pesquisa e envio dos questionários e 

termos de consentimento: a seleção e o envio dos questionários e termos de 

consentimento livre e esclarecido para as empresas participantes foram tratados no 

tópico “Coleta de Dados”. 

Recebimento e compilação das respostas recebidas: as respostas das 

empresas participantes foram recebidas e compiladas utilizando-se planilhas 

eletrônicas, para apuração e geração de dados estatísticos e gráficos, e o software 

Atlas.ti, para análise de conteúdo das afirmações dos respondentes. 

Análise comparativa; Conclusões das comparações dos dados; Relações com 

a Teoria dos Stakeholders e a Legitimidade; Respostas às hipóteses e Conclusões 

finais: a análise comparativa e relações com a Teoria dos Stakeholders e os aspectos 

de legitimidade estudada foi desenvolvida a partir da compilação dos dados 

coletados nos questionários de pesquisa e foram tratados com o uso de planilhas 

eletrônicas, relatórios do Atlas.ti e codificação (categorias analíticas), elaborados a 

partir das classificações obtidas nas respectivas respostas dos empresários, 

proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs, com auxílio da análise de 

conteúdo. Esses procedimentos de verificação das relações das mesmas com a 

Teoria das Partes Interessadas e os aspectos de legitimidade objetiva obter as 

respostas às hipóteses da pesquisa: (i) se as motivações e os desafios dos 

empresários, proprietários, administradores e/ou gestores das PMEs podem 

impactar a adoção de práticas sustentáveis; e (ii) se a comunicação dessas práticas 

para seus stakeholders. Por fim, foi feito o fechamento do estudo através das suas 

Conclusões Finais. 

 
3.2.1 Definição das Categorias Analíticas ou Variáveis 

 
O uso da análise de conteúdo enseja a necessidade da definição de 

categorias analíticas que compõem o estudo, bem como o seu direcionamento para 

as análises realizadas através da coleta dos dados, no caso desse estudo, 

constantes no questionário de pesquisa científica próprio. 

Assim, a aplicação da análise de conteúdo seguiu os preceitos de Bardin 

(2016) referente ao tratamento dos dados (categorização e codificação) e a 

interpretação dos resultados concentrada nos comentários dos respondentes, 

constantes nos respectivos questionários de pesquisa recebidos. 
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A unidade de registro escolhida foi o tema. Segundo Bardin (2016), o tema 

como unidade de significação: 

[...] se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos 
critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” e fazer uma 
análise temática consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que 
“compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de 
aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 
escolhido. 

Em relação à unidade de contexto, Bardin (2016, p. 137) lembra que: 

Serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de 
registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões 
(superiores às da unidade de registro) são ótimas para que se possa 
compreender a significação exata da unidade de registro. 

 

A presente pesquisa, seguindo Bardin (2016), contou com as seguintes 

categorias analíticas semânticas (no nível temático) referentes às unidades de 

registro e as unidades de contexto, conforme demonstrado no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Unidades de contexto para categorização e codificação 

Unidade de registro / 
unidades de Contexto 

Categorias Codificações 

Palavras e/ou termos mencionados nos 
comentários dos empresários, proprietários, 
administradores e/ou gestores de PMEs em 
relação a incorporar práticas sustentáveis em 
suas atividades operacionais e estratégias de 
negócio. As “motivações” utilizadas como 
referência para a codificação são mencionadas 
no Questionário de Pesquisa, na Questão nº 2 
(Apêndice D). 

1. Motivações 1.1. Missão, valores e visão; 
1.2. Regulamentações legais / incentivos 

governamentais; 
1.3. Vantagem competitiva/ Crescimento no 

mercado 
1.4. Pressões dos stakeholders; 
1.5. Oportunidades de negócios; 
1.6. Aumento do lucro / Redução de custos; 
1.7. Qualidade de vida; 
1.8. Reputação; 

1.9. Acesso as grandes empresas; 
1.10.Linhas de crédito diferenciadas; 
1.11.Redução dos danos ambientais; 
1.12.Diferencial de produtos e serviços; 
1.13.Políticas internas; 
1.14.Marketing ambiental; 
1.15.Legitimidade. 

Palavras e/ou termos mencionados nos 
comentários dos empresários, proprietários, 
administradores e/ou gestores de PMEs em 
relação a desencorajar a adoção de práticas 
delineadas no Questionário de Pesquisa, 
mencionados na Questão nº 3 (Apêndice D). 

2. Desafios 2.1. Missão, valores e visão; 
2.2. Falta de conhecimento; 
2.3. Escassez de recursos financeiros; 
2.4. Falta de tempo para planejar 

estratégias; 
2.5. Tomada de decisão simplificada; 
2.6. Regulamentações legais / incentivos 

governamentais; 
2.7. Falta de pessoal; 
2.8. Aumento de gastos; 
2.9. Poucos benefícios nas iniciativas. 

Palavras e/ou termos que façam referência à 
comunicação de práticas sustentáveis para os 
stakeholders. Em relação à “comunicação”, ela 
foi tratada ao longo dos indicadores de 
sustentabilidade constantes na Parte 3, do 
Questionário de Pesquisa (Apêndice D). 

3. Comunicação 3.1. Relatórios de sustentabilidade; 

3.2. Comunicações às partes interessadas. 

Fonte: O Autor 
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Bardin (2016, p. 147) aponta que a categorização é: 

[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. 

Sobre as regras de enumeração, foi escolhida a análise da frequência, com 
mesmo peso com que as unidades são mencionadas pelos respondentes. Segundo 
Bardin (2016), a frequência geralmente é a medida mais usada e quando ela tem o 
mesmo peso indica que todos os elementos têm a mesma importância, o qual é o 
objetivo do presente estudo. Ainda conforme Bardin (2016, p. 139) “a aparição de um 

item de sentido ou de expressão será tanto mais significativa, quanto mais essa 
frequência se repetir”. Tanto as categorias como as codificações citadas tiveram por 
base os mesmos estudos e autores utilizados como referência para a elaboração das 

Questões de nº 2 e nº 3, presentes no 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4 e no Quadro 5. 

As categorias serão referência para a interpretação dos resultados dos 

comentários dos respondentes, constantes nos respectivos questionários de 

pesquisa recebidos e serão tratadas com o auxílio do software Atlas.ti. 

 
3.3 COLETA DE DADOS 

 
Dentre as técnicas de coleta de dados existentes e indicadas por Gil (2009), 

como questionários, entrevistas e formulários, esse estudo fez uso de um 

questionário de pesquisa estruturado e próprio (fonte primária), com questões 

abertas, fechadas, de múltipla escolha, respostas escalonadas (Escala de Likert), o 

qual foi elaborado utilizando-se indicadores selecionados do GRI Standards, os 

QRSAs, artigos científicos, dissertações, teses, livros e outras publicações técnicas 

(fontes secundárias). 

Com base nas definições de Prodanov e Freitas (2013, p. 108), o formato do 
questionário foi elaborado e observou: 

 
[...] O questionário é uma série ordenada de perguntas que devem 
ser respondidas por escrito pelo informante (respondente). O 
questionário, numa pesquisa, é um instrumento ou programa de 
coleta de dados. Se sua confecção for feita pelo pesquisador, seu 
preenchimento será realizado pelo informante ou respondente. 

 
 

 
A criação do questionário foi realizada com base nos referenciais teóricos 
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levantados e divididos em três partes: 

1. Informações Gerais do Entrevistado e da Empresa; 

2. Motivações e Desafios para Adoção de Práticas Sustentáveis nas PME; e 

3. Viabilidade de Implantar Práticas Sustentáveis com Relatórios de 

Sustentabilidade Simplificados. 

As etapas de elaboração do questionário de pesquisa e suas respectivas três 

partes foram detalhadas no tópico seguinte. 

 
3.3.1 Estrutura do questionário de pesquisa 

 

O objetivo da Parte 1 do questionário de pesquisa foi de obter informações 

gerais sobre o perfil dos respondentes e das empresas participantes, com destaque 

para: cargo, grau de escolaridade, gênero, idade, porte da empresa, adoção de 

relatórios de sustentabilidade e ODS, orçamento para práticas sustentáveis. 

A Parte 2 contou com questões abertas, fechadas, de múltipla escolha, 

respostas escalonadas apresentadas aos respondentes contemplando as 

motivações e os desafios na adoção de práticas sustentáveis. 

As Questões nos 2 e 3, componentes da Parte 2, apresentam afirmativas 

relacionadas diretamente às motivações e desafios. Já nas Questões nos 4 a 23 

(Tabela 13 e Tabela 14) os questionamentos foram elaborados intercalando as 

motivações e os desafios, mas em formatos complementares as Questões nos 2 e 3, 

a fim de compará-las com as opiniões selecionadas pelas PMEs respondentes ao 

longo da investigação dos dados. 

As Questões nos 2 e 3 foram definidas com base em estudos de diversos 

autores, conforme 

Quadro 4 e Quadro 5 abaixo, tendo como referência a revisão teórica efetuada por 

Back (2015). Foram utilizadas respostas escalonadas (Escala Likert) como 

instrumento de coleta de dados para esse conjuntos de Questões. 

 
Quadro 4 - Motivações: estudos acadêmicos e conjunto de questões nos 1 e 2, no 

questionário de pesquisa 

Questão Autor Tema 

 
Nº 1 e Nº 2, 
item (xviii) 

 
 

Market Analysis (2012) 

Conceitos que melhor definem “práticas 
sustentáveis” aplicadas no ambiente 
empresarial da sua Empresa; Políticas 
internas 
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Questão Autor Tema 

   

 
Nº 2, do item (i) 

ao (iv) 

 
 

Murillo e Lozano (2006) 

Missão organizacional em seu contrato / 
estatuto social; características e valores 
do fundador, empresário ou dono da 
Empresa; Regulamentações legais; 
Impacto competitivo 

 

Nº 2, do item (v) 
ao (vii); (xii) 

Borga et al. (2009); Singh e Mittal 
(2019); Williams e Schaefer (2012); 
Petrini, Back e Santos (2018); 
Longo et al. (2005) 

 

Pressão de partes interessadas; 
Reputação 

Nº 2, itens (viii) 
e (xi) 

Battisti e Perry (2011) 
Oportunidades de negócio; Redução de 
custos 

Nº 2, item (ix) 
Laurinkeviciute e Stasiskiene 
(2011) 

Aumentar lucro 

Nº 2, item (x) 
Back (2015); Murillo e Lozano 
(2006) 

Melhorar qualidade de vida 

Nº 2, item (xiii) 
SEBRAE (2014); Laurinkeviciute e 
Stasiskiene (2011) 

Crescimento de mercado 

Nº 2, item (xiv) Lewis et al. (2015) Acesso às empresas de grande porte 

Nº 2, item (xv) Bos-Brouwers (2010) 
Obtenção de linhas de crédito 
diferenciadas 

 

Nº 2, item (xvi) 
 

Johnson e Schaltegger (2015) 
Redução dos danos ambientais das 
suas atividades 

Nº 2, item (xvii) Schaltegger (2011) 
Diferenciação por meio de produtos e/ou 
serviços 

Nº 2, item (xix) 
Bammer et al. (2011); Williamson et 
al. (2006) 

Incentivos governamentais 

Nº 2, item (xx) SEBRAE (2015) Marketing ambiental 

Nº 2, item (xxi) Bammer et al. (2011) Vantagem competitiva 

Nº 2, item (xxii) Petrini, Back e Santos (2018) Legitimidade 

Fonte: O Autor 

 

 
Quadro 5 - Desafios: estudos acadêmicos e conjunto de Questões nº 3, no 

questionário de pesquisa 

Questão Estudo Tema 

Nº 3, item (i) Murillo e Lozano (2006) Visão do fundador 

Nº 3, item (ii) 
MILLER et al. (2011); Figueiredo 
(2021) 

Falta de conhecimento sobre os próprios 
impactos 

 

Nº 3, itens 
(iii) a (v) 

 

Dalla, Gonçalves e Muniz (2009); 
Bos-Brouwers (2010) 

Escassez de recursos financeiros; Falta 
de tempo para planejamento de 
estratégias; Processo de tomada de 
decisão simplificado 

Nº 3, item (vi) Battisti e Perry (2011) Regulamentações legais 

Nº 3, item (vii) Williamson et al. (2016) Falta de incentivos governamentais 

Nº 3, item (viii) 
Bos-Brouwers (2010), Dalla (2009); 
Back (2015) 

Falta de pessoal 

Nº 3, item (ix) Studer et al. (2006); Corazza (2018) Aumento de gastos 

N 3º, item (x) Borga et al. (2009) Poucos benefícios 

Fonte: O Autor 

 

 
As Questões do intervalo de nos 4 a 11 foram formatadas para que os 
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respondentes assinalassem se concordavam ou não com as afirmações 

elaboradas, tendo por base as motivações e os desafios já descritos, mas em um 
contexto mais explicativo do que os questionamentos constantes nas questões 

nos 2 e 3, num formato para confirmação da consistência das respostas 
escolhidas. As questões tiveram como base os estudos demonstrados no 

Quadro 6, a seguir: 

 
Quadro 6 - Estudos acadêmicos e conjunto de Questões nº 4 a 11, no 

questionário de pesquisa 

Questão Estudo Tema 

Nº 4 Studer et al. (2006); Corazza (2018) 
Iniciativas de sustentabilidade 
aumentarão as despesas 

Nº 5 
Dalla, Gonçalves e Muniz (2009); 
Bos-Brouwers (2010) 

Falta de recursos atrapalha o 
investimento em sustentabilidade. 

Nº 6 Bos-Brouwers (2010) 
Construir relacionamentos com outras 
empresas pode superar barreiras 

 
Nº 7 

 
Back (2015); Jenkins (2004) 

Iniciativas de sustentabilidade servem 
para atender a legislação ambiental, 
sem nenhum benefício financeiro 
significativo 

 
Nº 8 

 
Back (2015); Jenkins (2004) 

Iniciativas de sustentabilidade servem 
para atender a legislação ambiental, 
sem nenhum benefício ambiental 
significativo 

 
Nº 9 

 

Perrini (2009); Williams e Schaefer 
(2013); Cohen (2013) 

Iniciativas sustentáveis fracassarão se 
não fizerem parte dos valores do 
empresário, dono ou profissionais da 
alta administração da PME 

 
Nº 10 

 
Fassin (2018); Corazza (2015) 

Abordagens sustentáveis adotadas por 
grandes empresas podem ser aplicadas 
diretamente em uma PME 

 

Nº 11 
 

Fassin (2018) 
Relatórios de sustentabilidade seriam 
uma “prova de comportamento ético” 
nos negócios e estratégias 

Fonte: O Autor 

 

 
As Questões do intervalo de nos 12 a 23 foram elaboradas a partir das 

motivações e dos desafios na visão dos respondentes, mas fazendo uso de 
respostas escalonadas (Escala de Likert). As questões elaboradas tiveram como 

base os estudos demonstrados no 

 
 

Quadro 7, a seguir: 

 
Quadro 7 - Estudos acadêmicos e conjunto de Questões nº 12 a 23, no 

questionário de pesquisa 

Questão Estudo Tema 

 
Nº 12 

 

Back (2015); Jenkins (2004); 
Battisti e Perry (2011) 

Uma legislação exigente traria bons re- 
sultados para a gestão socioambiental, mas 
seria mais eficaz se a implementasse de 
forma voluntária 

 
Nº 13 

Perrini (2009); Borga et al. 
(2009) 

Não vê vantagem competitiva ou benefícios 
em adotar iniciativas de sustentabilidade 
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Questão Estudo Tema 

 
 

Nº 14 

 

 
Dalla, Gonçalves e Muniz 
(2009); Bos-Brouwers (2010) 

A escassez de recursos financeiros e falta de 
conhecimento sobre os impactos gerados 
pelas atividades das PMEs pode ser 
superada por meio da colaboração entre 
empresas 

 
Nº 15 

 

Fassin (2008); Talbot, Raineri 
e Daou (2020) 

As grandes empresas são o principal foco de 
atenção no debate sobre sustentabilidade. 
Por isso, as PMEs não deve se envolver 
nesse tema 

 

Nº 16 
 

Murillo e Lozano (2006) 
Promover programas de capacitação dos 
colaboradores aumenta as chances da PME 
implementar iniciativas de sustentabilidade 

 
Nº 17 

 

Borga et al. (2009); Singh e 
Mittal (2019); Stawicka (2021) 

A pressão dos stakeholders em relação às 
questões de sustentabilidade sobre a PME é 
um motivador para a adoção de práticas 
sustentáveis 

 
Nº 18 

 
Studer et al. (2006) 

Divulgar informações econômicas, sociais e 
ambientais, através dos relatórios de 
sustentabilidade, tem por objetivo informar 
aos stakeholders o desempenho das PMEs 

 

Nº 19 
Studer et al. (2006); Garcia, 
Peleias e Peters (2014); 
Eugénio (2010) 

A PME depende da legitimidade para sua 
sobrevivência 

 

Nº 20 
Borga et al. (2009); Halkos e 
Nomikos (2020) 

Relatórios de sustentabilidade ajudam a PME 
a demonstrar legitimidade e reputação para a 
sociedade 

 

 
Nº 21 

 
 

Fassin (2018); IFC (2018); 
Perrini (2009) 

Incorporar iniciativas sustentáveis e res- 
ponsáveis podem aumentar a possibilidade 
da PME atuar como fornecedora de grandes 
organizações, melhorando assim o 
relacionamento com toda a cadeia de 
abastecimento 

 
Nº 22 

 

Miller et al. (2011); Figueiredo 
(2021) 

Os níveis de geração de resíduos e consumo 
de recursos (como energia e água) da PME 
têm impacto significativo no meio ambiente e 
provocam danos ambientais 

 

Nº 23 
Laurinkeviciute e Stasiskiene 
(2011) 

Os níveis dos custos e riscos das atividades 
da PME tem impacto significativo no meio 
ambiente e provocam danos ambientais 

Fonte: O Autor 

 

 
Por fim, a Parte 3 do questionário apresenta os indicadores de 

sustentabilidade selecionados a partir da estrutura do GRI Standards e dos QRSAs 
de instituições financeiras brasileiras. Essa parte em especial foi dividida em três 

fases: organização, coleta e análise de informações, conforme pode ser 
verificado no 

 
 
 
 

Quadro 8. O resultado apurado foi à base para a elaboração do relatório de 

sustentabilidade simplificado. O 

 
Quadro 8 demonstra também os objetivos específicos, principais resultados e produtos 
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gerados em cada uma das fases. 

 

 
Quadro 8 - Fases da pesquisa, objetivos específicos, resultados e produtos 

gerados 

Fase Objetivo específico Resultado e produto gerado 

 
 
 

Fase 1: 
GRI Standards 

 

 
Levantamento das práticas 
sustentáveis divulgadas pelas PMEs 
brasileiras que utilizaram o GRI 
Standards. Essa Fase foi dividida 
em 4 etapas. 

Levantamento executado através de 
consulta à base de dados da SDD (GRI), 
com os seguintes critérios de busca: (i) 
“PMEs brasileiras”; (ii) adotaram o “GRI 
Standards”; (iii) período: “de 2018 a 
2020”; e (vi) cujos relatórios de 
sustentabilidade foram divulgados nos 
referidos sites das empresas 
selecionadas (Apêndice A). 

 
 

Fase 2: 
QRSAs 

Estudo dos QRSAs de instituições 
financeiras brasileiras, 
preferencialmente instituições com 
questionários públicos e divulgados 
na internet. Essa Fase foi dividida 
em 2 etapas. 

Estudo comparativo entre as questões 
apresentadas nos 6 questionários 
selecionados apurando-se a maior 
frequência de perguntas que constavam 
nos referidos QRSAs (Apêndice B). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 3: 
Compilação dos 
indicadores GRI 

Standards e 
QRSAs 

 
 
 
 
 
 
 

Compilação dos resultados obtidos 
nas Fases 1 e 2, apuração dos 
indicadores selecionados e 
formulação de um relatório de 
sustentabilidade simplificado a ser 
usado pelas PMEs. Essa Fase foi 
dividida em 2 etapas. 

O modelo do Relatório de 
Sustentabilidade Simplificado proposto 
foi obtido através da compilação dos 
indicadores de sustentabilidade 
selecionados com base no GRI 
Standards e das perguntas dos QRSAs 
das instituições financeiras. Essas 
práticas sustentáveis apuradas foram 
incluídas no Questionário de Pesquisa 
(Apêndice D) enviado para as PMEs 
participantes, localizadas em Curitiba e 
na sua Região Metropolitana. Como 
forma de incentivo e apoio as PMEs na 
adoção de práticas sustentáveis, foi 
elaborado um orçamento de implantação 
apresentando os esforços financeiros e 
tempos estimados para implantação de 
algumas das práticas sustentáveis 
tratadas no Relatório de Simplificado 
(Apêndice E). Também foi elaborado um 
Glossários com os Termos Técnicos 
empregados no questionário de 
pesquisa, como forma de apoio aos 
respondentes (Apêndice F). 

Fonte: O Autor 

 

 
Para um melhor entendimento da metodologia desenvolvida na Parte 3 da 

“Estrutura do questionário de pesquisa” é apresentado fluxograma das três fases da 

pesquisa (Apêndice C). 

A seguir é demonstrado o detalhamento das fases e etapas da pesquisa 
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(Apêndice C) e seus resultados apurados durante o processo de formulação do 

relatório de sustentabilidade simplificado proposto. 

De forma complementar, utilizou-se o estudo “Linking the SDGs and the GRI 

Standards” (GRI E ONU, 2020), para efetuar a correlação dos indicadores GRI 

Standards selecionados com os respectivos ODS (ONU, 2015). 
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3.3.1.1 Fase 1: Global Reporting Initiative (GRI Standards) 

 
A Etapa 1.1 (Figura 2) demonstra como foi construída a consulta à base SDD, 

junto ao sítio da Global Reporting Initiative (GRI)17. Foram empregados os seguintes 

critérios de busca cujas opções estavam disponíveis na própria ferramenta de busca: 

(i) Size: “SME”; (ii) Sector: “No selection”; (iii) Country: “Brazil”; (iv) Region: “Latin 

America”; (v) Report Type: “GRI – Standards”; (vi) Report Year: “No selection”. A 

Figura 3 traz um recorte da tela da base SDD em que foi realizada a consulta, bem 

como os critérios de seleção preenchidos na ferramenta de busca e o resultado 

apurado. 

 
Figura 2 - Etapa 1.1 - Consulta ao site da GRI 

Fonte: O Autor 

 

 
Como resultado desta consulta foi apurado um total de 23 empresas brasileiras 

que se autodeclararam como PMEs, como constava na própria base do SDD - GRI. 

 
Figura 3 - Etapa 1.1 - Resultado da pesquisa conforme critérios definidos 

 

Fonte: GRI Sustainability Disclosure Database (SDD), consulta realizada em 07 jan. 2021. 

 

 
Na Etapa 1.2. (Figura 4) foi efetuada a revisão da classificação do 

 
 

17 GRI Sustainability Disclosure Database Disponível em: https://database.globalreporting.org/search/. 
Acesso em 7 jan 2021. 
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enquadramento das 23 empresas da Etapa 1.1. quanto ao critério “Porte” (“Size”). 

Essa revisão usou o critério de classificação de PMEs do BNDES18 (Figura 5): 

“receita bruta anual maior do que R$ 360 mil até R$ 300 milhões”. Para confirmação 

da receita bruta dessas empresas foram consultadas às demonstrações contábeis 

e/ou os relatórios de sustentabilidade mais atualizados e publicados pelas empresas 

em seus respectivos sítios corporativos. 

Verificou-se que 7 empresas que se autodeclararam PMEs, na verdade eram 

de “Grande Porte”, conforme o critério do BNDES. Com isso, apurou-se uma 

quantidade ajustada para 16 empresas (Apêndice A), as quais serviram de 

referencial para as análises das práticas sustentáveis divulgadas nos relatórios de 

sustentabilidade, no padrão GRI Standards. 

Dessas 16 PMEs, 2 empresas atuam no segmento industrial (Empresas 1 e 

5); e 14 empresas, no segmento de serviços. Analisando os resultados apurados 

com base nos indicadores divulgados nos relatórios de sustentabilidade das 16 

PMEs foi possível verificar que os diferentes segmentos de atuação não impactaram 

os indicadores selecionados para compor a proposta do relatório de sustentabilidade 

simplificado. Percebeu-se que nenhum dos indicadores analisados ficou restrito 

somente as Empresas 1 e 5, ou seja, ao segmento industrial. Todas as empresas 

apresentaram uma variedade de indicadores empregados em seus relatórios de 

sustentabilidade. Também cabe destacar que nenhuma das 16 PMEs brasileiras são 

empresas com suas ações negociadas em bolsa de valores, nos níveis Bovespa 

Mais ou Bovespa Mais 2, conforme consulta ao sítio da B319. 

 
Figura 4 - Etapa 1.2 - Ajustes nas PMEs identificadas 

Fonte: O Autor 
 
 
 
 

18 BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Porte de empresa. Classifica- 
ção de porte dos clientes. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financia- 
mento/guia/porte-de-empresa. Acesso em: 19 abr. 2021. 

19 Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empre- 
sas-listadas.htm. Acesso em 30 out. 2021 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financia-
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financia-
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empre-
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empre-
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Figura 5 - Classificação de porte, critério BNDES 

Fonte: Sítio BNDES 

 

Na Etapa 1.3 (Figura 6) foi realizada a análise e mapeamento do conjunto das 

GRI Standards, utilizado para elaboração dos relatórios de sustentabilidade, onde foi 

apontado um total de 168 indicadores, também denominados “Conteúdos”, e 587 

Requisitos de Relato Obrigatórios. 

 
Figura 6 – Etapa 1.3 – Análise e mapeamento das GRI Standards 

Fonte: O Autor 

 

 
Na Etapa 1.4 (Figura 7) foram obtidos os relatórios de sustentabilidade 

divulgados pelas 16 PMEs brasileiras selecionadas (informações publicadas em seus 

respectivos sítios corporativos). Efetuou-se um estudo comparativo dos indicadores 

de sustentabilidade do GRI Standards adotados por cada uma das empresas, tendo 

como objetivo identificar os indicadores GRI usados com maior frequência pelas 16 

PMEs selecionadas. 

 
Figura 7 - Etapa 1.4 - Análise e mapeamento das GRI Standards 

Fonte: O Autor 
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Foi apurado um total de 107 indicadores empregados por duas ou mais das 

16 empresas selecionadas correspondentes a 334 perguntas no GRI Standards. 

 

3.3.1.2 Fase 2: Questionários de Responsabilidade Socioambientais (QRSAs) 
das instituições financeiras brasileiras 

 
Na Fase 2 foram efetuadas análises específicas com base nos QRSAs. Na 

Etapa 2.1 ( 

Figura 8) efetuou-se o levantamento dos QRSAs de instituições financeiras 

brasileiras (Apêndice B), tendo por base 6 QRSAs para as análises detalhadas. 

 
Figura 8 - Etapa 2.1 - QRSAs selecionados 

Fonte: O Autor 

 

Na Etapa 2.2 (Figura 9) procedeu-se a análise individualizada dos QRSAs 

para apurar as perguntas com maior frequência e o nível de similaridade existente 

entre os documentos das instituições financeiras selecionadas. O resultado apurado 

nas comparações apontou 80 perguntas em comum entre os 6 documentos 

analisados. 

 
Figura 9 - Etapa 2.2 - Análise Individual dos QRSAs 

Fonte: O Autor 

 

 

As instituições financeiras Bank of China, Banco Bradesco e Banco Original 

não autorizaram o uso dos seus QRSAs nessa pesquisa. Esses documentos também 
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não estavam disponíveis de forma pública em seus sítios e/ou na internet. Por isso, 

esses QRSAs foram substituídos por questionários de outras instituições que 

possuíam QRSAs disponíveis em seus sítios e/ou internet. A substituição foi 

procedida atentando para que não houvesse qualquer prejuízo à pesquisa quanto às 

perguntas selecionadas para compor o questionário de pesquisa. Essas novas 

instituições financeiras incluídas nessa etapa foram: Agência de Fomento do Estado 

do Tocantins, Banco Votorantim, Cielo e Banco MUFG (Apêndice B). 

 
3.3.1.3 Fase 3: Compilação dos indicadores GRI Standards e QRSAs 

 
 

Na Fase 3 foram compilados os resultados obtidos nas Fases 1 e 2, servindo 

de referência para elaboração do relatório de sustentabilidade simplificado. Tanto os 

indicadores de sustentabilidade do GRI Standards, quanto os QRSAs foram 

selecionados com base no critério de “maior frequência” em que eles foram 

encontrados em suas respetivas fases de análise, ou seja: GRI Standards: 107 

indicadores e 334 perguntas em comum; e QRSAs: 80 perguntas, conforme 

apresentado na Figura 10. Com isso, os 107 indicadores e 334 perguntas obtidos 

na Fase 1 (GRI Standards) foram comparados com as 80 perguntas dos QRSAs. O 

resultado final obtido (Etapa 3.1) foi de 23 indicadores e 95 perguntas em comum 

entre GRI Standards e QRSAs, conforme Figura 10 (Apêndice G). O tópico 

“Codificação dos resultados apurados nas análises dos relatórios de sustentabilidade 

GRI Standards e QRSAs” detalha o processo de codificação binária utilizado para 

apuração desses resultados. 

 
Figura 10 - Etapa 3.1 – Compilação dos resultados 

Fonte: O Autor 

 

 
Complementarmente a esse resultado, na Etapa 3.2 ( 

Figura 11) foram incluídas 17 questões que constavam somente nos QRSAs e não 
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eram mencionadas no GRI Standards (Apêndice H). O tópico “Codificação dos 

resultados apurados nas análises dos relatórios de     sustentabilidade GRI 

Standards e QRSAs” detalha o processo de codificação binária utilizado para 

apuração desses resultados. 

 
Figura 11 - Etapas 3.2 - Perguntas adicionais QRSAs 

 
Fonte: O Autor 

 

O resultado final obtido na compilação procedida foi de 23 indicadores GRI 

Standards e 112 perguntas, base para a proposta do Relatório de Sustentabilidade 

Simplificado para PMEs (Figura 12). 

 
Figura 12 - Apuração final das questões do Relatório de Sustentabilidade 

Simplificado para PMEs 

 
Fonte: O Autor 

 

 
Portanto, o relatório de sustentabilidade simplificado proposto foi elaborado 

com base nos indicadores de sustentabilidade do GRI Standards selecionados a 

partir das práticas empregadas por 16 PMEs brasileiras e as perguntas dos QRSAs, 

incluindo aquelas perguntas dos QRSAs que não tinham similaridade com o GRI 

Standards. 

Numa comparação entre o GRI Standards e a proposta do Relatório de 

Sustentabilidade Simplificado, apura-se que o conjunto completo dos GRI Standards 

possui 168 indicadores e 587 Requisitos de Relato Obrigatórios a serem observados 

pela organização. O relatório de sustentabilidade simplificado sugerido totalizou 23 

indicadores e 112 perguntas compiladas, correspondendo a 14% e 19% do total de 

indicadores e perguntas do GRI Standards, respectivamente. 
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A fim de demonstrar a simplificação obtida nas análises das práticas 

sustentáveis divulgadas pelas 16 PMEs brasileiras, a Tabela 2 apresenta o 

comparativo entre todos os 168 indicadores e 587 Requisitos (perguntas) do GRI 

Standards e os 23 indicadores e 95 Requisitos (perguntas) GRI Standards 

selecionados nesse estudo, conforme apresentado na Figura 10. 

 
Tabela 2 - Comparativo entre todos os indicadores GRI Standards e os indicadores GRI Standards 

selecionados 

  GRI Standards (Original)     GRI Selecionados  

 Quant. 
Indicadores 

Quant. De 
perguntas 

 Quant. 
Indicadores 

Quant. De 
perguntas 

GRI 101: Fundamentos 20 34    

GRI 102: Conteúdos gerais 56 113 12 28 

GRI 103: Forma de Gestão 3 16 1 9 

GRI 201: Desempenho econômico 4 26   

GRI 202: Presença no mercado 2 8   

GRI 203: Impactos econômicos indiretos 2 7 

GRI 204: Práticas de compra 1 3   

GRI 205: Combate a corrupção 3 19 1 5 

GRI 206: Concorrencial desleal e práticas de 
truste e monopólio 

1 2 
  

GRI 207: Tributos 4 25   

GRI 301: Materiais 3 5   

GRI 302: Energia 5 27 1 4 

GRI 303: Água e efluentes 5 37   

GRI 304: Biodiversidade 4 26   

GRI 305: Emissões 7 49 3 27 

GRI 306: Resíduos 5 28 1 2 

GRI 307: Conformidade ambiental 1 4 1 4 

GRI 308: Avaliação ambiental de fornecedores 2 6   

GRI 401: Emprego 3 15   

GRI 402: Relações de trabalho 1 2   

GRI 403: Saúde e segurança do trabalho 10 48 2 8 

GRI 404: Treinamento e educação 3 5   

GRI 405: Diversidade e igualdade de 
oportunidades 

2 8 
  

GRI 406: Não discriminação 1 5   

GRI 407: Liberdade sindical e negociação 
coletiva 

1 3 
  

GRI 408: Trabalho infantil 1 5   

GRI 409: Trabalho forçado ou análogo ao 
escravo 

1 3 
  

GRI 410: Práticas de segurança 1 2   

GRI 411: Direitos de povos indígenas 1 5   

GRI 412: Avaliação de direitos humanos 3 5   

GRI 413: Comunidades locais 2 10 1 8 

GRI 414: Avaliação social de fornecedores 2 6   

GRI 415: Políticas públicas 1 2   

GRI 416: Saúde e segurança do consumidor 2 5   

GRI 417: Marketing e rotulagem 3 14   

GRI 418: Privacidade do cliente 1 4   

GRI 419: Conformidade socioeconômica 1 5   
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  GRI Standards (Original)    GRI Selecionados  

 Quant. 
  Indicadores  

Quant. De 
perguntas  

Quant. 
   Indicadores  

Quant. De 
perguntas  

 
Total de Indicadores / Perguntas 168 587 23 95 

Fonte: O Autor 

De forma complementar, juntamente com os documentos enviados às 

empresas selecionadas, foi encaminhado um Glossário (Apêndice F) dos termos do 

questionário de pesquisa. 

Ainda, como um instrumento de caráter prático e de incentivo a adoção de 

práticas sustentáveis, foi elaborado e enviado para as empresas participantes o 

Orçamento de Implantação (Apêndice E) para práticas selecionadas com vieses 

social e do meio ambiente, podendo servir como um diagnóstico das práticas de 

sustentabilidade em uso pelas PMEs participantes da pesquisa e como forma de 

programação dos esforços de adoção e/ou revisão das práticas de sustentabilidade 

adotadas (contendo estimativas de recursos financeiros e tempo para adoção). Sua 

confecção contou com o apoio técnico de uma consultoria ambiental de mercado. 

Os esforços financeiros do Orçamento foram classificados como “Baixo”, 

“Médio” e “Alto” tendo como referência estudo elaborado pela Green Tecnologies in 

Brazil20 em que foi verificada uma média de investimento em soluções sustentáveis 

em torno de 1% do faturamento das empresas. Este percentual de 1% foi associado 

à classificação do porte das empresas pelas suas receitas, critério do BNDES (Figura 

5), chegando-se aos valores: “Esforço Baixo: investimentos até R$ 48.000,00”; 

“Esforço Médio: investimentos de R$ 48.000,01 até R$ 3.000.000,00”; e “Esforço 

Alto: investimentos acima de R$ 3.000.000,01”. A estimativa de tempo de 

implantação foi indicada com base na experiência técnica e prática da consultoria 

ambiental de mercado consultada. As práticas sustentáveis tratadas no Orçamento 

de Implantação foram: Energia, Água, Emissões, Saúde e Segurança do Trabalho, 

Comunidades Locais, Certificações, Planos de Remedição Ambiental. 

Explorar a proposta de um relatório de sustentabilidade simplificado ou um 

processo de seleção dos indicadores de sustentabilidade para PMEs não é um tema 

novo, sendo que foi abordado por pesquisadores como: 

 

20 Green Technologies in Brazil: An Overview of the Sustainability Market. Rolando Berger Stragy 
Consultants. Disponível em: https://www.yumpu.com/en/document/read/25701806/3-overview-of- 
selected-green-technologies-in-brazil. Acesso em: 12 maio 2021. 

http://www.yumpu.com/en/document/read/25701806/3-overview-of-
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▪ Azzone (2012): propôs um processo de apoio às PMEs na seleção de 

questões e indicadores de sustentabilidade, com base em sugestões de 

especialistas terceirizados; 

▪ Cohen (2013): estabeleceu uma estrutura simplificada dividida em 3 

etapas para organizar e dar apoio na elaboração de um relatório de 

sustentabilidade às PMEs, denominada pela autora como “Ready, Steady, 

Go! Model” e sugerindo o uso do GRI como indicadores de referência base 

dessa estrutura. O estudo da autora traz três casos práticos com PMEs 

localizadas na Inglaterra, na Austrália e na África do Sul. Em consulta ao 

sítio da empresa de consultoria da autora (Beyond Business: corporate 

social environmental responsbility21) verificou-se que seus clientes são 

grandes empresas e há somente uma empresa brasileira, de grande porte. 

Portanto, nenhum dos casos práticos ou clientes da consultoria da autora 

contemplou PMEs brasileiras. Destaca-se nessa estrutura a atenção 

especial no processo de coleta de dados na tentativa de simplificar o 

processo de divulgação para que os gestores deem o “pontapé inicial” e 

visualizassem o relatório como um documento abrangente (COHEN, 2013, 

p. 71): 

▪ 

[...] 80% de algo é melhor do que 100% de nada, portanto, tudo o que 
você puder gerenciar para seu primeiro esforço é bom. No entanto, 
quanto mais abrangente um relatório você conseguir entregar, 
maiores serão os benefícios internos e externos em potencial [...]. 

 

 

▪ Borga et al. (2009): discutiram e analisaram um estudo de caso com 7 

empresas italianas do segmento de móveis para desenvolver diretrizes 

para relatórios de sustentabilidade de PMEs; 

▪ Calabrese et al. (2016): buscou resolver o problema da subjetividade 

inerente à análise de materialidade e para enfrentar as dificuldades 

singulares das PMEs, através de um método para lidar com a questão da 

subjetividade dos gestores das PMEs. 

A principal diferença entre os relatórios simplificados dos pesquisadores 

citados para o relatório proposto nesse estudo está na visão prática da sua adoção, 

 
 

21 Disponível em: http://www.b-yond.biz/clients. Acesso em: 25 nov. 2021. 

http://www.b-yond.biz/clients
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isto é, baseada em indicadores selecionados do GRI Standards e, principalmente, 

pelo fato desses indicadores já serem empregados por PMEs brasileiras de 

diferentes segmentos de atuação e refletindo a cultura de sustentabilidade sob a 

perspectiva brasileira. E também formado por perguntas dos QRSAs que são 

frequentemente indicados nas análises de responsabilidade socioambientais das 

instituições financeiras brasileiras. Esse conjunto apresenta o equilíbrio entre as 

práticas sustentáveis do mercado brasileiro com a realidade das PMEs. 

3.3.2 Codificação dos resultados apurados nas análises dos relatórios de 

sustentabilidade GRI Standards e QRSAs 

 
Os resultados apurados na análise dos relatórios de sustentabilidade das 

PMEs brasileiras que adotaram o padrão o GRI Standards, que constavam na base 

de dados SDD, foram convertidos na técnica de abordagem de Codificação Binária 

(MANSI, 2015), sendo o valor “1” atribuído às divulgações relatadas pelas PMEs 

como “Sim”, enquanto o valor “0” atribuído às divulgações não relatadas, como “Não”. 

Essa mesma técnica foi adaptada para a análise dos QRSAs. Os resultados obtidos 

são apresentados no Apêndice G - GRI Standards e no Apêndice H - QRSAs, 

respectivamente. 

 
3.3.3 Critérios para seleção das Empresas 

 

A coleta de dados foi realizada junto as PMEs localizadas no sul global, Brasil, 

especificamente, no Estado do Paraná, em Curitiba e cidades da Região 

Metropolitana de Curitiba. 

Segundo a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC)22, a 

Região Metropolitana de Curitiba é formada por 29 municípios que se subdividem em 

Núcleo Urbano Central (NUC), composta por: Almirante Tamandaré, Araucária, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Curitiba, Fazenda 

Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São 

José dos Pinhais; e pelo Vale do Ribeira, formado por: Adrianópolis, Bocaiúva do 

Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná. 

 
 
 

22 Disponível em: http://www.comec.pr.gov.br/FAQ/Municipios-da-Regiao-Metropolitana-de-Curitiba#. 
Acesso em: 21 out. 2021 

http://www.comec.pr.gov.br/FAQ/Municipios-da-Regiao-Metropolitana-de-Curitiba
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A população total estimada de Curitiba e da sua Região Metropolitana é de 

3.731.769 habitantes (32% do total da população do Estado do Paraná) (IBGE, 2021) 

e ocupa a 9ª posição dentre as 28 Regiões Metropolitanas mais populosas avaliadas 

pelo IBGE (2021), ficando atrás das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal e Entorno, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e 

Salvador. Em 2015, o PIB da região foi de R$ 148,2 bilhões23. 

 
 

Para o levantamento das empresas, foram realizados os seguintes passos: 

Seleção das empresas e apuração do número de empresas participantes: 

A seleção das empresas utilizou os seguintes recursos: 

a) Ferramenta “Google Maps”, visualizando a localização das empresas no 

NUC. Os municípios do Vale do Ribeira possuem economias atreladas à 

agricultura familiar, a extração mineral e vegetal e animal24. Portanto, uma 

área com economia rural, a qual não foi escopo dessa pesquisa; 

b) Consulta aos Sites de Associações Comerciais das Cidades; e 

c) Escolhas aleatórias de empresas. 
 

Com isso, apurou-se um total de 117 empresas já excluídas: (i) empresas 

cujas matrizes ficavam em outras regiões do país; (ii) 1 empresa que compunha o 

mesmo Grupo Econômico de empresa que já havia sido selecionado para participar 

na pesquisa, evitando-se a “dupla contagem”; e (iii) 1 empresa que se autodeclarou 

na pesquisa como de “grande porte”. A distribuição das empresas selecionadas por 

cidades componentes da Região Metropolitana de Curitiba consta na Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Distribuição das empresas selecionadas por cidades componentes 
da Região Metropolitana de Curitiba 

Cidade 
Nº de Empresas 

Selecionadas 
% 

Curitiba 27 23,1% 

Araucária 17 14,5% 

Pinhais 13 11,1% 

Campina Grande do Sul 12 10,3% 

São José dos Pinhais 12 10,3% 

Colombo 10 8,5% 

Fazenda Rio Grande 8 6,8% 

Piraquara 4 3,4% 

 

23 Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/regiao-metropolitana-de-curitiba/186. 
Acesso em: 21 out. 2021 

24 Disponível em: http://www.valedoribeira.ufpr.br/vale.htm. Acesso em: 21 out. 2021. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/regiao-metropolitana-de-curitiba/186
http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/regiao-metropolitana-de-curitiba/186
http://www.valedoribeira.ufpr.br/vale.htm


84 
 

 
 

 

Cidade 
Nº de Empresas 

Selecionadas 
% 

Quatro Barras 4 3,4% 

Almirante Tamandaré 3 2,6% 

Campo Largo 3 2,6% 

Campo Magro 2 1,7% 

Rio Branco do Sul 2 1,7% 

Total 117 100% 

Fonte: O Autor 

 

Obtenção dos dados e protocolo de contato com as empresas: 

Após serem definidas as empresas, foram consultados os dados de contato e 

informações sobre o porte das empresas, através de busca na internet. 

De posse dos dados de contato, foi estabelecido contato telefônico com cada 

uma das empresas questionando ao atendente se a empresa possuía departamento 

e/ou responsável pela Área de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho (SESMT) ou outra Área que cuidasse de assuntos 

relacionados ao meio ambiental. 

A escolha de abordar as empresas questionando-as sobre a existência de 

uma Área de SESMT ou uma Área responsável por assuntos do meio ambiente se 

baseia, principalmente, numa visão regulatória, presumindo-se que as empresas 

selecionadas deveriam atender a determinadas previsões legais, como: 

‒ NR nº 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho - SESMT (Portaria MTb nº 3.214/1978); 

‒ NR nº 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (Portaria 

MTb nº 3.214/1978); 

‒ Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (Decreto-lei nº 5.452/1943) e 

‒ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF, 1988). 

Dentre as previsões legais citadas, a Constituição Federal de 1988 é a mais 

relevante por ser a Carta Magna do Brasil. Ela passou a prever em seu artigo 225, 

caput, o direito fundamental do meio ambiente enquanto bem essencial à sadia 

qualidade de vida, tanto para a geração atual, como para as futuras: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

 

A base técnica dos arcabouços legais citados evidencia a importância das 

relações entre saúde, trabalho e meio ambiente ao contemplar uma visão de que os 
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riscos dos ambientes do trabalho não se restringem somente às empresas, mas 

podem atingir também as comunidades locais, e sociedade de forma geral, por meio 

da poluição do ar, dos solos e dos alimentos e no consumo de resíduos dos produtos, 

resultado das atividades operacionais das empresas. 

Feita essa ressalva da escolha da Área do SESMT ou uma Área responsável 

por assuntos do meio ambiente, se a resposta a esses questionamentos fosse 

afirmativa, solicitava-se conversar diretamente com o responsável da Área para 

explicar o escopo da pesquisa científica e efetuar o convite formal da empresa para 

participar da pesquisa. 

 
Aqueles responsáveis que concordaram em conversar e mostraram 

disposição em participar da pesquisa, informaram o endereço eletrônico e-mail de 

contato para o envio dos seguintes documentos do presente estudo: 

(i) Questionário da pesquisa; 
(ii) Carta de apresentação da pesquisa, pesquisadores e instituição de 

ensino; 
(iii) Glossário de termos; 
(iv) Orçamento de implantação de práticas sustentáveis; e 
(v) Termo de consentimento livre esclarecido. No corpo do e-mail enviado, 

foi definida uma data para resposta. 

Para aquelas empresas sem Área e/ou responsável pelo SESMT ou outra 

Área que cuidasse de assuntos relacionados ao meio ambiental, buscou-se 

identificar um responsável para avaliar se a mesma teria interesse de participar da 

pesquisa, como Proprietário da Empresa, Sócio, Diretor ou outro representante. 

 
Conferência do critério de classificação das empresas participantes da 

pesquisa: 

Através do sítio Econodata25 foram obtidas informações disponíveis na 

internet das empresas participantes, como: nº de funcionários, faturamento e porte. 

Dentre as 117 empresas contatadas, não foi possível obter informações de 8 

empresas. O critério de “Porte” das empresas divulgado no sítio Econodata foi 

revisado com base nos critérios de classificação do BNDES (Figura 5). Assim, as 

classificações de porte e a quantidade de empresas ficaram distribuídas, conforme 

Tabela 4, abaixo: 

 

25 Disponível em: https://econodata.com.br/. Acesso em: 05 mai. 2021. 
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Tabela 4 - Classificações de porte e a quantidade de empresas participantes 

Categoria pelo Porte Critério BNDES Sítio Econodata 

Microempresa 19 9 

Pequena 50 60 

Média 40 40 

Dados não divulgados 8 8 

Total 117 117 

Fonte: O Autor 

Estatística das respostas recebidas: 

Do total das 117 empresas contatadas por telefone e/ou por e-mail, portanto 

elegíveis para participar da pesquisa, 7 empresas responderam ao questionário da 

pesquisa, equivalendo a uma participação de 6% de empresas. Essas 7 respostas 

recebidas podem ser assim distribuídas em relação às classificações de porte, 

conforme Tabela 5: 

 
Tabela 5 - Classificações de porte e a quantidade de empresas respondentes 

Categoria pelo Porte Critério BNDES 

Microempresa 2 

Pequena 3 

Média 2 

Total 7 

Fonte: O Autor 

 

 
O escopo da pesquisa se concentrou nas PMEs. Porém, como a quantidade 

de respostas da pesquisa foi reduzida também foi considerada as respostas 

recebidas de empresas classificadas como “Microempresas”. 

Portanto, 110 empresas não participaram da pesquisa, sendo que 63 

empresas não responderam ao questionário de pesquisa enviado. Porém, foi 

possível identificar alguns dos potenciais motivos para as 47 empresas não 

participarem da pesquisa, conforme descritos no capítulo seguinte. 
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4 RESULTADOS 

 
Este capítulo apresenta os resultados a partir de observações obtidas ao 

longo das etapas da pesquisa e, principalmente, dos dados coletados junto às 

empresas respondentes. Para uma melhor compreensão dos resultados, o capítulo 

foi dividido em três partes: (1) Observações coletadas junto às empresas não 

respondentes; (2) Análise comparativa entre as respostas recebidas das PMEs 

participantes; e (3) Análise das respostas das empresas participantes com os 

objetivos específicos da pesquisa e outros estudos, no Brasil e em outros países, de 

práticas sustentáveis e relatórios de sustentabilidade das PMEs. 

 
4.1 OBSERVAÇÕES COLETADAS JUNTO ÀS EMPRESAS NÃO 

RESPONDENTES 

 

O processo de seleção das empresas resultou no levantamento de um total 

de 117 empresas distribuídas entre a cidade de Curitiba e demais cidades da sua 

Região Metropolitana, conforme demonstrado na Tabela 3. Foram obtidas 7 respostas, 

enquanto que 110 empresas não responderam ao questionário. Dentre esse 

montante, 63 empresas não responderam ao questionário de pesquisa enviado e 

nem foi possível identificar alguma justificativa para a sua não participação. Contudo, 

ao longo das interações com as empresas foi possível observar alguns potenciais 

motivos pelos quais 47 empresas não participassem da pesquisa e que mereceram 

ser investigadas, conforme demonstrado da Tabela 6: 

 
Tabela 6 - Potenciais motivos para não participação da pesquisa 

Motivos mapeados Nº de Empresas 

Acúmulo de funções 26 

Não tem SESMT ou SESMT é terceirizado 16 

Primeiro contato restrito ao e-mail 4 

Responsável afastado por motivo de doença 1 

Total 47 

Fonte: O Autor 

 

 
Conforme Yin (2016), as possíveis atividades de coleta de dados são 

entrevistas, observação, coleta e exame e sentimento. Dentre as atividades citadas, 

as anotações realizadas ao longo das interações com as empresas foram feitas 

utilizando-se a “observação”, o que Yin (2016) indica que pode surgir, justamente, 
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com as interações sociais. No caso do presente estudo, tais interações ocorreram 

durante os contatos por telefone e troca de e-mails com os atendentes das empresas. 

Um dos principais comentários obtidos durante as interações com as empresas 

foi à existência de áreas que acumulavam funções de SESMT com outros 

Departamentos, por isso o motivo “Acúmulo de funções” foi mapeado. Alguns desses 

exemplos de acúmulo de funções foram verificados em áreas como: Recursos 

Humanos, Financeiro, Contabilidade, Qualidade e Comercial. Em 2 desses contatos 

estabelecidos, os responsáveis pelas respectivas Áreas avisaram, de antemão, que 

provavelmente não responderiam ao questionário de pesquisa “por falta de tempo”. 

Tanto o acúmulo de funções, quanto a falta de tempo também foram 

identificados em estudos elaborados por pesquisadores como Jenkins (2004); Fassin 

(2008); Dalla (2009); Bos-Brouwers (2010); Back (2015); Girella et al. (2019) e 

corroboraram a realidade das PMEs em priorizarem atividades que as possibilitem 

continuar operando, com um quadro enxuto de funcionários. 

Esse acúmulo de funções e falta de tempo observado e comentado pelas 

empresas contatadas para participar do estudo, e que não o fizeram, somado ao 

tamanho do questionário de pesquisa podem ter contribuído para uma baixa adesão 

e respostas obtidas (7 PMEs participantes no total). 

Também foi verificada a justificativa de que a empresa “Não tem SESMT ou o 

SESMT é terceirizado”. Os atendentes que efetuaram a interação sobre a pesquisa 

demonstraram certo nível de interesse em entender a natureza do presente estudo 

em andamento, fornecendo e-mails de contato de diretores ou sócios das suas 

empresas. Nessa situação, esses atendentes informaram, de antemão, que no “caso 

desses diretores ou sócios terem interesse” eles responderiam a pesquisa, o que 

acabou não acontecendo. 

Ocorreram ainda 4 situações distintas nessa justificativa. A primeira delas 

quando foi declarada explicitamente que o diretor ou sócio da empresa “não tinha 

interesse nesses assuntos (assuntos relacionados ao meio ambiente e práticas 

sustentáveis, grifo do autor)”. A justificativa como “falta de interesse” foram 

apontadas em outros estudos, como os efetuados por Murillo e Lozano (2006); 

Santos e Silva (2010); Goddard et al. (2016). A segunda situação ocorreu quando o 

responsável do SESMT informou que receberia o questionário de pesquisas e 

enviaria para o diretor financeiro da empresa, pois na sua visão “caberia a ele 
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preencher tal questionário”. Esse comentário ocorreu mesmo após lhe ser explicado 

que o foco da pesquisa e do questionário eram as práticas sustentáveis, atitude que 

demonstrou haver um descompasso da empresa em relação à integração de 

estratégias financeiras com práticas sustentáveis. No terceiro, a PME contatada não 

concordou em participar da pesquisa justificando que sua empresa “seria muito 

pequena, com somente 6 funcionários”. E, por último, alguns dos atendentes 

informaram endereços de e-mails “gerais” cujas mensagens seriam recebidas, 

inicialmente, por secretárias, recepcionistas ou funcionários da portaria das 

empresas, ou seja, pessoas que efetuariam uma seleção das informações antes de 

encaminhá-las aos diretores ou sócios, o que abre espaço para a aplicação de 

critérios subjetivos e/ou arbitrários desses funcionários sobre o que deve ou não ser 

repassado para avaliação desses executivos. 

Uma situação bastante restritiva imposta por algumas empresas dentre todas 

verificadas, foi referente ao “primeiro contato restrito ao e-mail”. Não foi possível 

obter qualquer informação detalhada, nem estabelecer qualquer tipo de interação 

com a Área de SESMT e/ou outros responsáveis nessas empresas, para obter 

informações e/ou explicar os objetivos da presente pesquisa. Tal situação pode estar 

relacionada também a falta de tempo, como comentado anteriormente. 

O último motivo verificado foi que o responsável se encontrava “afastado por 

motivo de doença”. Tal situação pode demonstrar riscos à continuidade das práticas 

de sustentabilidade da empresa por concentrar tais responsabilidades em um único 

funcionário na empresa, sem que outro funcionário possa assumir em seu lugar em 

casos como pedido de demissão, afastamento por doença ou outros motivos. Esse 

motivo também reflete a falta de pessoal e acúmulo de funções nos quadros das 

PMEs, situação comentada anteriormente. 

 
4.2 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS RESPOSTAS RECEBIDAS DAS 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

 
As respostas recebidas das 7 empresas respondentes foram comparadas 

como forma de avaliar a existência de resultados semelhantes ou não que, em 

conjunto, poderiam contribuir para o entendimento das motivações e/ou desafios que 

as PMEs de Curitiba e da Região Metropolitana se deparam em relação às práticas 
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sustentáveis e para a comunicação dessas práticas com suas partes interessadas. 

A análise dos resultados das respostas recebidas foi organizada em 3 partes, 

seguindo a estrutura do questionário de pesquisa. 

Cabe destacar que 6 das 7 das empresas respondentes enviaram suas 

respostas por e-mail e não concordaram em marcar entrevistas presenciais para 

preencher o questionário de pesquisa e coleta de outras informações e/ou 

percepções, devido às restrições dos protocolos sanitários de combate e controle de 

transmissão da COVID-19 em vigor durante a realização desse estudo. Somente a 

Empresa 5 concordou em efetuar uma entrevista presencial para preenchimento do 

questionário de pesquisa e compartilhar outros comentários. 

Assim, em linha com as atividades de coleta comentadas por Yin (2016) uma 

única entrevista foi realizada com a Empresa 5. Os comentários e percepções 

coletadas nessa entrevista foram transcritas e incorporadas com as respostas das 

demais empresas que encaminharam suas respostas por e-mail, ao longo das 

investigações e na medida em que possuíam relação com as análises apresentadas. 

 

4.2.1 Informações gerais dos responsáveis pelas respostas e das empresas 

participantes 

 
A primeira parte do questionário de pesquisa solicitava informações gerais de 

forma a conhecer as características dos responsáveis e organizacionais das 

empresas respondentes. 

Dentre as informações sobre as características dos respondentes 

destacaram-se: cargo/função; grau de escolaridade; gênero; idade do respondente; 

cor. Quanto às informações solicitadas das características das empresas, destacam- 

se: porte da empresa; segmento; ano de constituição; empresa familiar; previsão 

orçamentária para práticas sustentáveis; uso de relatórios de sustentabilidade; 

observância de ODS e certificação ambiental. 

Essas informações ajudaram a entender e a fundamentar as características 

distintas das PMEs, principalmente quando comparadas com as grandes 

corporações, conforme observado nos estudos realizados por Perrini (2006), Murillo 

e Lozano (2006), Studer (2006), Williams e Schaefer (2013) e Back (2015). 

As características dos respondentes são apresentadas na Tabela 7: 
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Tabela 7 - Características dos respondentes 

Empresa 
Codificada 

 
Cargo/função 

Grau de 
escolaridade 

 
Gênero 

 
Idade 

 
Cor 

 

Empresa 1 
 

Gerente 
Graduação e 

Mestrado 

 

Masculino 
 

43 anos 
 

Branca 

Empresa 2 Gerente 
Graduação e Pós- 

graduação 
Feminino 56 anos Branca 

Empresa 3 Coordenador 
Graduação e Pós- 

graduação 
Feminino 39 anos Branca 

Empresa 4 Gerente Doutorado Feminino 37 anos Amarela 

Empresa 5 Diretor Graduação Masculino 51 anos Branca 

Empresa 6 Diretor Graduação Masculino 29 anos Branca 

 

Empresa 7 
 

CEO 
 

Graduação 
 

Feminino 
 

59 anos 
 

Branca 

Fonte: O Autor 

 

 
Pôde observar-se que os respondentes desempenhavam cargos/funções nos 

níveis de média e alta gerência, os quais geralmente são envolvidos e/ou são 

responsáveis por elaborar a estratégia dos negócios nas empresas, além de 

buscarem a concretização dessas estratégias em seu dia a dia, com as respectivas 

equipes de trabalho. Todos os profissionais respondentes eram graduados, sendo 2 

profissionais com pós-graduação (Empresas 2 e 3); 1 profissional com mestrado 

(Empresa 1); e 1 profissional com doutorado (Empresa 4). Esses resultados 

apontaram que os respondentes são profissionais qualificados e com conhecimento 

técnico ocupando posições de destaque no “pensar” sobre o tema e práticas 

sustentáveis em suas respectivas empresas. 

Em referência ao gênero, houve uma preponderância do sexo feminino (57%) 

(Empresas 2, 3, 4 e 7) em relação ao masculino (43%) (Empresas 1, 5 e 6), o que 

poderia indicar uma convergência das mulheres em ocupar funções a frente de áreas 

relacionadas à sustentabilidade. Por outro lado, chamou a atenção o fato de não 

identificarmos pessoas de cor negra nessas posições, o que reforça as discussões 

de inclusão de raça, em voga na sociedade brasileira. 

 
Quanto à idade, também foi destaque um maior número de respondentes na 

faixa etária acima de 40 anos: 4 respondentes (Empresas 1, 2, 5 e 7), sendo que 3 

desses respondentes possuíam idade acima de 50 anos (Empresas 2, 5 e 7), o que 
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mostra um perfil mais experiente na condução das empresas. 

No que se referem às características das empresas participantes, são 

apresentadas em conjunto na Tabela 8 (Parte 1) e na 

Tabela 9 (Parte 2) abaixo: 

 
 

Tabela 8 - Características das empresas participantes (Parte 1) 

 

Empresa 

Codificada 

 

Porte da 

empresa 

 

Ano de 

constituição 

 

Controle societário 
/ Empresa familiar 

 

Segmento de 

atuação 

Empresa 1 Média 1976 Nacional: 2ª geração Serviço 

Empresa 2 Média 1973 Nacional: 1ª geração Indústria 

 
Empresa 3 

 
Média 

 
1963 

Nacional. Sim, mas 
não informou a 

geração 

 
Indústria 

Empresa 4 Média 1984 Nacional: 2ª geração Indústria 

Empresa 5 Média 1992 Nacional: 1ª geração Indústria 

Empresa 6 Pequena 2017 Nacional: 2ª geração Serviço 

Empresa 7 Média 2002 Nacional: 1ª geração Indústria 

Fonte: O Autor 

 

 
Dentre as características da Tabela 8, destacam-se as seguintes informações: 

6 respondentes se auto classificaram como médias empresas; há 4 empresas em 

funcionamento a mais de 30 anos (Empresas 1, 2, 3 e 4); todas as empresas 

respondentes são de controle nacional e familiar, sendo que 3 empresas já estão em 

sua 2ª geração de proprietários (Empresas 1, 4 e 5) e 2 empresa respondentes atuam 

no segmento de serviços (Empresas 1 e 6) e as demais são industriais. Dentre outras 

respostas, ganha relevância que a única empresa que apresentava previsão 

orçamentária para investimentos em práticas sustentáveis era uma das empresas 

constituídas mais recentemente, em sua 1ª geração e com a respondente (CEO da 

empresa) mais sênior dentre todos os respondentes: Empresa 7. 

 
Tabela 9 - Características das empresas participantes (Parte 2) 

 
 

 
Empresa Codificada 

 
Orçamento 

para práticas 
sustentáveis 

 

 
Relatórios de 

Sustentabilidade 

 
Observância aos 

ODS - Agenda 2030 
ONU 

 

 
Certificação 
ambiental 

Empresa 1 Não Não Não Não 

Empresa 2 Não Não Não Não 

 
Empresa 3 

 
Não 

 
Sim, mas no passado. 

Mudança na gestão 

 
Sim, mas não indicou 

quais ODS 

 
Não 
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Empresa Codificada 

 
Orçamento 

para práticas 
sustentáveis 

 

 
Relatórios de 

Sustentabilidade 

 
Observância aos 

ODS - Agenda 2030 
ONU 

 

 
Certificação 
ambiental 

 

Empresa 4 
 

Não 
Sim, é preparado e 
divulgado. Instituto 

Chico Mendes 

Sim, ODS1; 
ODS3; ODS4 

Sim, Instituto 
Chico Mendes 

Empresa 5 Não Não Não Não 

Empresa 6 Não Não Não Não 

 

Empresa 7 
Sim, 1% do 
faturamento 

Sim, mas no passado. 
Deixou de ser cobrado 

pelos acionistas 

Sim, mas no passado. 
Deixou de ser cobrado 

pelos acionistas 

 

Não 

Fonte: O Autor 

 
 

Sobre as características das empresas na 

Tabela 9, cabe ressaltar que: somente 1 empresa preparava e divulgava relatório de 

sustentabilidade (Empresa 4) e 2 empresas informaram que deixaram de preparar e 

divulgar seus relatórios devido a: (i) mudanças ocorridas na gestão (Empresa 3); e 

(ii) falta de cobrança dessas informações pelos acionistas (Empresa 7); sobre os 

ODS, 2 empresas mencionaram que os adotavam (Empresa 3 e 4), sendo que 1 

delas não indicou quais ODS eram adotados e 1 empresa informou que deixou de 

praticá-los porque os acionistas não mais os cobravam (Empresa 7); por fim, 

somente a Empresa 4 possuía algum tipo de certificação ambiental. 

Sobressai o fato da Empresa 7 não mais preparar e divulgar seu relatório de 

sustentabilidade e nem mesmo adotar os ODS. Porém, mesmo com essas decisões, 

a empresa era a única com um orçamento definido para práticas sustentáveis, na 

ordem de 1% do seu faturamento (em linha com o critério verificado no estudo 

elaborado pela Green Tecnologies in Brazil). Mesmo com as mudanças ocorridas na 

condução da gestão e acionistas da Empresa 7, a administração manteve o 

direcionamento de investir em práticas sustentáveis, o que foi corroborado na 

Questão nº 13, Parte 2 do Questionário da Empresa: “A minha Empresa não vê 

vantagem competitiva ou benefícios em adotar iniciativas de sustentabilidade”, em 

que a resposta indicada foi: “Discordo totalmente”. 

 
4.2.2 Análise comparativa das respostas recebidas: motivações e desafios 

 
A segunda parte do questionário de pesquisa coletou o posicionamento das 

PMEs respondentes no que diz respeito as suas motivações e seus desafios para 

adoção de práticas sustentáveis. A Questão nº 1 buscava compreender, dentre os 
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conceitos apresentados, aquele que “melhor define práticas sustentáveis aplicadas 

no ambiente empresarial da Empresa”, usando um nível de ordenamento definindo- 

se o nº 1 como “mais importante” e o nº 5 o “menos importante”. A Tabela 10 apresenta 

as frequências simples das respostas obtidas: 

 
Tabela 10 – Entendimento de práticas sustentáveis para sua empresa 

Definições / Níveis de ordenamento 1 2 3 4 5 
Total de 

respostas 

Ética e transparência 3 0 1 2 1 7 

Qualidade dos produtos / serviços 3 0 1 2 1 7 

Conservação ambiental 1 2 2 1 1 7 

Políticas Internas de sustentabilidade 0 4 2 0 1 7 

Contribuição à economia nacional 1 0 2 0 4 7 

Fonte: O Autor 

 

 
Como pôde ser observado, os resultados apurados para o entendimento de 

práticas sustentáveis foram: 

(i) Ordenamento 1: foi apurado um empate com 3 empresas citando duas 

afirmativas: “Ética e transparência” (remetendo aos conceitos de ASG e 

RSC); e “Qualidade dos Produtos / Serviços”; 

(ii) Ordenamento 2: a afirmativa “Políticas Internas de sustentabilidade” foi 

referenciada por 4 empresas respondentes, sendo superior a afirmativa 

“Conservação ambiental”; 

(iii) Ordenamento 3: houve um empate entre as afirmativas “Conservação 

ambiental”, “Políticas Internas de sustentabilidade” e “Contribuição à 

economia nacional” com frequências de 2 citações para cada uma; 

(iv) Ordenamento 4: não há uma maior distinção a ser feita, porque as 

afirmativas que ganharam relevância foram “Ética e transparência” e 

“Qualidade dos Produtos / Serviços”, citadas no Ordenamento 1; e 

(v) Ordenamento 5: foi ocupado pela afirmativa “contribuição à economia 

nacional”, sendo citada por 4 empresas respondentes. 

Redfclift (1987) comentou que a sustentabilidade pode significar coisas 

diferentes para diferentes povos, o que é observado nas respostas obtidas. 

Corroborando essa diversidade, cabe citar comentário feito pelo gestor da Empresa 

5 durante entrevista presencial realizada, especificamente na pergunta “71-A - Como 

foi refletir sobre as práticas sustentáveis tratadas nesse Questionário?” em que 
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observou o “quanto é amplo o termo “sustentabilidade””. Ainda durante a entrevista, 

ele informou que “não conhecia muito sobre práticas sustentáveis e que o SESMT 

da sua empresa era terceirizado, mas que atendia as legislações regulatórias 

exigidas. Porém, não tinha outros envolvimentos e/ou certificações ambientais”. Esse 

tema será novamente abordado no tópico “Análise das respostas das empresas 

participantes com os objetivos específicos da pesquisa e outros estudos”. 

As Questões nos 2 e 3 trataram das motivações e dos desafios para adotar as 

práticas sustentáveis, através de respostas escalonadas (Escala Likert) para apurar 

a média do “grau de importância” das respostas selecionadas pelos respondentes 

numa escala de 1 a 5, sendo: “1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - 

Relativamente importante; 4 - Importante; e 5 - Muito importante”. 

Ao avançar para o conjunto das Questões nº 2, a Tabela 11 apresenta os 

resultados obtidos para as motivações das empresas respondentes: 

 
Tabela 11 - Resultados do conjunto de Questões nº 2 - Motivação 

 
Motivação 

Grau de 
importância 
(pontuação) 

i. Atender a missão organizacional em seu contrato / estatuto social 4 

ii. Atender as características e valores do fundador, empresário ou dono 4 

iii. Regulamentações legais (ex.: licenciamento, fiscalização e multas ambientais) 5 

iv. Impacto competitivo 4 

v. Pressão da comunidade 4 
vi. Pressão de fornecedores 3 

vii. Pressão de clientes 4 

viii. Oportunidades de negócio 4 

ix. Aumentar o lucro 3 

x. Melhor a qualidade de vida das pessoas 5 
xi. Redução de custos 4 

xii. Reputação da empresa 5 

xiii. Crescimento no mercado 4 

xiv. Acesso a empresas de grande porte 3 

xv. Obtenção de linhas de crédito diferenciadas 4 

xvi. Redução dos danos ambientais das suas atividades 5 
xvii. Diferenciação por meio de produtos e/ou serviços 4 

xviii. Melhorar suas políticas internas 4 

xix. Incentivos governamentais 3 

xx. Marketing ambiental 4 

xxi. Vantagem competitiva 3 

xxii. Legitimação da empresa 4 

Fonte: O Autor 

 

 
Para uma melhor visualização dos resultados das respostas obtidas, a Figura 

13 traz o gráfico dos resultados das 22 afirmativas da Questão nº 2: 
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Figura 13 - Resultados do conjunto de Questões nº 2 - Motivações 

Fonte: O Autor 

 
É possível observar que 4 motivações foram classificadas como “5 - Muito 

importantes”, pelos respondentes: “(iii) Regulamentações legais (ex.: licenciamento, 

fiscalização e multas ambientais)”; “(x) Melhorar a qualidade de vida das pessoas”; 

“(xii) Reputação da empresa”; e “(xvi) Redução dos danos ambientais das suas 

atividades”. Essas motivações foram escolhidas como objeto principal da análise 

desse estudo e serão analisadas com maiores detalhes no tópico “Análise das 

respostas das empresas participantes com os objetivos específicos da pesquisa e 

outros estudos”. 

Por outro lado, 5 motivações foram as piores classificadas como “3 - 

Relativamente importante”: “(vi) Pressão de fornecedores”; “(ix) Aumentar o lucro”; 

“(xiv) Acesso a empresas de grande porte”; “(xix) Incentivos governamentais”; e “(xxi) 

Vantagem competitiva”. 

As demais 13 motivações foram classificadas pelos respondentes como “4 - 

Importante”, o que também mostra a existência de certo grau de motivações e 

interesse sobre essas afirmativas pelas PMEs respondentes. 

Durante a única entrevista presencial, o respondente da Empresa 5 informou 

que sua empresa não sofre pressões de stakeholders (em referências as motivações 

dos itens (v), (vi) e (vii)) e que por isso não haveria grandes vantagens para sua 

empresa implantar práticas sustentáveis. Ao mesmo tempo, o entrevistado 

respondente citou sua “preferência pela compra de matérias-primas de fornecedores 

com certificações ambientais para fazer a divulgação dessa informação aos seus 

clientes”. 
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A Tabela 12 exibe os resultados obtidos para os desafios apontados pelos 

respondentes no conjunto das Questões nº 3: 

 
Tabela 12 - Resultados do conjunto de Questões nº 3 - Desafios 

 

Desafios 
Grau de 

importância 
(pontuação) 

i. Visão do fundador, empresário ou dono da Empresa 3 
ii. Falta de conhecimento sobre os próprios impactos gerados 3 

iii. Escassez de recursos financeiros 3 

iv. Falta de tempo para planejamento de estratégias 3 

v. Processo de tomada de decisão simplificado 3 
vi. Regulamentações legais 3 

vii. Falta de incentivos governamentais 3 

viii. Falta de pessoal 3 

ix. Aumento de gastos (custos e despesas) 4 

x. Poucos benefícios na implantação dessas iniciativas 3 

Fonte: O Autor 

 

 
Para uma melhor visualização dos resultados apurados, o gráfico (Figura 14) 

divulga os resultados das 10 afirmativas componentes da Questão nº 3: 

 
Figura 14 - Gráfico com os resultados do conjunto de Questões nº 3 

 
Fonte: O Autor 

 

Apenas o desafio “(ix) Aumento de gastos (custos e despesas)” foi classificado 

como “4 - Importante” pelos respondentes. Esse desafio foi escolhido como objeto 

principal da análise desse estudo e será analisado com maiores detalhes no tópico 

“Análise das respostas das empresas participantes com os objetivos específicos da 

pesquisa e outros estudos”. Contudo, os outros 9 desafios foram respondidos com 

um grau de importância “3 - Relativamente importante”, ou seja, também guardam 

suas dificuldades e complexidades de implantação na visão dos respondentes. 

Na sequência, as Questões entre os nos 4 a 11 solicitavam o posicionamento 
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de concordância ou discordância dos respondentes. As frequências simples das 

respostas são apresentadas na Tabela 13 a seguir: 

Tabela 13 - Resultados das Questões nos 4 a 11 

 

Questões 
Frequência 

de respostas: 
“Concordo” 

Frequência de 
respostas: 
“Discordo” 

4. Incorporar iniciativas de sustentabilidade aumentarão as despesas 
da minha Empresa. 

3 4 

5. A falta de recursos atrapalha o investimento em sustentabilidade. 5 2 

6. Construir relacionamentos com outras empresas (PMEs e/ou de 
grande porte) pode representar uma forma de superar barreiras, 
como a falta de recursos. 

 

7 
 

0 

7. Muitas das iniciativas de sustentabilidade servem apenas para 
atender a legislação ambiental, embora não proporcione nenhum 
benefício financeiro significativo. 

 

4 
 

3 

8. Muitas das iniciativas de sustentabilidade servem apenas para 
atender a legislação ambiental, embora não proporcione nenhum 
benefício ambiental significativo. 

 

1 
 

6 

9. Se a sustentabilidade não faz parte dos valores do empresário, dono 
ou profissionais da alta administração da minha Empresa, tais 
iniciativas provavelmente fracassarão. 

 
6 

 
1 

10.Abordagens sustentáveis adotadas por grandes empresas podem 
ser aplicadas diretamente na minha Empresa. 

4 3 

11.Os relatórios de sustentabilidade seriam uma “prova de 
comportamento ético” nos negócios e estratégias da minha Empresa. 

6 1 

Fonte: O Autor 

 

 
A Figura 15 demonstra, visualmente, o comportamento dos resultados 

apurados nas Questões nos 4 a 11: 

 
Figura 15 - Resultados das Questões nos 4 a 11 

 

Fonte: O Autor 
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A afirmativa com maior concordância dentre as PMEs respondentes foi “6 - 

Construir relacionamentos com outras empresas (PMEs e/ou de grande porte) pode 

representar uma forma de superar barreiras, como a falta de recursos”, com uma 

frequência de 7 citações dentre as 7 empresas respondentes. Essa visão também é 

citada por Lewis et al. (2015), em que uma abordagem colaborativa com parceiros 

de negócios pode ajudar as PMEs a construírem estratégias mais fortes e planejar a 

sustentabilidade para o longo prazo. 

Por outro lado, a afirmativa com maior discordância foi a “8 - Muitas das 

iniciativas de sustentabilidade servem apenas para atender a legislação ambiental, 

embora não proporcione nenhum benefício ambiental significativo”. A análise dessa 

questão foi feita no tópico “Análise das respostas das empresas participantes com 

os objetivos específicos da pesquisa e outros estudos”, no subitem 

“Regulamentações legais”. 

Após, apurou-se a frequência de 6 empresas para duas afirmativas: “9 - Se a 

sustentabilidade não faz parte dos valores do empresário, dono ou profissionais da 

alta administração da minha Empresa, tais iniciativas provavelmente fracassarão”; e 

“11 - Os relatórios de sustentabilidade seriam uma “prova de comportamento ético” 

nos negócios e estratégias da minha Empresa”. 

A afirmação com maior frequência em termos de discordância foi a “8 - Muitas 

das iniciativas de sustentabilidade servem apenas para atender a legislação 

ambiental, embora não proporcione nenhum benefício ambiental significativo”, com 

6 citações pelas empresas respondentes. 

Passando para a análise das Questões entre os nos 12 a 23 utilizou-se 

novamente a coleta por respostas escalonadas para apurar a média do “grau de 

importância” das respostas escolhidas pelos respondentes numa régua de escala de 

5 alternativas: “1 - Nada importante; 2 - Pouco importante; 3 - Relativamente 

importante; 4 - Importante; e 5 - Muito importante”. A Tabela 14 evidencia os resultados 

obtidos no conjunto das Questões de nº 12 a 23: 

 
Tabela 14 - Resultados das Questões nos 12 a 23 

 

Questões 
Grau de 

importância 
(pontuação) 

12. Uma legislação exigente traria bons resultados para a gestão socioambiental, mas 
seria mais eficaz se a minha Empresa a implementasse de forma mais voluntária. 

4 
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Questões 
Grau de 

importância 
(pontuação) 

13. A minha Empresa não vê vantagem competitiva ou benefícios em adotar iniciativas 
de sustentabilidade. 

3 

14. A escassez de recursos financeiros e falta de conhecimento sobre os impactos 
gerados pelas atividades das Empresas pode ser superada por meio da colaboração 
entre empresas. 

 

4 

15. As grandes empresas são o principal foco de atenção no debate sobre 
sustentabilidade. Por isso, a minha Empresa não deve se envolver nesse tema. 

1 

16. Promover programas de capacitação dos colaboradores aumenta as chances da 
minha Empresa implementar iniciativas de sustentabilidade. 

5 

17. A pressão dos stakeholders em relação às questões de sustentabilidade sobre a 
minha Empresa é um motivador para a adoção de práticas sustentáveis. 

 

3 

18. Divulgar informações econômicas, sociais e ambientais, através dos relatórios de 

sustentabilidade, tem por objetivo informar aos stakeholders o desempenho da minha 
Empresa. 

 

4 

19. Minha Empresa depende da legitimidade (licença para operar obtida pela 
compatibilidade dos produtos e/ou serviços com o contrato social implícito entre a 
Empresa e a sociedade) para sua sobrevivência. 

 

4 

20. Os relatórios de sustentabilidade ajudam a minha Empresa a demonstrar 
legitimidade e reputação para a sociedade. 

4 

21. Incorporar iniciativas sustentáveis e responsáveis pode aumentar a possibilidade da 
minha Empresa atuar como fornecedora de grandes organizações, melhorando assim o 
relacionamento com toda a cadeia de abastecimento. 

 

5 

22. Os níveis de geração de resíduos e consumo de recursos (como energia e água) da 
minha Empresa têm impacto significativo no meio ambiente e provocam danos 
ambientais. 

 

4 

23. Os níveis dos custos e riscos das atividades da minha Empresa têm impacto 
significativo no meio ambiente e provocam danos ambientais. 

4 

Fonte: O Autor 

 

 

A Figura 16 expõe, visualmente, os resultados nas Questões nos 12 a 23: 

 

Figura 16 - Resultados das Questões nos 12 a 23 

 
Fonte: O Autor 

 

 
Dentre o rol de questões da Tabela 14, 2 questões foram classificadas como 

“5 - Muito importantes” pelos respondentes, sendo elas: “16 - Promover programas 

de capacitação dos colaboradores aumenta as chances da minha Empresa 
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implementar iniciativas de sustentabilidade”; e “21 - Incorporar iniciativas 

sustentáveis e responsáveis pode aumentar a possibilidade da minha Empresa atuar 

como fornecedora de grandes organizações, melhorando assim o relacionamento 

com toda a cadeia de abastecimento”. 

A decisão de promover a capacitação de colaboradores para implementar 

iniciativas de sustentabilidade pode estar relacionada ao engajamento das PMEs em 

atividades sociais de modo a aumentar o compromisso dos funcionários com a 

empresa e melhorar o desempenho no longo prazo (CHOONGO, 2017). 

Quanto a Questão nº 21 “Incorporação de iniciativas sustentáveis para atuar 

como fornecedora de grandes organizações” chamou atenção o fato de a resposta 

ter sido apontada como “5 - Muito importante”, enquanto que na Questão nº 2 - 

Motivações, item xiv “Acesso a empresas de grande porte” a pontuação obtidas nas 

respostas foi de “3 - Relativamente importante”. As Empresas 2, 5 e 6 apresentaram 

respostas contraditórias entre essas duas questões, o que talvez possa ser explicado 

pelo tamanho do questionário de pesquisa, que poderia provocar alguma dúvida nas 

respostas, ou também demonstrar a necessidade das 3 empresas avançarem no 

entendimento e reforçarem o quanto às práticas sustentáveis podem contribuir para 

suas estratégias e objetivos, até porque esta decisão pode se tornar uma vantagem 

competitiva interessante, pois, conforme GRI (s.d) a maioria das PMEs em cadeias 

globais ainda não atende a essas expectativas e esses requisitos são vistos como 

um fardo para essas empresas. 

No oposto, 1 questão foi classificada como “1 - Nada importante”, sendo ela a 

“15 - As grandes empresas são o principal foco de atenção no debate sobre 

sustentabilidade. Por isso, a minha Empresa não deve se envolver nesse tema”. 

Esse posicionamento das PMEs participantes pode estar relacionado a uma 

preocupação do impacto das suas atividades no meio ambiente, tratado no tópico 

“Análise das respostas das empresas participantes com os objetivos específicos da 

pesquisa e outros estudos”, subitem “Redução dos danos ambientais das suas 

atividades” e também em relação aos valores pessoais dos empresários, 

proprietários, administradores e/ou gestores das PMEs, que também podem ser 

considerados como motivadores para implantação de práticas sustentáveis 

(WILLIAMS e SCHAEFER, 2012). 
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4.2.3 Análise comparativa das práticas sustentáveis com viabilidade de implantação 

apontadas pelas PMEs respondentes 

 
A Parte 3 do questionário de pesquisa foi elaborada a partir dos indicadores 

GRI Standards e QRSAs selecionados e formaram a proposta do Relatório de 

Sustentabilidade Simplificado. 

As opções de respostas escolhidas pelas PMEs respondentes eram: “Sim”, 

“Não” ou “Não Aplicável (N/A)”. As empresas respondentes foram orientadas a usar 

a opção “N/A” somente se: (a) não possuíssem alguma das estruturas mencionadas 

nos indicadores; (b) não fosse requerido para sua operação; ou (c) não tivessem 

emissões e/ou impactos ambientais em seus processos produtivos e/ou atividades. 

A Empresa 2 não encaminhou suas respostas de forma individualizada para as 

Questões nos 24 a 67 referente a Parte 3, optando em substituí-las por um comentário 

geral que foi de que “praticamente todas as práticas sustentáveis arroladas estão 

previstas em nosso SGI”. Assim, foi realizado um ajuste na quantidade de respostas 

recebidas considerando-se 6 empresas respondentes e não 7 empresas como foi 

contemplado nas Partes 1 e 2 desse questionário de pesquisa e as respostas 

referentes a Empresa 2 foram classificadas como “Não Respondidas - N/R”. O tópico 

a seguir sumariza os resultados apurados a partir das frequências das respostas das 

PMEs respondentes para os respectivos indicadores sob análise. 

 
4.2.3.1 Indicadores GRI Standards selecionados 

 

As análises das Questões nos 24 a 50 dos indicadores GRI Standards 

selecionados foram efetuadas a partir dos resultados das frequências apuradas a 

partir das respostas recebidas, conforme Apêndice I, e os percentuais das respostas 

recebidas calculada para cada um dos respectivos indicadores, os quais foram 

transcritos para a Tabela 15 abaixo, por segmento de atuação das PMEs 

respondentes (Indústria ou Serviço): 

Tabela 15 - Resumo dos percentuais das respostas recebidas por Indicadores 
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GRI Standards Selecionados 

 RESPOSTAS 

  
SIM 

  
NÃO 

  
N/A 

Percentuais das respostas       

recebidas por indicador   Indústria  Serviço  Indústria  Serviço  Indústria  Serviço  

1. GRI 102: Conteúdos gerais 82% 71% 10% 29% 8% 0% 

2. GRI 103: Forma de gestão 78% 44% 22% 56% 0% 0% 

3. GRI 205: Combate a corrupção 75% 50% 20% 50% 5% 0% 

4. GRI 302: Energia 75% 50% 25% 50% 0% 0% 

5. GRI 305: Emissões 38% 13% 18% 87% 44% 0% 

6. GRI 306: Resíduos 88% 0% 13% 100% 0% 0% 

7. GRI 307: Conformidade ambiental 56% 13% 25% 88% 19% 0% 

8. GRI 403: Saúde segur. trabalho 81% 56% 19% 44% 0% 0% 

9. GRI 413: Comunidades locais 75% 31% 25% 69% 0% 0% 

Fonte: O Autor 

 

 
Além dos resultados compilados na Tabela acima, analisou-se também esses 

resultados com as demais respostas das PMEs participantes ao longo do 

questionário de pesquisa e, quando necessário, com o apoio de outros estudos: 

1. GRI 102: Conteúdos gerais: as PMEs participantes indicaram haver 

viabilidade na implantação dos indicadores selecionados em suas atividades, 

conforme observado nos percentuais das respostas “Sim”, tanto para os segmentos 

de Indústria quanto de Serviço. A variação entre os segmentos Indústria e Serviço 

foi observada principalmente nos indicadores 102-56|B, itens (i) a (iii), os quais tratam 

da possibilidade de “submeter o relatório a uma verificação externa”. Das 4 PMEs 

industriais respondentes, duas responderam “Sim” para essa verificação (Empresas 

3 e 5), enquanto que as duas PMEs do segmento de Serviço responderam como 

“Não”. Foi possível verificar que as respostas das Empresas 3 e 5 convergiram com 

outras respostas obtidas ao longo do questionário de pesquisa como a Questão nº 

20 - “Os relatórios de sustentabilidade ajudam a minha Empresa a demonstrar 

legitimidade e reputação para a sociedade”, classificada pelas duas empresas como 

“4 - Concordo parcialmente”, na escala de “1 - Discordo Totalmente” a “5 - Concordo 

Totalmente”. Já a Empresa 7 respondeu ao conjunto dos indicadores 102-56|B como 

“N/A”, o que pode ser explicado pelo fato da administração não efetuar a divulgação 

dos relatórios de sustentabilidade, pois seus acionistas não os exigem mais, 

conforme analisado no tópico “Informações gerais dos responsáveis pelas respostas 

e das empresas participantes”. 

2. GRI 103: Forma de gestão: apontaram-se cenários diferentes entre as 

respostas das PMEs Industriais e de Serviços nesse conjunto de indicadores. 
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Enquanto houve uma preponderância para as respostas “Sim” nas PMEs 

Industriais, as respostas “Não” se sobressaíram no segmento de Serviço. Isso 

devido as respostas “Não” da Empresa 6 para todos os indicadores, o que pode ser 

explicado pelo fato dessa empresa ter sido constituída em 2017 e ainda estar em 

fase de identificação e amadurecimento de suas práticas de governança. As demais 

PMEs participantes possuem mais de 19 anos de fundação, conforme demonstrado 

na Tabela 8, cujas respostas foram preponderantemente “Sim” para todos esse 

mesmos indicadores. Outro fator que pode fundamentar as respostas “Não” da 

Empresa 6 é a resposta indicada na Questão nº 3, item iv “Falta de tempo para 

planejamento de estratégias”, classificada como “Muito Alto”, na Escala Likert pelo 

respondente da Empresa. As respostas “Não” da Empresa 6 indicam a 

oportunidade de implementar estratégias de gestão que podem já estar alinhadas 

com práticas sustentáveis, como as comentadas nesse estudo. 

3. GRI 205: Combate a corrupção: assim como verificado no indicador “GRI 

103: Forma de gestão”, analisado acima, houve uma maior concentração das 

respostas “Sim” nas PMEs Industriais e de respostas “Não” no segmento de Serviço, 

o que também foi motivado pelas respostas “Não” da Empresa 6 para todos 

indicadores. As explicações do indicador GRI 103 para a Empresa 6 também são 

estendidas para a análise desse indicador, as quais podem ser corroboradas pela 

preocupação sobre esse tema, conforme respostas identificadas na Questão nº 1, 

em que o respondente apontou “Ética e transparência” como uma das alternativas 

mais importante quanto ao conceito de práticas sustentáveis e na Questão nº 11 – 

“Relatórios de sustentabilidade seriam uma “prova de comportamento ético” nos 

negócios e estratégias da minha Empresa”, respondido como “Concordo”. Contudo, 

no segmento de Indústrias chamou atenção as respostas “Não” da Empresa 4 para 

esses indicadores, alinhadas com as respostas para a Questão nº 1, em que o 

respondente apontou “Ética e transparência” como a 4ª opção (num ordenamento de 

1 a 5, sendo 1 o “mais importante” e 5 o “menos importante”), considerando 

“Conservação Ambiental”, como o mais importante sobre o conceito de práticas 

sustentáveis. Quanto a Questão nº 11, ela foi respondida como “Concordo”. Assim, 

aparentemente, a Empresa 4 parece apresentar oportunidades para buscar 

implementar estratégias de gestão que possam contemplar e estar alinhadas com as 

práticas sustentáveis, as quais também são comentadas nesse estudo. 
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4. GRI 302: Energia: as respostas “Não” da Empresa 6 destacaram os 

cenários entre as PMEs Industriais e de Serviço novamente. Todavia, no segmento 

de Indústrias chamou atenção às respostas “Não” da Empresa 4, indicando que não 

haveria viabilidade na implantação desses indicadores. Tal resposta acaba gerando 

certa contradição a outras respostas da Empresa informadas ao longo do 

questionário de pesquisa, conforme as Questões nº 7 e 8, respectivamente, “Muitas 

das iniciativas de sustentabilidade servem apenas para atender a legislação 

ambiental, embora não proporcione nenhum benefício financeiro significativo” e 

“Muitas das iniciativas de sustentabilidade servem apenas para atender a legislação 

ambiental, embora não proporcione nenhum benefício ambiental significativo” cujas 

respostas foram “Discordo” e do conhecimento dos impactos das atividades da 

Empresa no ambiente, conforme consta na Questão nº 22 “Níveis de geração de 

resíduos e consumo de recursos (como energia e água) da minha Empresa têm 

impacto significativo no meio ambiente e provocam danos ambientais”, cuja resposta 

na Escala Likert foi de “5 - Concordo totalmente”. 

Algumas explicações para as divergências apontadas na Empresa 4 

podem ser obtidas com a análise das respostas na Questão nº 3, item iii “Escassez 

de recursos financeiros”, sobre os Desafios enfrentados pelas PMEs, a qual foi 

respondida na Escala de Likert como sendo “Alto” e na Questão nº 5 “Falta de 

recursos atrapalha o investimento em sustentabilidade”, respondidas como 

“Concordo”. Portanto, ao mesmo tempo em que há consciência do impacto ambiental 

das atividades da Empresa 4 as restrições financeiras parecem ser limitadores para 

implementação de práticas sustentáveis. 

5. GRI 305: Emissões: de forma geral, as respostas “Sim” desse conjunto de 

indicadores foram as mais baixas em comparação com os demais indicadores 

selecionados. Mesmo assim, as respostas “Não” da Empresa 6 pesaram novamente 

quanto ao segmento de Serviço, já que a Empresa 1 indicou “Sim” para alguns dos 

indicadores selecionados. Entretanto, no segmento de Indústrias chamou atenção às 

respostas “Não” da Empresa 5 e as respostas “N/A” das Empresas 3 e 4, total e 

parcialmente. No caso, das respostas indicadas como “N/A” não foram fornecidos 

maiores comentários pelas Empresas 3 e 4. Contudo, há uma citação feita pelo 

respondente da Empresa 3 que poderá indicar uma análise e possíveis mudanças 

em suas práticas sustentáveis, isso verificado na Questão nº 71-B “Com base nas 
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reflexões desse Questionário, você verificou alguma oportunidade de melhoria das 

atuais práticas sustentáveis da sua empresa?” cujo comentário foi “Sim. 1.Revisão 

do Código de Ética. 2.Revisão dos indicadores ambientais”. Assim, houve uma 

sinalização de que as reflexões das práticas sustentáveis apresentadas no presente 

estudo podem ter auxiliado a Empresa a rever alguns dos seus indicadores 

ambientais, incluindo o de Emissões. 

6. GRI 306: Resíduos: nesse indicador a segregação das respostas entre os 

segmentos de Indústria e de Serviços se mostrou bastante evidente, sendo que as 

duas empresas de Serviços responderam “Não” para esse conjunto de indicadores. 

As duas empresas de serviço (Empresas 1 e 6) demonstraram ter consciência dos 

impactos das suas atividades no ambiente, segundo a Questão nº 22 “Níveis de 

geração de resíduos e consumo de recursos (como energia e água) da minha 

Empresa têm impacto significativo no meio ambiente e provocam danos ambientais”, 

cujas respostas de ambas as empresas na Escala Likert foram “5 - Concordo 

totalmente”. Para a Empresa 1 suas respostas as Questões nº 4 e 5, 

respectivamente, “Incorporar iniciativas de sustentabilidade aumentarão as 

despesas da minha Empresa” e “Falta de recursos atrapalha o investimento em 

sustentabilidade” foram respondidos como “Concordo”, o que pode demonstrar uma 

barreira de recursos financeiros para a revisão e a implementação de práticas 

sustentáveis no gerenciamento dos resíduos, próprios ou de terceiros. No caso da 

Empresa 6 a resposta indicada na Questão nº 3, item iv “Falta de tempo para 

planejamento de estratégias”, classificada como “Muito Alto”, na Escala Likert pelo 

respondente da Empresa pode ser uma explicação para a falta de implementação do 

gerenciamento dos seus resíduos. Em linha com as respostas das Empresas 1 e 6, 

foi possível verificar oportunidades de revisão das suas práticas sustentáveis 

incluindo os temas dos resíduos tratados nesse conjunto de indicadores. 

7. GRI 307: Conformidade ambiental: foi possível verificar a distinção das 

respostas entre os segmentos Industrial e de Serviços, em que as duas empresas 

de Serviços (Empresas 1 e 6) responderam “Não” para esse conjunto de indicadores. 

Há uma certa diferença nas respostas apuradas nesse indicador para as Empresas 

1 e 6, ambas com as mesmas respostas em relação as Questão nº 2, item iii 

“Regulamentações legais (ex.: licenciamento, fiscalização e multas ambientais)”, 

quanto as motivações de incorporar práticas sustentáveis, a qual foi classificada 
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como “Muito importante”, na Escala de Likert e da Questão nº 3, item 

“Regulamentações legais”, nos desafios, apontado como “Muito alto”, sendo possível 

perceber a relevância do tema para essas Empresa. De outro lado, importante 

mencionar também as respostas “Não” da Empresa Industrial nº 5 que, assim como 

as Empresas 1 e 6, respondeu as Questões nº 2 e nº 3, “Alto”, na Escala de Likert. 

Assim, foi possível verificar outros indicadores selecionados com oportunidades de 

revisão das práticas sustentáveis pelas Empresas 1, 5 e 6. 

8. GRI 403: Saúde segurança do trabalho: nesse conjunto de indicadores 

também foi possível verificar um destaque nas respostas “Sim” para as empresas do 

Segmento Industrial em relação as de Serviço. A Empresa 1, do segmento de 

Serviços, classificou grande parte das suas respostas como “Não”. Porém, foi 

possível verificar uma certa divergência em suas respostas em relação a resposta 

da Questão nº 16 “Promover programas de capacitação dos colaboradores aumenta 

as chances da minha Empresa implementar iniciativas de sustentabilidade”, 

classificada como “Concordo Totalmente”, na Escala de Likert. Já em relação as 

Empresas Industriais, ganha destaque as respostas “Não” da Empresa 5, as quais 

foram comentadas pelo representante da empresa como podendo “representar um 

risco trabalhista para sua empresa, caso fossem divulgados e, por isso, se 

implementados, não seriam divulgados”, servindo para reforçar a necessidade da 

adequação das ferramentas à realidade, jurisdições, aspectos regulatórios de países 

e sociedades, como destacados em estudo do IOSCO (2021). O representante da 

Empresa 5 foi o única entrevistado presencialmente em função dos protocolos 

sanitários da COVID-19. 

9. GRI 413: Comunidades locais: há diferenças relevantes entre as 

respostas das Empresas Industriais e de Serviços, sendo que a Empresa 6 (de 

Serviços) respondeu “Não” para todo o conjunto desses indicadores. Também 

chamou atenção nas Empresas Industriais as respostas da Empresa 4 para os 

indicadores 413-1|A (iv) a (viii) indicados como “Não”. Aqui se vislumbram novas 

oportunidades para as Empresas 4 e 6 implementarem práticas sustentáveis que 

busquem mapear e conhecer seus stakeholders, suas expectativas e o engajamento 

dos seus stakeholders com suas empresas auxiliando-as a manter e ampliar 

aspectos intangíveis como reputação e legitimidade operacional, até porque as duas 

empresas responderam a Questão nº 19 “Minha Empresa depende da legitimidade 
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(licença para operar obtida pela compatibilidade dos produtos e/ou serviços com o 

contrato social implícito entre a Empresa e a sociedade) para sua sobrevivência”, 

como “Concordo Totalmente”, na Escala de Likert, ou seja, algo relevante para 

continuidade das suas operações. 

A 
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Tabela 16 demonstra o resumo geral das respostas recebidas considerando a 

representatividade (peso) percentual dos indicadores GRI Standards segregados de 

acordo com os segmentos das PMEs (Industrial = Ind. e Serviços = Serv.) e também 

a representatividade das Respostas “Sim”: 
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Tabela 16 - Resumo geral da representatividade percentual dos indicadores GRI Standards 

selecionados e das respostas recebidas 
 RESPOSTAS Represen- 

tatividade 
total dos 
Indica- 

dores (%) 

Represen- 
tatividade 
das Res- 
postas 
SIM (%) 

Indicadores GRI Standards  
SIM 

 
NÃO 

 
N/A Selecionados 

 
Médias ponderadas 

 
Ind. 

 
Serv. 

 
Ind. 

 
Serv. 

 
Ind. 

 
Serv. 

 
GRI 102: Conteúdos gerais 

 
15% 

 
7% 

 
2% 

 
3% 

 
2% 

 
0% 

 
29% 

 
38% 

GRI 103: Forma de gestão 5% 1% 1% 2% 0% 0% 9% 10% 

GRI 205: Combate a corrupção 3% 1% 1% 1% 0% 0% 6% 7% 

GRI 302: Energia 2% 1% 1% 1% 0% 0% 5% 5% 

GRI 305: Emissões 7% 1% 3% 8% 8% 0% 27% 14% 

GRI 306: Resíduos 1% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 2% 

GRI 307: Conformidade ambiental 2% 0% 1% 1% 1% 0% 5% 3% 
GRI 403: Saúde segur. trabalho 5% 2% 1% 1% 0% 0% 9% 12% 

GRI 413: Comunidades locais 4% 1% 1% 2% 0% 0% 8% 9% 

Representatividade das Respostas 44% 14% 11% 20% 11% 0% 100% 100% 

Fonte: O Autor 

 

 
Através dessa análise foi possível conhecer a viabilidade da implantação das 

práticas dos indicadores selecionados do GRI Standards por segmento de atuação, 

sendo os indicadores com maior viabilidade de adoção, respondidos como “Sim”: 

“GRI 102 - Conteúdos gerais”, com 38%, e “GRI 305: Emissões”, com 14%. 

Também se constatou que dos 23 indicadores GRI Standards selecionados, 

16 são indicadores qualitativos e 7 indicadores quantitativos. Os indicadores 

qualitativos indicam a necessidade de a empresa descrever suas políticas e/ou 

procedimentos internos (GRI, 2016). Enquanto que os indicadores quantitativos 

tratam da mensuração através de normas, metodologias, cálculos, premissas ou 

outras ferramentas de apoio, ou seja, apresentando um maior nível de complexidade 

em suas apurações (GRI, 2016). 

O conjunto dos resultados demonstra que as PMEs respondentes 

vislumbraram a viabilidade de implementação de práticas sustentáveis com um perfil 

mais qualitativo do que quantitativo, o que poderia ser explicado pelos indicadores 

qualitativos serem mais próximos de suas rotinas operacionais e que não exigiriam 

maiores esforços e/ou custos adicionais com a contratação de especialistas, 

protocolos de medição, entre outros recursos, para atendimento dos requisitos 

previstos no GRI Standards. 

Finalizando essa etapa das análises, apurou-se também o resultado das 

respostas obtidas pelas empresas respondentes correlacionando-as com os 

respectivos ODS. Utilizou-se como referência o estudo “Linking the SDGs and the 

GRI Standards” (GRI e ONU, 2020). O total de indicadores GRI Standards 



111 
 

 
 

 

selecionados na elaboração do questionário de pesquisa e respondidos pelas PMEs 

participantes foi de 95 indicadores. Desse total, 36 indicadores apresentavam 

correlação com os ODS, o que representa uma aderência nas respostas entre GRI 

Standards e ODS de 38%. 

A Tabela 17 demonstra o resumo geral das respostas recebidas somente para 

os indicadores GRI Standards que apresentam correlação com os ODS de acordo 

com o estudo elaborado em conjunto entre o GRI e a ONU (2020): 

 
Tabela 17 - Resumo geral da representatividade percentual dos indicadores GRI Standards 

selecionados e das respostas recebidas (Somente ODS) 
 RESPOSTAS Represen- 

tatividade 
total dos 
Indica- 

dores (%) 

Represen- 
tatividade 
das Res- 
postas 
SIM (%) 

Indicadores GRI Standards  
SIM 

 
NÃO 

 
N/A Selecionados com respecitos ODS 

 
Médias ponderadas 

 
Ind. 

 
Serv. 

 
Ind. 

 
Serv. 

 
Ind. 

 
Serv. 

 
GRI 102: Conteúdos gerais 

 
12% 

 
6% 

 
1% 

 
2% 

 
1% 

 
0% 

 
22% 

 
30% 

GRI 103: Forma de gestão 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GRI 205: Combate a corrupção 7% 2% 2% 2% 1% 0% 14% 16% 

GRI 302: Energia 1% 1% 1% 1% 0% 0% 4% 3% 

GRI 305: Emissões 7% 1% 3% 7% 7% 0% 25% 13% 

GRI 306: Resíduos 3% 0% 1% 2% 0% 0% 6% 6% 
GRI 307: Conformidade ambiental 3% 0% 1% 3% 1% 0% 8% 5% 

GRI 403: Saúde segur. trabalho 11% 4% 3% 3% 0% 0% 21% 27% 

GRI 413: Comunidades locais 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Representatividade das Respostas 44% 14% 12% 20% 10% 0% 100% 100% 

Fonte: O Autor 

 

 
Como resultado dessas duas análises verificou-se que a representatividade 

percentual total das respostas dos indicadores GRI Standards selecionados por 

natureza das respostas (“Sim”, “Não” ou “N/A”) e segmento de atuação ficaram 

próximas aos resultados das representatividades percentuais totais das respostas 

dos ODS que possuem correlação com os GRI Standards, ou seja, tem uma 

cobertura alinhada com os ODS. Assim, as PMEs que adotarem práticas 

sustentáveis utilizando a proposta de Relatório de Sustentabilidade Simplificado 

dessa pesquisa, atenderão o GRI Standards e também aos ODS da Agenda 2030, 

da ONU, fato que ser explorado pelos empresários, proprietários, administradores 

e/ou gestores como um diferencial estratégico para suas empresas. 

 
4.2.3.2 Questões selecionadas QRSAs 

 

O Apêndice J demonstra o resultado das respostas e as frequências simples 

das empresas respondentes das questões selecionadas a partir dos QRSAs das 
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instituições financeiras brasileiras e que não constavam no GRI Standards. As 

questões referentes aos QRSAs são aquelas entre os nos 51 a 67 e as respostas 

poderiam ser assinadas pelas PMEs como “Sim”, “Não” ou “N/A”, conforme 

detalhado no tópico “Indicadores GRI Standards selecionados”, com abertura por 

segmento de atuação (Industrial = Ind. e Serviços = Serv.). 

A Tabela 18 apresenta a transcrição do percentual de todas as respostas 

recebidas, conforme Apêndice J, abertas por segmento de atuação das PMEs 

respondentes (Indústria ou Serviço): 

 
Tabela 18 - Resumo dos percentuais das respostas recebidas dos QRSAs - 

Questões dos nos  51 a 67 

 
 
 
 
 

Representatividade das Respostas 

RESPOSTAS 

 
SIM 

  
NÃO 

  
N/A 

 

  Indústria  
 

Serviço  
 

Indústria  
 

Serviço  
 

Indústria  
 

Serviço  

30% 11% 26% 20% 10% 3% 

Fonte: O Autor 

 

 
O resumo geral das respostas recebidas com base nas 17 perguntas dos 

QRSAs e a representatividade da natureza das respostas recebidas em percentuais 

foi de: 41% das empresas responderam “Sim” para viabilidade da implantação de 

práticas sustentáveis das perguntas dos QRSAs; 46% das respondentes “Não”; e 

13% das empresas responderam como “N/A”. 

A representatividade das respostas consolidadas dos indicadores e perguntas 

dos GRI Standards com as perguntas dos QRSAs selecionados foram apresentados 

na Tabela 19 a seguir: 

 
Tabela 19 - Consolidação da representatividade das respostas dos indicadores 

GRI Standards e questões QRSAs 
 RESPOSTAS 

  
SIM 

  
NÃO 

  
N/A 

  

  Indústria  
 

Serviço  
 

Indústria  
 

Serviço  
 

Indústria  
 

Serviço  

Indicadores e perguntas GRI Standards 44% 14% 11% 20% 11% 0% 
Questões QRSAs 30% 11% 26% 20% 10% 3% 

Fonte: O Autor 

 

 
Consoante aos resultados consolidados demonstrados na Tabela acima, foi 
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possível verificar que as PMEs do segmento Industrial demostraram uma maior 

tendência de implementar as práticas sustentáveis tratadas nesse estudo do que as 

PMEs do segmento de serviços, tanto para os indicadores GRI Standards (“Sim”: 

44% x “Não”: 11%) quanto para as questões dos QRSAs (“Sim”: 30% x “Não”: 26%). 

Já as PMEs do segmento de serviços apresentaram um resultado oposto, ou seja, 

de inviabilidade de implementação de determinadas práticas sustentáveis, conforme 

observado, onde as respostas “Não” acabaram superando as respostas “Sim” tanto 

nos indicadores GRI Standards (“Sim”: 14% x “Não”: 20%) quanto para as questões 

dos QRSAs (“Sim”: 11% x “Não”: 20%). 

Se por um lado o GRI Standards é um dos modelos de relatórios de 

sustentabilidade mais utilizados em nível Global (KPMG, 2020), o que pode ter 

incentivado as respostas “Sim” quanto a viabilidade de práticas sustentáveis para as 

PMEs Industriais, essa mesma motivação não é verificada junto as PMEs de 

Serviços. As análises em relação ao posicionamento das PMEs de Serviços 

demonstraram haver mais dificuldades na viabilização das práticas sustentáveis e 

foram abordadas com maiores detalhes no tópico “Indicadores GRI Standards 

selecionados”, a partir da Tabela 15. 

As respostas dos QRSAs selecionados ganharam destaque, pois mesmo nas 

PMEs Industriais as respostas “Sim” e “Não” foram relativamente próximas. Os 

resultados apurados para as PMEs de Serviços apontaram maiores dificuldades 

quanto a viabilidade da implementação de práticas sustentáveis ao ponto das 

respostas “Não: 20%” superarem as respostas “Sim: 11%”. Considerando que os 

QRSAs são documentos que fazem parte da análise da qualidade de crédito das 

instituições financeiras para liberação de linhas de crédito aos seus clientes 

(consoante explicado no tópico “Instituições Financeiras e seu papel no 

desenvolvimento sustentável”) as PMEs podem não estar percebendo a relevância 

dos QRSAs para que possam acessar linhas de crédito diferenciadas junto às 

instituições financeiras brasileiras. Aqui se observa mais uma justificativa e 

oportunidade para que os empresários, proprietários, administradores e/ou gestores 

de PMEs incluírem na agenda de seus negócios os QRSAs como documentos a 

serem observados quando forem tratar da adoção de práticas de sustentabilidade 

em suas empresas. 
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4.2.3.3 Validação da proposta do uso do relatório de sustentabilidade simplificado 

 

A Questão nº 68 utilizou respostas escalonadas para apurar a probabilidade 

das empresas respondentes utilizarem, revisarem ou melhorarem suas práticas 

sustentáveis a partir dos indicadores da Parte 3 do questionário de pesquisa e, 

consequentemente, validar a proposta do relatório de sustentabilidade simplificado 

desse estudo. Foram apresentadas as seguintes opções de respostas aos 

respondentes numa régua de escala de 5 alternativas: “1 - Muito baixa”; “2 - Baixa”; 

“3 - Média”; “4 - Alta”; “5 - Muito Alta”. As respostas obtidas são apresentadas na 

Tabela 20 abaixo: 

 
Tabela 20 - Respostas das PMEs participantes (Questão nº 68) 

Empresa codificada 
Nível de resposta 

(pontuação) 
Empresa 1 5 

Empresa 2 3 

Empresa 3 4 

Empresa 4 4 

Empresa 5 3 
Empresa 6 4 
Empresa 7 4 

Fonte: O Autor 

 

 
Os resultados apresentados na Tabela 20 também foram analisados em 

conjunto com as respostas obtidas em outras questões ao longo do questionário de 

pesquisa, como as Questões entre os nos 4 a 23 e as Questões nos 71 a 73. 

Dentre todas as questões, a consistência das respostas indicadas na Questão 

nº 68 foram verificadas, em especial, com base nas respostas das Questões nos 5, 

13, 17, 19 e 20, pois são as que retratam iniciativas de sustentabilidade com uma 

visão mais ampla em relação as demais questões do questionário de pesquisa. As 

respostas da Questão nº 5 poderiam ser escolhidas pelos respondentes entre 

“Concordo” e “Discordo”. Já as respostas das demais questões são escalonadas 

podendo ser classificadas entre “1 - Discordo totalmente”, “2 - Discordo 

Parcialmente”, “3 - Indiferente”, “4 - Concordo parcialmente” e “5 - Concordo 

totalmente”. As respostas das PMEs participantes para essas 5 questões são 

demonstradas na Tabela 21. As Questões nos 71 a 73 solicitavam que os respondentes 

fizessem comentários abertos, os quais também serviram de base para a análise de 

conteúdo, conforme tratado no tópico “Análise de conteúdo sobre os comentários 
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dos respondentes”. 

 
 

Tabela 21 - Respostas PMEs Participantes - Questões relacionadas com a validação da proposta do 
Relatório de Sustentabilidade Simplificado 

 Nº da Empresa (Codificada) 

 
Questões 

 
  1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

5. A falta de recursos atrapalha o investimento 
em sustentabilidade 

Con- 
cordo 

Con- 
cordo 

Con- 
cordo 

Con- 
cordo 

Con- 
cordo 

Dis- 
cordo 

Dis- 
cordo 

13. A minha Empresa não vê vantagem 

competitiva ou benefícios em adotar iniciativas 
de sustentabilidade. 

 

4 
 

2 
 

4 
 

1 
 

4 
 

5 
 

1 

17. A pressão dos stakeholders em relação às 
questões de sustentabilidade sobre a minha 
Empresa é um motivador para a adoção de 
práticas sustentáveis. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
5 

 
3 

19. Minha Empresa depende da legitimidade 
(licença para operar obtida pela compatibilidade 
dos produtos e/ou serviços com o contrato 
social implícito entre a Empresa e a sociedade) 
para sua sobrevivência. 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
1 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
1 

20. Os relatórios de sustentabilidade ajudam a 
minha Empresa a demonstrar legitimidade e 
reputação para a sociedade. 

 
5 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

Respostas PMEs para Questão nº 68 5 3 4 4 3 4 4 

Fonte: O Autor 

 

 
A Empresa 1 respondeu à Questão nº 68 como “5 - Muito Alta” a probabilidade 

de adotar, revisar ou melhorar as práticas sustentáveis através dos indicadores do 

relatório de sustentabilidade simplificado. Pôde se observar que sua resposta estava 

relacionada a preocupação com a pressão exercida pelos stakeholders (Questão nº 

17, resposta com nível “4 - Concordo parcialmente”), assim como a manutenção da 

legitimidade e da reputação para operar (Questões nº 19 e nº 20, respostas com 

níveis “4 - Concordo parcialmente” e “5 - Concordo totalmente”, respectivamente), 

sendo o destaque para o uso do relatório de sustentabilidade como ferramenta de 

comunicação das ações de legitimidade e reputação da empresa para com a 

sociedade. 

O respondente também incluiu comentário na Questão nº 72, alinhado com 

sua resposta à Questão nº 20, mencionando que ele verificou que os indicadores 

apresentados na Parte 3, base do relatório de sustentabilidade simplificado proposto 

“[...] incentiva os colaboradores responsáveis da parte ambiental da empresa a criar 

e manter um relatório robusto de sustentabilidade”. Por outro lado, há um certo nível 

de contradição demonstrado na resposta da Questão nº 13 ao indicar que sua 

empresa não vê benefícios em adotar iniciativas de sustentabilidade (resposta com 
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nível “4 - Concordo parcialmente”), além de concordar que a escassez de recursos 

(financeiros ou humanos) pode atrapalhar os investimentos em sustentabilidade. 

 
Em relação a essas duas últimas respostas foi possível analisar o comentário 

do respondente quanto a sua preocupação frente ao mercado, o qual consta na 

Questão nº 73 transcrita a seguir: 

 
[...] uma vez que o mercado está cada vez mais tendendo a avaliar 
as boas práticas de sustentabilidade (ESG), priorizando estas 
práticas para fechamento de novos negócios. Acredito que em um 
futuro próximo apenas as empresas que tiverem essas práticas bem 
estabelecidas em suas políticas e atividades poderão se relacionar 
como parceiros comerciais e também para celebração de novos 
negócios. 

 
Logo, o conjunto das análises realizadas sobre as respostas da Empresa 1 

ajudaram a entender a classificação como “5 - Muito Alta” à Questão nº 68, validando 

a proposta de utilizar as práticas sustentáveis componentes do relatório de 

sustentabilidade simplificado, embora hajam algumas contradições que demonstram 

oportunidades de evolução e desenvolvimento do tema de práticas sustentáveis na 

PME participante. 

A resposta da Empresa 2 quanto à Questão nº 68 foi indicada como “3 - Média” 

e está condizente com as respostas das demais questões analisadas em conjunto. 

Existe a preocupação com sua legitimidade, conforme apontado na Questão nº 19 

(resposta com nível “5 - Concordo totalmente”), somado também a visão de que a 

escassez de recursos (financeiros ou humanos) pode atrapalhar e dificultar os 

investimentos em sustentabilidade, mas não de forma geral, conforme o nível de 

resposta da Questão nº 13 (“2 - Discordo Parcialmente”) em relação às possíveis 

vantagens competitivas e benefícios em adotar iniciativas sustentáveis. 

Além do que, o respondente da empresa comentou na Questão nº 72 que “já 

adotamos e praticamos praticamente a totalidade referenciada no questionário” e diz 

acreditar que os indicadores apresentados na proposta de relatório de 

sustentabilidade simplificados podem servir como um referencial para adoção e 

divulgação de práticas sustentáveis, conforme comentado na Questão nº 73, como 

“É possível que sim. A legislação e nosso SGI nos orientam atualmente”. 

Mesmo esses fatores em conjunto parecem não destacar os benefícios das 
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práticas sustentáveis ao respondente da Empresa 2 ao ponto de não depositar maior 

grau quanto à validação da proposta de utilização das práticas sustentáveis 

componentes do relatório de sustentabilidade simplificado, classificando-o como o 

nível final de “3 - Média”. 

Na Empresa 3 verificou-se a resposta à Questão nº 68 como “4 - Alta”. O 

respondente indicou em sua resposta que a pressão dos stakeholders é baixa ao 

apontar na Questão nº 17 sua resposta como nível “2 - Discordo Parcialmente”. Em 

contrapartida, sua resposta a Questão nº 13 foi de que a sua PME vê vantagens 

competitivas e benefícios em adotar iniciativas de sustentabilidade (resposta de nível 

“4 - Concordo parcialmente”). Também se observa uma certa contradição entre as 

respostas das Questões nos 19 e 20, pois ambas fazem referência à legitimidade, 

sendo que a Questão nº 20 inclui também a preocupação com a reputação da 

empresa, talvez sendo por esse motivo que o respondente indicou o nível “4 - 

Concordo parcialmente” nessa sua resposta, contra a resposta da Questão nº 19 

com nível “1 - Discordo Totalmente”, ou seja, na visão do respondente sua Empresa 

não depende da legitimidade para sua sobrevivência, mas demonstrou preocupação 

quanto a sua reputação. Outra informação importante a ser considerada na Empresa 

3 em conjunto com a resposta da Questão nº 20 é que, conforme indicado pelo 

respondente, no passado a empresa divulgava seu relatório de sustentabilidade, o 

que deixou de ocorrer por uma mudança na gestão da organização. 

Adicionalmente, foi mencionada que a escassez de recursos (financeiros ou 

humanos) pode atrapalhar os investimentos em sustentabilidade (resposta 

classificada como “Concordo”). Ainda, foi possível analisar o comentário do 

respondente constante na Questão nº 71 em que indica que a análise e a reflexão 

sobre as práticas sustentáveis apresentadas no questionário de pesquisa gerou 

oportunidades de melhoria em suas práticas atuais especificamente em dois itens: 

“Sim. 1.Revisão do Código de Ética. 2.Revisão dos indicadores ambientais”. 

Portanto, o conjunto dos fatores apontados nas respostas às Questões 

mencionadas e também os relatos do respondente sobre as oportunidades de 

melhorias que foram realizadas em suas práticas atuais e nas Questões nº 72 e 73, 

como servindo “[...] como roteiro para auxiliar na revisão das práticas adotadas” e de 

que essas práticas sustentáveis listadas podem auxiliar os empresários, donos e 

gestores de empresas “[...] de forma mais clara para buscar recursos para o setor” 
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corroboram, justificam e destacam os benefícios das práticas sustentáveis validando, 

inclusive de forma empírica, a proposta de utilização das práticas sustentáveis 

componentes do relatório de sustentabilidade simplificado, a qual foi classificada 

como “4 - Alta”. 

A Empresa 4 respondeu à Questão nº 68 como “4 - Alta”. Foi apontada a 

preocupação com a legitimidade e a reputação para operação da empresa, conforme 

apontado nas Questões nº 19 e 20 (ambas respondidas com nível “5 - Concordo 

totalmente”) reconhecendo também que os relatórios de sustentabilidade poderiam 

ajudá-los a comunicar tais práticas à sociedade, o que está alinhado com a indicação 

de que a empresa prepara seu relatório de sustentabilidade de acordo com o padrão 

do Instituto Chico Mendes e possui certificação ambiental, também emitida por 

aquele Instituto. 

Ademais, o respondente entende que sua empresa vê vantagens competitivas 

nas iniciativas de sustentabilidade, conforme resposta como nível “1 - Discordo 

Totalmente” para a Questão nº 13. Ademais, assim como as Empresas 1, 2 e 3, a 

escassez de recursos (financeiros ou humanos) foi apontada como um fator que 

pode atrapalhar os investimentos em sustentabilidade, resposta assinalada como 

“Concordo” à Questão nº 5. Esses fatores em conjunto parece que direcionaram os 

benefícios das práticas sustentáveis ao ponto de levarem o respondente a indicar a 

validação da proposta de utilização das práticas sustentáveis componentes do 

relatório de sustentabilidade simplificado como “4 - Alta”, além da Empresa já adotar 

práticas sustentáveis e divulgá-las através do padrão de relatórios e certificação do 

Instituto Chico Mendes. 

A Empresa 5 respondeu a Questão nº 68 como “3 - Média”, o que está, de 

certa forma, alinhada com as respostas obtidas para as demais Questões analisadas 

ao longo do questionário de pesquisa. Foi possível verificar a preocupação com a 

legitimidade e a reputação da empresa, conforme apontado nas respostas das 

Questões nº 19 e 20 (ambas respondidas com nível “4 - Concordo parcialmente”). 

Há também a visão de que a escassez de recursos (financeiros ou humanos) pode 

atrapalhar os investimentos em sustentabilidade, conforme resposta à Questão nº 5 

(“Concordo”). O respondente também indicou que a pressão dos stakeholders é 

baixa (Questão nº 17, classificada como nível “2 - Discordo Parcialmente”). O 

respondente chegou a comentar, em seu entendimento: 
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[...] os clientes ainda não valorizam empresas que prezam pela 
sustentabilidade. O valor de ações comunitárias, cuidados e 
preservação do meio ambiente, colaboradores legalizados, 
idoneidade financeira da empresa, etc. é pouco reconhecido pela 
maioria dos clientes ao escolherem nossos produtos, [...] 

 
 

Em contrapartida, sua resposta à Questão nº 13 foi de que a sua PME vê 

vantagens competitivas e benefícios em adotar iniciativas de sustentabilidade 

(resposta de nível “4 - Concordo parcialmente”), o que pode parecer até um certo 

ponto uma contradição. 

 
Esses fatores considerados em conjunto não parecem convencer o 

respondente sobre os benefícios das práticas sustentáveis ao ponto dele depositar 

maior grau de confiança na validação da proposta do relatório de sustentabilidade 

simplificado como ferramenta a ser utilizada pelas PMEs respondendo a Questão nº 

68 como “3 - Média”. 

A Empresa 6 indicou o nível de resposta como “4 - Alta” para a Questão nº 68, 

o que de certa forma é um resultado contraditório em relação às respostas indicadas 

para as Questões nos 17, 19 e 20, todas respondidas com o nível “5 - Concordo 

Totalmente” e até mesmo ao “Discordar” que a escassez de recursos (financeiros ou 

humanos) pode atrapalhar os investimentos em sustentabilidade, conforme resposta 

a Questão nº 5. Aparentemente, a principal explicação para a resposta da Questão 

nº 68 como sendo “4 - Alta” e não como “5 - Muito Alta” estaria relacionada à resposta 

indicada na Questão nº 13, apontada com o nível de resposta “5 - Concordo 

Totalmente”, ou seja, o respondente não vê vantagens competitivas para sua 

empresa em adotar iniciativas de sustentabilidades. 

Por fim, a Empresa 7 indicou o nível de resposta como “4 - Alta” para a 

Questão nº 68. A Empresa vê vantagens competitivas em adotar iniciativas de 

sustentabilidade (Questão nº 13, respondida com o nível “1 - Discordo totalmente”), 

bem como entende que a pressão de stakeholders não é um motivador para sua 

empresa adotar práticas sustentáveis (Questão nº 17, resposta com nível “3 – 

Indiferente”) e aponta existir uma baixa dependência da legitimidade para sua 

sobrevivência (Questão nº 19, resposta com nível “1 - Discordo Totalmente”). Assim 

como verificado na Empresa 3, a Empresa 5 também deixou de preparar seu relatório 

de sustentabilidade por não mais ser cobrado pelos seus acionistas. Esse fato 
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também pode auxiliar a corroborar a resposta a Questão nº 68. 

A resposta indicada como “Discordo” sobre a escassez de recursos 

(financeiros ou humanos) que pode atrapalhar os investimentos em sustentabilidade, 

na Questão nº 5, está ligada ao fato da Empresa ser a única PME participante que 

informou possuir um orçamento de 1% do seu faturamento alocado para práticas 

sustentáveis, mesmo não sendo mais necessária a preparação e divulgação de 

relatórios de sustentabilidade, conforme consta na 

Tabela 9. Contudo, os comentários do respondente para a Questão nº 72 indicam 

que tal avaliação da Questão nº 68 pode se modificar “[...] ao avaliar a factibilidade 

na coleta dessas informações”, mas que de qualquer forma validam a proposta de 

utilizar as práticas sustentáveis componentes do relatório de sustentabilidade 

simplificado como “4 - Alta”. 

Portanto, verificou-se que as empresas respondentes ao questionário de 

pesquisa mostraram um engajamento de médio para alto nível em tratar e refletir 

sobre as práticas sustentáveis e, na medida da sua realidade, possuem disposição 

para a adoção ou aprimoramento tais práticas em seus negócios, inclusive utilizando 

como referência, os indicadores selecionados apresentados na Parte 3 do 

questionário de pesquisa. 

Com base nos resultados apurados, o presente estudo buscou verificar as 

disposições dos empresários, proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs, 

de empresas localizadas no sul global, na implementação de práticas sustentáveis 

em suas empresas e validou a proposta de um relatório de sustentabilidade 

simplificado através das respostas obtidas pelas PMEs participantes na Questão nº 

68, para auxiliar as PMEs na adoção de práticas sustentáveis e contribuir na literatura 

científica acadêmica sobre práticas sustentáveis adotadas pelas PMEs e os 

potenciais benefícios obtidos ao adotar e comunicar tais práticas aos seus 

stakeholders. 

 
4.2.3.4 Análise de conteúdo sobre os comentários dos respondentes 

 

A parte final do questionário de pesquisa contemplou as Questões de nº 69 a 

7326 num formato de questões abertas em que se solicitou comentários dos 

 

26 Por uma falha no sequenciamento numérico do questionário de pesquisa, o nº 70 não foi utilizado. 
Por isso, o sequenciamento do formulário passado da questão nº 69 para a questão de nº 71. 
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respondentes, quando possível, em relação a uma visão mais pragmática da adoção 

de práticas sustentáveis. Por esse motivo, aplicou-se a análise de conteúdo, 

conforme a metodologia de pesquisa detalhada no tópico “Definição das Categorias 

Analíticas ou Variáveis”. 

Também na Questão nº 69 solicitou-se aos respondentes se o orçamento de 

implantação, contemplando investimento financeiro e tempo de execução, alterou 

sua opinião sobre a possível implantação de alguma das práticas sustentáveis 

apresentadas no questionário de pesquisa. 

 
 

Em relação aos comentários especificamente sobre o orçamento de 

implantação, o respondente da Empresa 1 citou que “observando as questões 

mencionadas na Parte 3 do questionário chego à conclusão de que a análise do 

orçamento de implementação fica muito mais palpável e tangível e fácil de explicar 

os seus ganhos futuros para os tomadores de decisão da empresa”. Já o 

respondente da Empresa 3 teceu comentários de que “alguns dos itens deveriam, 

porém não fazem parte da rotina da empresa por falta de investimentos e/ou forma 

de medição, como por exemplo GEE”. O respondente da Empresa 5 comentou que 

“tendo indicadores de valores e esforço ajudaria a implementar práticas sustentáveis 

na empresa”. E, por fim, a Empresa 6 comentou que “será avaliado a possibilidade 

de alguma intervenção imediata”. 

As Questões de nos 71 a 73 foram separadas entre Série A: empresas que 

não adotam práticas sustentáveis; ou Série B: empresas que já adotam práticas 

sustentáveis. 

Os objetivos das questões da Série A foram verificar junto aos respondentes 

como foi refletir sobre as práticas sustentáveis tratadas no questionário de pesquisa, 

se os indicadores e perguntas selecionadas e apresentadas serviriam como um 

referencial para adoção e divulgação de práticas sustentáveis para suas empresas 

e, por fim, se esses indicadores e perguntas auxiliariam os empresários, 

proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs em direcionar recursos em 

investimentos sustentáveis para obter os melhores retornos aos seus negócios. 

Em relação aos objetivos das questões da Série B, visava obter junto aos 

respondentes se ao refletir sobre as práticas sustentáveis tratadas no questionário 
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de pesquisa, se verificou alguma oportunidade de melhoria em suas práticas atuais, 

se os indicadores e perguntas apresentadas no questionário serviriam como um 

referencial para adoção e divulgação de práticas sustentáveis para suas empresas 

e, por fim, se esses indicadores e perguntas auxiliariam os empresários, 

proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs em direcionar recursos em 

investimentos sustentáveis para obter os melhores retornos aos seus negócios. 

As respostas e comentários dos respondentes foram categorizados e 
codificados. A 

 

Tabela 22 apresenta a frequência de citações que foram codificadas e correlacionadas 

com as respetivas respostas dos respondentes: 

 
Tabela 22 - Frequência de citações codificadas e correlacionadas com as respostas das 

PMEs respondentes 

 
Categoria 

 
Codificação 

Empresas Codificadas Total 
de Fre- 
quên- 
cias 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Comuni- 
cação 

Relatórios de 
Sustentabilidade 

 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

3 

 
Desafio 

Escassez de 
recursos 
financeiros 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 

Desafio 
Poucos be- 
nefícios nas 
iniciativas 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 

Motivação 
Linhas de crédito 
diferenciadas 

0 0 1 0 0 0 0 1 

 
Motivação 

Aumento do 
Lucro / Redução 
de custos 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

Motivação 
Marketing 
ambiental 

1 0 0 0 0 0 1 2 

Motivação 
Oportunidades 
de negócio 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Motivação Políticas internas 0 0 1 0 0 1 2 4 

Motivação 
Pressões dos 
stakeholders 

1 0 0 0 0 0 0 1 

 
Motivação 

Vantagem 
competitiva / 
Crescimento no 
Mercado 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 

Totais 
  

5 
 

1 
 

3 
 

0 
 

5 
 

2 
 

5 
 

21 

Fonte: O Autor 

 

 
As Empresas 1 e 5 foram as que tiveram a maior frequência de referências 

em relação às categorias e as codificações relacionadas à análise de conteúdo 

previamente definidas. Por outro lado, os comentários da Empresa 4 não se 

enquadraram em nenhuma das categorias e codificações elaboradas e a Empresa 2 
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teve somente 1 ocorrência em seus comentários. 

Chama a atenção que ao confrontar as referências codificadas da Empresa 1 

com suas respostas no conjunto de afirmativas da Questão nº 2, que trata das 

motivações para adoção das práticas sustentáveis, suas citações se referem a 

questões que foram respondidas no grau “3 - Relativamente Importante”, na Escala 

de Likert. Ou seja, mesmo sendo de conhecimento do respondente, pode ser 

necessário avançar no entendimento do quanto às práticas sustentáveis podem 

contribuir para as atividades da empresa. Contudo, o respondente da Empresa 1 

citou que com base nas reflexões dos indicadores listados no questionário de 

pesquisa ele verificou “[...] oportunidades de otimização para redução de consumo 

de água e energia durante as atividades das obras de saneamento e gás”. 

No caso da Empresa 5, a citação de “Desafio – Poucos benefícios” foi 

classificada em um grau “5 - Muito importante”, enquanto que as “Motivações - 

Oportunidades de negócio, Crescimento no mercado e Vantagem competitiva” foram 

classificados em graus de “2 - Pouco Importante”, “3 - Relativamente Importante” e 

“2 - Pouco Importante”, respectivamente. Assim como comentado na Empresa 1, a 

Empresa 5 também pode necessitar avançar no melhor entendimento do quanto 

adotar práticas sustentáveis podem contribuir para seus negócios. 

A única citação da Empresa 2 foi classificada no conjunto da Questão nº 2 

com um grau “5 - Muito importante”, em destaque para a Motivação “Pressão de 

Clientes”. Todavia, quando se efetua o cruzamento dessa resposta com a resposta 

assinalada na Questão nº 17 (que trata sobre “a pressão de stakeholders em relação 

as questões de sustentabilidade na minha empresa”) o nível de resposta indicado foi 

“3 - Indiferente”. Isso demonstra que pode haver uma possibilidade de avançar no 

melhor entendimento pela empresa, não somente do que são práticas sustentáveis, 

mas sim o entendimento e mapeamento de quem são seus stakeholders. 

No caso da Empresa 3, a citação do “Desafio - Escassez de recursos” foi 

classificada em um grau de “5 - Muito importante”, enquanto que as “Motivações - 

Linhas de crédito e Políticas internas” foram classificadas em um grau de “4 - 

Importante” e “3 - Relativamente Importante”, respectivamente. A resposta como “5 

- Muito importante” a escassez de recursos está alinhada com a resposta indicada 

na Questão nº 5, a qual foi respondida como “Concordo”. 
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A Empresa 6 fez citação a “Motivação - Política interna e Vantagens 

competitivas / crescimento no mercado”, as quais foram classificadas em um grau de 

“5 - Muito importante” e que foram citadas pelo respondente na Questão nº 71 como 

“penso em criar políticas socio-ambientais para os funcionários e para a 

comunidade”. 

E, por último, a Empresa 7 fez citações as “Motivações - Marketing ambiental 

e Políticas internas”, classificadas em graus de “5 - Muito importante” e “3 - 

Relativamente Importante”, respectivamente. Também foram citados na Questão nº 

71 os relatórios de sustentabilidade, principalmente quanto a necessidade de “[...] 

retomar os relatórios de sustentabilidade, cuja prática se perdeu no processo” e 

também quanto as práticas sustentáveis selecionadas e relacionadas no questionário 

de pesquisas auxiliar os empresários, donos e gestores de empresas, na Questão nº 

73: 

 
Se houver uma cultura inerente, sim. Caso contrário, a complexidade 
na coleta de dados pode fazer com que o processo se torne exaustivo 
e se perca com outras demandas entendidas como mais diretamente 
relacionadas ao negócio. 

 
 

Foi possível verificar que os comentários realizados pelos respondentes, 

quando cruzados com suas respostas ao longo do questionário de pesquisa, 

demonstram espaços para avançar e desenvolver o alinhamento e entendimento das 

práticas sustentáveis como estratégias para suas empresas, bem como obter maior 

conhecimento de quem são suas partes interessadas, bem como as vantagem das 

empresas nos mercados em que atuam, convertendo tais ações em resultados para 

seus negócios. 

 
4.3 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES COM OS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PESQUISA E OUTROS ESTUDOS 

 
O Primeiro Objetivo Específico estabelecido para esta pesquisa foi de 

identificar as motivações e os desafios dos empresários, proprietários, 

administradores e/ou gestores de PMEs localizadas em Curitiba e sua Região 

Metropolitana, na adoção de práticas sustentáveis em seus negócios. Esse contexto 

foi abrangido na Parte 2 do questionário dessa pesquisa, em que foram abordados o 
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conceito de práticas sustentáveis, as motivações e os desafios para adoção de 

práticas sustentáveis pelas PMEs. 

 
4.3.1 Conceito de Práticas Sustentáveis 

 

As análises das respostas das PMEs participantes foram iniciadas pelo 

conceito de práticas sustentáveis, constante na Questão nº 1. Na visão das PMEs 

participantes da presente pesquisa, a sustentabilidade está relacionada à “ética e 

transparência” e a “qualidade dos produtos / serviços”, havendo um empate entre 

essas duas afirmativas escolhidas como “Ordenamento 1” (Tabela 10). Contudo, essas 

respostas divergem do resultado do estudo elaborado pela Market Analysis (2012), 

especificamente para o Brasil. Esse estudo demonstrou que a linguagem da 

sustentabilidade para consumidores apresentava entendimentos diferentes entre os 

países. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, na Alemanha, na França e no 

Reino Unido o entendimento de sustentabilidade do mercado consumidor estaria 

ligado a “políticas internas”. Na China, esse entendimento está ligado a “qualidade 

dos produtos/serviços”. Já no Canadá, Austrália e Brasil, a pesquisa apurou relação 

com a “preservação ambiental”. 

Essa divergência entre as respostas das PMEs respondentes da presente 

pesquisa e as respostas apuradas na pesquisa da Market Analysis (2012) para o 

Brasil, demonstra a necessidade dos empresários, proprietários, administradores 

e/ou gestores das PMEs buscarem entender a linguagem da sustentabilidade para 

cada público e mercado em que atuam (seja em nível local, nacional e/ou 

internacional) para alinhar suas ações, direcionar sua cultura organizacional e a 

comunicação com suas partes interessadas. 

 
4.3.2 Motivações 

 

Avançando para as motivações na adoção de práticas sustentáveis, o rol 

dessas práticas consta no conjunto de Questões nº 2 (Tabela 11). As respostas 

classificadas como “muito importantes” foram investigadas e comparadas com outros 

estudos. Essas motivações foram: (i) regulamentações legais; (ii) melhoria da 

qualidade de vida das pessoas; (iii) reputação da empresa; e (iv) redução dos danos 

ambientais das suas atividades. Complementarmente, foi efetuada a correlação das 



126 
 

 
 

 

respostas das Questões nº 2 com as respostas das Questões nos 4 a 23 (Tabela 13 e 

Tabela 14), aplicáveis às 4 motivações muito importantes. 

 

4.3.2.1 Regulamentações legais 

 
As regulamentações legais foram apontadas pelas PMEs respondentes como 

um fator “muito importante”. Contudo, não verificamos unanimidade desse tema 

quando analisados em conjunto com as respostas da Questão nº 7 (Tabela 13), da 

Questão nº 8 (Tabela 13) e da Questão nº 12 (Tabela 13). 

Há quase uma unanimidade quanto à discordância das PMEs respondentes 

(1 concordância x 6 discordâncias) nas respostas da Questão nº 8 (atendimento da 

legislação ambiental sem benefícios ambientais). Já as respostas obtidas na 

Questão nº 7 (atendimento da legislação ambiental sem benefícios financeiros 

significativos) apresentam um nível de concordância um pouco maior do que 

discordância: 4 concordâncias x 3 discordâncias. Além disso, as PMEs também se 

manifestaram como “importante” na Questão nº 12 (Tabela 14) (legislação exigente 

em relação à implementação de práticas sustentáveis de forma voluntária). 

As respostas das Questões nos 2, 7, 8 e 12 podem estar relacionadas à 

necessidade das empresas atenderem aos órgãos governamentais e suas agências 

reguladoras que exercem poder coercitivo, promulgando e fazendo cumprir 

legislações e regulamentos (DELMAS, 2004). Mesmo não trazendo benefícios 

financeiros significativos, sua não observância pode impactar nas atividades das 

PMEs, com multas ou cassação de licenças, situações que poderiam inviabilizar a 

continuidade operacional. A conformidade à legislação ainda é prejudicada pela 

percepção de que a proteção ambiental é cara e traz poucos benefícios para os 

negócios (EUROPEAN COMMISSION, 2007). 

No Brasil, o estudo desenvolvido por Back (2015) apontou que a legislação foi 

determinante para as iniciativas de sustentabilidade em estudo realizado junto a 11 

empresas do segmento coureiro-calçadista, no Estado do Rio Grande do Sul, Região 

Metropolitana de Porto Alegre. A pesquisadora também destacou que as empresas 

precisariam estar cientes da legislação ambiental pertinente para promover 

mudanças mais significativas no sentido de implantar práticas sustentáveis, o que 

corrobora também as respostas obtidas na Questão nº 8. 

Por outro lado, as conclusões do estudo de Battisti e Perry (2011), 
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desenvolvido com 50 PMEs da Nova Zelândia, identificaram dentre as perspectivas 

e perfis dos empresários, a existência daqueles que atendem o meio ambiente 

apenas no nível exigido pela regulamentação, com viés de obter economia de custos 

imediata com nenhuma, ou poucas alterações, na operação do seu negócio, ou seja, 

empresas que atendem a conformidade regulatória de forma a não afetar 

negativamente seu desempenho financeiro, em linha com a Questão nº 7. 

De acordo com Murillo e Lozano (2006), em estudo realizado na Espanha, 

especificamente na região da Catalunha com 4 PMEs, em destaque por suas práticas 

sociais ou ambientais, foi apontado que a linguagem exclusivamente regulatória não 

pareceu ser a mais adequada para as PMEs. A falta de regulamentação seria uma 

oportunidade interessante para as PMEs definirem seus esforços de sustentabilidade 

sem restrições impostas pelos governos (SHIELDS E SHELLEMAN, 2015), conforme 

a Questão 12, evitando-se o risco de não atendimento a essas regulamentações 

impostas. 

Assim, sem entrar no mérito do nível de exigências das regulamentações 

promulgadas entre os diferentes países, o indicativo apurado é de que a motivação 

de regulamentações legais para adoção de práticas sustentáveis das PMEs 

participantes dessa pesquisa está em linha com os resultados de Back (2015), 

reforçando as possíveis diferenças culturais entre as PMEs brasileiras em relação a 

outros países. Contudo, independentemente da cultura entre países, o consenso é 

de que as PMEs devem cumprir com os requisitos da legislação em que estão 

inseridas para continuar operando regularmente. 

 
4.3.2.2 Melhoria da qualidade de vida das pessoas 

 
A próxima motivação classificada como “muito importante” pelas PMEs 

respondentes desse estudo foi à “melhoria da qualidade de vida das pessoas”, 

podendo ser explicada pela cultura organizacional, as práticas trabalhistas ou mesmo 

a importância das PMEs respondentes na comunidade em que operam. 

A cultura organizacional pode ser explicada pelas próprias características das 

PMEs: poucos funcionários, envolvimento direto do proprietário na gestão das 

atividades e relações informais. Com isso, as relações interpessoais ganham maior 

valor, inclusive quanto à preocupação na melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

na medida dos benefícios que as PMEs podem lhes oferecer. A principal 
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contrapartida desse investimento nas pessoas pode ser explicado pelo aumento na 

confiança e lealdade (VYAKARNAM et al., 1997), garantindo uma forma de trabalho 

mais engajada com as atividades da empresa, estabilidade, menor rotatividade. 

Conforme comentado por Fink (2020), as empresas que não conquistam essa 

confiança terão cada vez mais dificuldade em atrair clientes e talentos, 

especialmente porque os jovens buscam cada vez mais que as empresas reflitam 

seus valores. Essa abordagem também pode ser utilizada como estratégia de 

atração e de retenção de talentos para concorrer com as grandes empresas na busca 

por novos talentos e sua retenção (IBGC E GRI, 2019) cujos benefícios financeiros 

e não financeiros são diferenciados e mais atrativos. 

Segundo Murillo e Lozano (2006) verificaram nas 4 PMEs espanholas por eles 

pesquisadas, os aspectos organizacionais e de clima de trabalho entre os 

colaboradores e a empresa podem ser tão importantes ao ponto de serem 

priorizados até mesmo em relação à stakeholders externos. 

No que se referem às práticas trabalhistas das PMEs, Back (2015) expõe que 

elas são essenciais para a consolidação da justiça, da estabilidade e da paz social, 

assumindo um papel socialmente responsável: 

 
Como empregadores, as organizações contribuem para um dos mais 
amplamente aceitos objetivos da sociedade, a saber, a melhoria do 
padrão de vida, por meio de um emprego pleno e seguro e do 
trabalho digno (BACK, 2015, p. 74). 

 

Ao adotar tais práticas as PMEs atendem as comunidades (partes 

interessadas classificadas como secundárias na Teoria dos Stakeholders) em que 

operam, pois estão fortemente inseridas nessas comunidades locais, podendo 

depender mais da estabilidade e prosperidade dessas comunidades do que as 

grandes empresas, uma vez que a maioria dos seus clientes e a maioria dos seus 

funcionários é oriunda desse entorno (EUROPEAN COMISSION, 2002). Além do 

que, a não observância e cumprimento de regras ambientais pelas PMEs podem 

trazer riscos graves e diretos para os trabalhadores das PMEs e comunidades em 

seu entorno. 

Portanto, ao classificar como “muito importante” a “melhoria da qualidade de 

vida das pessoas” como motivação para adoção de práticas sustentáveis, as PMEs 

estão ao mesmo tempo abrangendo o campo social e outros benefícios estratégicos 
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para suas operações, auxiliando as comunidades em seu entorno e alinhadas com 

as práticas sustentáveis verificadas em outros estudos. 

 
4.3.2.3 Reputação da empresa 

 
A reputação está ligada a imagem, a legitimidade operacional das PMEs e a 

melhoria da qualidade de vida junto às comunidades em que estão inseridas ou 

mesmo como um ativo que pode ser aprimorado ou prejudicado por elementos 

organizados, no caso os stakeholders (DONALDSON E PRESTON, 1995). A licença 

da empresa para manter suas operações ao longo do tempo, principalmente aquela 

intangível e informal, traduz o grau de aceitação e aprovação das atividades das 

empresas pelas partes interessadas. É nesta visão que reside um novo foco de 

atenção dos administradores e gestores, para cultivar essa licença ou evitar o risco 

de desgaste ou perda. Por isso, faz sentido as PMEs participantes indicarem a 

reputação como um item “muito importante” em suas respostas. 

Em complemento a reputação, na Questão nº 11 (Tabela 13) (relatórios de 

sustentabilidade seriam “prova de comportamento ético”), as PMEs demonstraram 

um nível de respostas com concordância praticamente unânime: 6 concordâncias x 

1 discordância. E também demonstraram que são “importantes” os temas cobertos 

na Questão nº 20 (Tabela 14) (os relatórios de sustentabilidade ajudam a demonstrar 

legitimidade e reputação para a sociedade). 

A correlação entre “melhoria da qualidade de vida” e “reputação” foi tratada no 

estudo de Moyeen e Courvisanos (2012), com 8 PMEs australianas, localizadas na 

cidade de Ballarat, localidade próxima a Melbourne. Eles observaram que na medida 

em que clientes e funcionários se tornaram visíveis nas comunidades locais em que 

as PMEs operavam, essas PMEs melhoraram sua reputação e, por sua vez, 

aumentaram sua competitividade empresarial. Obviamente, os resultados obtidos 

apontaram também a necessidade das atividades das PMEs estarem alinhadas com 

as exigências da comunidade local. Para Moyeen e Courvisanos (2012), as 

constantes interações das PMEs com as comunidades locais e o conhecimento que 

elas acumulam podem ajudar a projetar estratégias sustentáveis que atendam bem 

à comunidade. 

Em seu Caderno de Governança, o IBGC (2007) aponta que ao preservar a 

integridade ambiental para as gerações atuais e futuras e construir relacionamentos 
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mais harmoniosos na sociedade as empresas também ajudam a construir uma 

reputação positiva e sólida. 

Essa visão de reputação, social, imagem e de marca, é bastante desenvolvida 

e associada a grandes corporações que utilizam a divulgação dos relatórios de 

sustentabilidade como forma de suprir a crescente demanda e transparência de 

informações sobre questões e práticas ambientais cobradas por suas partes 

interessadas (SINGH e MITTAL, 2019). Mesmo as PMEs sofrendo um aumento das 

pressões dos stakeholders por essas informações, o nível de riscos para elas ainda 

está longe do nível enfrentado por essas grandes empresas. Todavia, adotar práticas 

responsáveis pode criar às PMEs uma boa imagem da sua marca, pode ajudar a 

fidelizar clientes, aumentar a satisfação dos seus funcionários e promover o 

crescimento dos negócios (DAS e RANGARAJAN, 2020). 

Outro ponto, foi o estudo desenvolvido por Memili et al. (2018) que contou com 

a análise de questionários de 327 empresas familiares de turismo da Turquia, sobre 

a orientação de estratégias empresariais no longo prazo, seus efeitos em empresas 

familiares (PMEs) e em suas práticas de sustentabilidade. Os resultados obtidos 

apontaram que a tomada de decisão de longo prazo, inclusive com investimentos em 

práticas sustentáveis, parecia aumentar o desenvolvimento de relacionamentos e 

uma reputação mais sólida e de confiança das PMEs com partes interessadas. 

As pesquisadoras Petrini, Back e Santos (2018) efetuaram um estudo múltiplo 

com 11 PMEs e dentre as respostas obtidas a reputação foi citada por apenas 2 das 

empresas. Porém, essas mesmas organizações citaram conjuntamente a reputação, 

a importância recebida da pressão dos stakeholders, o que não foi o caso verificado 

nas respostas indicadas pelas PMEs respondentes da presente pesquisa. 

No estudo de caso e abordagem qualitativa realizada por Figueiredo (2021) 

foi elaborado um processo de implementação de práticas sustentáveis através da 

entrevista de 11 especialistas, sendo aplicado, posteriormente, em 3 PMEs 

brasileiras. Dentre os benefícios para as PMEs citados pelos especialistas 

entrevistados, o principal deles foi a “melhora na reputação”, o que está em linha com 

as respostas das PMEs participantes da presente pesquisa. 

Um contraponto a essas constatações, levantado no estudo de Choongo 

(2017) junto a 153 PMEs, da África Subsaariana, Zâmbia, é de que a reputação nas 

PMEs não é tão direta como nas grandes empresas porque os empresários das 
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PMEs preferem não comunicar ou publicar suas práticas até porque muitas vezes 

são informais, como por exemplo, as atividades filantrópicas. 

Do ponto de vista do uso dos relatórios de sustentabilidade para demonstrar 

reputação, legitimidade e prova de comportamento ético, a visão das PMEs 

respondentes está em linha com estudo de caso com 7 PMEs italianas efetuado por 

Borga et al. (2009) que apurou benefícios no uso de relatórios de sustentabilidade 

como: (i) atrair e manter recursos humanos qualificados e motivados; (ii) aumento 

do valor da marca através do crescimento de uma relação contínua com os 

consumidores; e (iii) melhora do relacionamento com várias partes interessadas. 

Portanto, apesar das diferentes características entre as PMEs de vários 

países e com as grandes empresas, até mesmo com o uso de relatórios de 

sustentabilidade, à gestão da reputação corporativa e outras motivações como a 

manutenção da legitimidade, a melhoria da empresa ao longo do tempo no 

desempenho das corporações, são fatores válido e apontados pelas PMEs 

respondentes para a manutenção e desenvolvimento dos seus negócios. 

 
4.3.2.4 Redução dos danos ambientais das suas atividades 

 
A última motivação classificada como “muito importante” pelas PMEs 

respondentes foi a “redução dos danos ambientais das suas atividades”, classificada 

como “importante” na Questão nº 22 e na Questão nº 23 (Tabela 14). 

Estas respostas chamam a atenção pelo nível de prioridade escolhido pelas 

PMEs participantes, por ser diferente do que foi observado em outros estudos. 

Enquanto as PMEs participantes da presente pesquisa aparentemente tem 

conhecimento do impacto das ações de suas empresas no ambiente, outros estudos 

apontam um desconhecimento dos empresários, proprietários, administradores e/ou 

gestores de PMEs desses impactos e as atividades das suas empresas e que podem 

ser uma barreira na adoção de práticas sustentáveis. 

Essa situação foi verificada por Johnson e Schaltegger (2015). Segundo os 

pesquisadores, gerentes e proprietários de PMEs muitas vezes não estão cientes 

dos impactos ambientais e sociais das suas empresas ou mesmo que têm impactos 

mínimos nas sociedades e no meio ambiente. MILLER et al. (2011) estimou que a 

poluição industrial gerada pelas PMEs, somente na Europa era entre 60-70%. 

Engrossa o posicionamento de Johnson e Schaltegger (2015), os estudos 
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efetuados pela Comissão Europeia que mostraram uma baixa conformidade 

ambiental por parte das PMEs explicada pela falta de consciência dos impactos 

ambientais das suas próprias atividades podendo representar uma ameaça 

significativa para o ambiente e comprometer a eficácia de muitas medidas 

comunitárias de proteção do ambiente (EUROPEAN COMMISSION, 2007). 

Logo, o que foi apurado nas respostas das PMEs participantes da presente 

pesquisa vai de encontro aos estudos citados anteriormente, resultados que talvez 

possam ser explicados pelo grau de escolaridade dos respondentes do presente 

questionário de pesquisa. 

 
4.3.3 Desafios 

 

Em se tratando dos desafios na adoção de práticas sustentáveis, o rol desses 

desafios consta no conjunto de Questões nº 3 (Tabela 12). O único desafio apontado 

pelas PMEs respondentes como “importante” foi o “aumento de gastos (custos e 

despesas)”. 

A visão apontada pelas PMEs respondentes também constam em outros 

estudos realizados com PMEs, como Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) e, 

em especial, o estudo promovido por Studer et al. (2006) com PMEs em Hong Kong, 

em que a opção pesquisada “custo alto / recursos limitados / falta de capital” foi 

classificado como a 3ª razão para a má gestão ambiental em Hong Kong, dentre um 

total de 15 que fizeram parte da pesquisa, ficando atrás somente da “falta de 

incentivos / apoio / encorajamento do governo” e “baixo grau de conscientização da 

sociedade / falta de educação pública”. A “falta de incentivos” foi apontada pelas 

PMEs participantes dessa pesquisa como um desafio “relativamente Importante”. 

Outro estudo, desenvolvido por Nawi et al. (2020) com 213 PMEs da Malasia 

verificou que a principal preocupação das PMEs seria a lucratividade e que as 

atividades ambientais e sociais são considerados custos que prejudicam gravemente 

os objetivos de lucratividade da empresa. A conclusão apontada nessa pesquisa foi 

de ser um grande desafio para as PMEs atingir seus objetivos de negócios e 

preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. 

Na esteira da visão de Fassin (2008) sobre a falácia de que a abordagem de 

RSC, incluindo práticas sustentáveis, das grandes empresas poderia ser transposta 

para as PMEs, o pesquisador destaca que a maioria dos conceitos de RSC requer 
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estruturas administrativas que implicam em custos e tempo, ou seja, não haveria 

como tais conceitos serem prontamente transferíveis para PMEs, com recursos 

limitados (SPENCE, SCHMIDPETER e HABISCH, 2003) e acesso limitado a 

informações e consultorias externas caras. 

O estudo de Smiechowski e Lament (2017) verificou que os negócios são 

movidos principalmente por benefícios econômicos, enquanto as ações ecológicas 

normalmente aumentam os custos. O que hoje parece estar relacionado à integração 

de estratégicas de ASG ao negócio em que o “G” parece ser o elo que conecta o “A” 

e o “S”, conforme pesquisa realizada pela Consultoria Deloitte e o IBRI (2021) em 

que a pergunta era sobre a divulgação de “indicadores de ESG” por empresas 

listadas, em que os resultados foram: Governança: 74%; Ambientais: 72% e Sociais: 

65%. 

Pelos fatores expostos em outros estudos, as respostas indicadas pelas PMEs 

participantes quanto ao “aumento de gastos (custos e despesas)” a presente 

pesquisa parece estar alinhada com as percepções de PMEs de outros países e, 

realmente, pode ser considerado um desafio para que ocorra a implantação de 

práticas sustentáveis pelos empresários, proprietários, administradores e/ou 

gestores de PMEs localizadas em Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba. 

O Segundo Objetivo definido para este estudo foi investigar se as PMEs se 

preocupavam com a pressão dos seus stakeholders e sua legitimidade, 

considerando as práticas (sustentáveis ou não) atualmente empregadas e se faziam 

alguma comunicação dessas práticas. 

 
4.3.3.1 Pressão dos stakeholders 

 
O tema da pressão exercida pelos stakeholders foi tratado na Parte 2 do 

questionário, no conjunto de Questões nº 2. Foram selecionadas pelas PMEs 

respondentes como “relativamente importante”, no item (vi), e “importantes”, nos 

itens (v) e (vii) (Tabela 11). Há também a Questão nº 17, respondida como 

“relativamente importante” (Tabela 14). Como o formato dessas questões exigiam 

respostas escalonadas (Escala de Likert), foi possível observar uma graduação nas 

respostas selecionadas pelas PMEs participantes. 

A análise dessas respostas selecionadas pode ser complementada com 

outras respostas do questionário de pesquisa, com destaque para as questões 
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indicadas na 

Tabela 9, em que as Empresas 3 e 7 responderam que adotavam relatórios de 

sustentabilidade e observavam aos ODS, mas num determinado momento houve 

uma mudança nessas determinações, passando a não mais preparar esses 

relatórios ou atender aos padrões dos ODS. Situações essas também mencionadas 

no estudo de Figueiredo (2021) em que foram citados eventos como sendo 

desincentivos e resistência às ações empreendidas pelos próprios stakeholders dos 

seus negócios. 

Por outro lado, estudos como o desenvolvido por Studer, Welford e Hills 

(2006); Singh e Mittal (2019) indicam que a pressão de stakeholders frequentemente 

são apontados como fatores para mudanças nas empresas. Porém, uma possível 

explicação para as movimentações observadas nas Empresas 3 e 7 foi relatada na 

pesquisa desenvolvida por Lewis, Cassells e Roxas (2015) junto a 1.361 PMEs da 

Nova Zelândia. Sua pesquisa demonstrou que essa pressão não ocorre com a 

mesma magnitude nas PMEs em relação às grandes empresas e, por isso, não 

chegam a provocar mudanças nas PMEs, ou seja, pode não ser uma motivação 

suficiente para o convencimento dos empresários, proprietários, administradores 

e/ou gestores das PMEs para patrocinarem a adoção de práticas sustentáveis em 

suas empresas. Até porque a realidade das PMEs é de recursos financeiros, tempo, 

pessoal e conhecimento técnico limitados para assumir voluntariamente a adoção de 

práticas sustentáveis, sem que vejam algum benefício ou retorno e ainda que 

possam provocar pressão em seus fluxos de caixa. 

Os estudos de Longo, Mura e Bonoli (2005); Borga et al. (2009), Williams e 

Schaefer (2012); Petrini, Back e Santos (2018) e Singh e Mittal (2019) também 

trataram sobre a falta de pressão das partes interessadas sobre PMEs. Essas 

constatações estão em linhas com as respostas obtidas nessa pesquisa, em que as 

pressões de fornecedores, da comunidade e clientes não chegaram a ser 

classificados como fundamentais pelas PMEs para motivá-las a implantar práticas 

sustentáveis em seus negócios. Mesmo na análise de conteúdo realizada sobre os 

comentários recebidos das empresas participantes a citação de “pressão dos 

stakeholders” foi lembrada somente pela Empresa 1. Portanto, a pressão das partes 

interessadas parece não ser um motivador para adoção de práticas sustentáveis 

pelas PMEs respondentes do presente estudo. 
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Um dos especialistas entrevistados no estudo de Figueiredo (2021, p. 80) 

destacou que “o foco das PMEs ainda está na sobrevivência e que, portanto, as 

ações proativas em relação à sustentabilidade são realidade apenas para a minoria 

delas”. 

Esse cenário pode mudar, principalmente pelo fato das grandes empresas 

estarem enfrentando um aumento da pressão da sociedade pelos impactos 

ambientais dos seus processos produtivos. Como as PMEs participam dessas 

cadeias de suprimento produzindo a maior parte dos componentes e serviços sob as 

marcas de grandes empresas (GESSNER, 2018), essas grandes empresas podem 

começar a repassar algumas das exigências que estão enfrentando para as PMEs, 

sendo elas a implementação de práticas sustentáveis e mesmo a apresentação de 

relatórios de sustentabilidade (SHIEDLS e SHELLEMAN, 2015). A pressão de 

grandes empresas também foi encontrada nas pesquisas de Figueiredo (2021). A 

divulgação do relatório de sustentabilidade pode ser um diferencial competitivo que 

permitiria as PMEs acesso a outros mercados, como em países com economias 

desenvolvidas (SINGH e MITTAL, 2019). 

Por isso, é recomendável que empresários, proprietários, administradores 

e/ou gestores das PMEs monitorem tais sinais de mudança para que possam 

responder a essas pressões sem que haja prejuízos ou mesmo o risco de 

descontinuidade das suas operações por pressões dos stakeholders ou a retirada 

das suas legitimidades de operação, preocupação também citada pelas PMEs 

participantes do presente estudo. Uma atitude proativa pode lhes proporcionar uma 

vantagem competitiva sobre outras empresas que demorarem a perceber tais 

mudanças no mercado. 

 
4.3.3.2 Legitimidade das PMEs 

 
Quanto à legitimidade das PMEs, ela foi abordada na Parte 2 do questionário. 

Foram selecionadas pelas PMEs participantes como “importantes”, tanto no conjunto 

de Questões nº 2, item (xii) (Tabela 11), quanto nas Questões nos 19 e 20 (Tabela 14); 

ambas as questões com formato de obtenção de respostas escalonadas (Escala de 

Likert). 

Hart e Milstein (2004, p. 66) citam que a legitimidade é vista por alguns 

executivos como um “mal necessário” para o funcionamento da empresa: 
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Para alguns executivos, sustentabilidade é um mandato moral; para 
outros, uma exigência legal. Ainda para alguns outros, a 
sustentabilidade é percebida como um custo inerente ao fato de se 
fazer negócios – um mal necessário para se manter a legitimidade e 
o direito de a empresa funcionar. 

 
 

Contudo, a legitimidade representa um relacionamento com os stakeholders 

que a organização deve manter atualizado (O'DONOVAN, 2002). 

 
 

As respostas das PMEs participantes, em especial a dependência da 

legitimidade para operar, parecem estar em linha com a preocupação apontada por 

Deegan (2002). O autor menciona que os consumidores podem reduzir ou parar de 

consumir os produtos, fornecedores não suprir seus produtos ou o governo aumentar 

impostos, para proibir ações de empresas que não estejam de acordo com a 

expectativa da comunidade. Em última instância, uma ação desse nível inviabilizaria 

qualquer tipo de atividade da empresa. 

Acompanhar a pressão dos stakeholders, conforme comentado no tópico 

anterior, conhecida como Legitimidade dos Stakeholders (PERRINI, 2006), seria um 

dos termômetros para identificar antecipadamente a deterioração dessa legitimidade, 

além de tomar ações para o gerenciamento e, até mesmo, estabelecer quais seriam 

os valores sociais e ambientais de seus públicos e as percepções sobre a empresa 

(O'DONOVAN, 2002). 

Essas táticas de legitimação podem ser diferentes e dependerão se a empresa 

está tentando obter, manter ou reparar a legitimidade, chamados por Suchman 

(1995), como os “três desafios gerais de legitimação”. Ainda segundo Suchman 

(1995, p. 574): 

 
As organizações buscam legitimidade por muitos motivos, e as 
conclusões sobre a importância, dificuldade e eficácia dos esforços 
de legitimação podem depender dos objetivos em relação aos quais 
esses esforços são medidos. 

 

Cada um dos três tipos de legitimidade requerem abordagens e esforços 

diferentes pelas PMEs: (i) obter: identificar o público que apoiará as práticas da 

empresa; (ii) manter: perceber as mudanças futuras; e (iii) reparar: esforços que 
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podem ser equiparados à obtenção de legitimidade, com a diferença de que a 

empresa está buscando se restabelecer de uma crise (SUCHMAN, 1995). 

A pressão dos stakeholders apresenta relação com a legitimidade das 

empresas, tanto é que no caso de existir evidências de que uma empresa não está 

agindo no melhor interesse (ou prejudicando) suas partes interessadas, essas 

passariam a exigir evidências de mudanças ou correções de rumo (CHO et al. 2015). 

Os pesquisadores citaram como exemplos dessas evidências de mudança ou 

correção, o caso de uma empresa que passa a adotar padrões de gestão da 

qualidade ou concorda em seguir os padrões de relatório de sustentabilidade da GRI, 

para atender aos stakeholders. 

Outra estratégia que pode ser adotada é de buscar reduzir o risco de perder 

a legitimidade. Uma dessas formas é divulgar de forma honesta as atividades e 

políticas da empresa, além de assumir sua responsabilidade e seus efeitos 

(CLASSEN e ROLOFF, 2012) perante o ambiente em que atuam. 

Em linha com a estratégia de divulgar atividades e políticas, a literatura sobre 

o gerenciamento da legitimidade indica que controlar e comunicar as respostas são 

um meio de gerenciá-la (SUCHMAN, 1995). Inclusive, como parte da estratégia, a 

empresa que identificar ameaças contra a sua legitimidade poderia incluir mais 

informações a respeito das suas operações em seu relatório de sustentabilidade 

(PATTEN, 1992), de forma voluntária. 

Desse modo, a preocupação com a legitimidade destacada pelas PMEs 

participantes do presente estudo mostra-se válida e coerente, pela própria 

importância do tema e, sobretudo, pelos impactos financeiros e de reputação que 

podem acarretar às PMEs. Como elas possuem recursos financeiros limitados, 

provavelmente não teriam condições de efetuar ações significativas na tentativa de 

reverter os danos materializados à sociedade, o que poderia provocar, em último 

nível, o encerramento das suas atividades operacionais. 

 
4.3.3.3 Comunicação das práticas (sustentáveis ou não) pelas PMEs 

 
Em relação ao tema comunicação das práticas, sejam elas sustentáveis ou 

não, através dos relatórios de sustentabilidade, ele foi abordado na Parte 2 do 

questionário, na Questão nº 11 (Tabela 13), com uma concordância quase unânime 

pelas PMEs respondentes (6 x 1) e na Questão nº 20 (Tabela 14), de forma conjunta 
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com a legitimidade e a reputação, cuja resposta selecionada foi como “importante”, 

observando a Escala de Likert. 

As PMEs possuem mecanismos mais informais de relatório, muitas vezes com 

um contato direto com suas partes interessadas, em vez de relatórios ou outras 

comunicações por escrito (SPENCE, SCHMIDPETER e HABISCH, 2003). 

Porém, na visão de Calabrese et al. (2016), em decorrência do crescente 

interesse pelo desenvolvimento sustentável as empresas necessitam explicar a 

forma como a sua atividade influência o ambiente e a sociedade em geral, 

aprimorando sua comunicação com suas partes interessadas. Além do mais, uma 

comunicação transparente pode aumentar a confiança entre a empresa e as partes 

interessadas, melhorar a credibilidade em compromissos ambientais e sociais da 

empresa e favorecer a criação de valor a longo prazo (CALABRESE et al., 2016) e 

preservando sua legitimidade. 

Conforme declarado por Patten (1992, p. 475): “[...] parece que, pelo menos 

para divulgações ambientais, as ameaças à legitimidade de uma empresa a induzem 

a incluir mais informações de responsabilidade social em seu relatório anual”. Esse 

fato foi verificado por Patten em sua pesquisa efetuada junto a empresas da indústria 

do petróleo, em que ele constatou o aumento do nível de divulgações ambientais nos 

relatórios de sustentabilidade após o derramamento de óleo da Exxon Valdez, 

ocorrido em 1989, no Alasca. 

As respostas das Empresas 3 e 7 ( 

Tabela 9) foram em caminho oposto aos apontamentos do parágrafo anterior, pois 

essas duas PMEs deixaram de adotar os relatórios de sustentabilidade. Essa decisão 

poderia ser justificada pela falta de vantagem competitiva clara em divulgar tais 

informações (BAMMER, HOEJMOSE e MARCHATN, 2011), o custo financeiro da 

apuração dessas informações (STUDER, WELFORD e HILLS, 2006; GUEBEN e 

SKERRATT, 2007; BORGA et al., 2009; CORAZZA, 2018), falta de recursos 

humanos (BORGA et al., 2009), evitar a exposição pública e pelos relatórios serem 

voluntários, não obrigatórios. Estudo elaborado pelo HSBC (2017) indicou que os 

principais fatores para aumentar a transparência são: pressão dos investidores (83%) 

e a regulamentação internacional (77%), argumentos que não são a realidade da 

maioria das PMEs. 

Mesmo num aparente retrocesso nas divulgações de suas práticas, as 
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decisões tomadas pelas Empresas 3 e 7 podem ser temporárias em função da 

dinâmica de outras variáveis as quais as empresas estão expostas em suas 

operações e relacionamentos comerciais, como a pressão dos stakeholders, 

reputação e reafirmação da sua legitimidade (sua licença social para operar), como 

analisados em tópicos anteriores. O respondente da Empresa 7 chegou mesmo a 

comentar em sua resposta na Questão nº 71, quanto à oportunidade de melhoria das 

atuais práticas sustentáveis da sua empresa, que: “Sempre. Retomar os relatórios 

de sustentabilidade, cuja prática se perdeu no processo”. Também pode haver a 

pressão direta das grandes empresas sobre as PMEs, das quais as PMEs participam 

em suas cadeias de suprimento (GRI, s.d). 

 
As PMEs podem perceber como uma barreira à implementação de alguns dos 

conteúdos indicados, mas a divulgação através de relatórios de sustentabilidade tem 

o papel de permitir a comunicação da empresa com suas partes interessadas, 

fornecer transparência sobre riscos, oportunidades e desempenho, além de 

estabelecer e aprimorar a confiança e reputação com tais partes (INTOSAI, 2013). 

Além disso, conforme Fassin (2008) expôs: “reportar suas práticas estimula a 

reflexão, ajuda a despertar a organização, torna as ações visíveis e em certa medida 

mensuráveis”. 

Existe também certa preocupação com o formato dessas comunicações. 

Algumas empresas não adotam absolutamente nenhuma estrutura, enquanto uma 

série de estruturas e padrões são referenciados entre aquelas empresas que 

efetuam sua divulgação (IOSCO, 2021). De acordo com Battisti e Perry (2011), as 

diretrizes dos relatórios de sustentabilidade foram elaboradas para grandes 

empresas e não são facilmente adaptáveis às PMEs. Aqui ganha destaque o uso de 

relatórios de sustentabilidade e, em especial, um relatório simplificado como o 

elaborado nesse estudo, tendo por base práticas de mercado em uso por outras 

PMEs, no caso empresas brasileiras, ou seja, já alinhado a realidade das PMEs 

brasileiras que atuam no mercado e possuem relação com a sociedade. 

Ademais, um dos principais objetivos em encorajar as PMEs a serem mais 

transparentes em suas práticas é de alavancar o poder dos relatórios de 

sustentabilidade como uma plataforma para desenvolver maior competitividade e 

sucesso sustentável de longo prazo (COHEN, 2013). 
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Os relatórios funcionariam como uma declaração do comportamento ético nos 

negócios e estratégias adotadas pelas empresas, posição que foi expressa numa 

concordância quase unânime pelas PMEs respondentes: 6 x 1. Porém, para Fassin 

(2008) os relatórios são uma ilusão no que tange provar comportamento ético das 

empresas, isso porque eles não garantiriam que o discurso esteja em congruência 

com a prática, em toda a empresa (PERRINI, 2006). 

Há o risco de que através dos relatórios de sustentabilidade possam ocorrer 

discrepâncias entre o discurso e a ação corporativa (CHO et al., 2015), melhorar sua 

reputação e imagem social, mas sem atrelar os conteúdos divulgados à sua realidade 

(SMIECHOWSKI e LAMENT, 2016), havendo o comprometimento da credibilidade 

das informações divulgadas e o greenwashing, isto é, se alguma parte interessada 

quiser ir até a empresa para verificar in loco determinadas declarações e 

compromissos assumidos através dos relatórios, pode não se satisfazer com esses 

resultados. Por isso, os empresários, proprietários, administradores e/ou gestores de 

PMEs podem não querer correr esse risco até porque esse documento não é 

obrigatório para suas empresas. 

Para evitar tal situação, as PMEs precisam entender e gerenciar seus 

impactos positivos e negativos de uma forma transparente, confiável e objetiva 

divulgando-os em seus relatórios de sustentabilidade (GRI, 2021). 

Os fatores expostos fazem com que essa discussão seja complexa e 

amplamente debatida pelas empresas e pela sociedade, principalmente por 

investidores e instituições financeiras, mesmo que não estejam próximos a 

realidades das PMEs e que agora também incorporaram o ASG nesse debate. 

Por fim, o Quadro 9 apresenta o resumo das análises efetuadas para os 

objetivos da pesquisa, com base nas respostas das PMEs participantes e outros 

estudos que serviram para fundamentar as posições apresentadas. 

 
Quadro 9 - Resumo dos resultados dos objetivos da pesquisa 

Objetivos Específicos Tópicos detalhados Resultados obtidos 

1. Identificar as motivações e os 
desafios enfrentados pelos 
empresários, proprietários, admi- 
nistradores e/ou gestores de 
PMEs que podem impactar na 
adoção de práticas sustentáveis 
(RSC e ASG) em seus negócios. 

 
Conceito de Práticas 
Sustentáveis 

As respostas obtidas junto as PMEs 
participantes foram divergentes em relação 
ao estudo utilizado como referência. 

Motivação: 
Regulamentações legais 

As respostas das PMEs participantes 
convergiram com outros estudos de refe- 
rência. 

Motivação: Melhoria da 
qualidade de vida das 
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Objetivos Específicos Tópicos detalhados Resultados obtidos 

 pessoas  

Motivação: Reputação da 
empresa 

 
Motivação: Redução dos 
danos ambientais das 
suas atividades 

As respostas obtidas junto as PMEs 
participantes foram opostas em relação ao 
estudo utilizado como referência. As PMEs 
participantes apontaram conhecer os 
impactos das suas atividades no meio 
ambiente. 

Desafio: Aumento de 
gastos (custos e 
despesas) 

As respostas das PMEs participantes 
convergiram com os outros estudos de 
referência. 

2. Investigar se as PMEs se 
preocupam com a pressão dos 
seus stakeholders e da sua 
legitimidade, considerando as 
práticas (sustentáveis ou não) 
atualmente empregadas e a 
comuni-cação dessas práticas 
(RSC e ASG). 

Pressão dos 
stakeholders As respostas das PMEs participantes 

convergiram com os outros estudos de 
referência. Legitimidade das PMEs 

 
Comunicação das 
práticas (sustentáveis ou 
não) pelas PMEs 

As respostas das PMEs participantes 
convergiram em parte com os outros 
estudos de referência. As exceções foram 
apontadas nas respostas selecio-nadas 
das Empresas 3 e 7. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 
Foi possível verificar nas respostas das PMEs participantes do estudo uma 

interdependência dos temas tratados, com destaques para: (i) as preocupações 

apontadas pelos respondentes com a manutenção da legitimidade e da reputação 

das PMEs; (ii) um menor grau de pressão dos stakeholders para adoção de práticas 

sustentáveis; (iii) limitações e escassez de recursos (financeiros e de recursos 

humanos); (iv) desenvolvimento da cooperação entre as PMEs como um caminho 

mais acessível no desenvolvimento sustentável das empresas; (v) reflexão sobre a 

adoção, revisão ou melhorias nas práticas sustentáveis das PMEs; e (vi) a validação 

das práticas sustentáveis constantes na proposta do relatório de sustentabilidade 

simplificado como um referencial de adoção de tais práticas. Todavia, esses temas 

não indicam necessariamente que as PMEs concordam em efetuar a comunicação 

de tais práticas aos seus stakeholders, até mesmo pela falta de pressão das partes 

interessadas ou obrigatoriedade para que elas sejam firmemente aplicadas pelas 

PMEs respondentes. 

Por isso, abre-se uma nova frente como resultado desse estudo de que os 

indicadores GRI Standards e QRSAs selecionados podem servir tanto como um 

relatório de sustentabilidade simplificado quanto um formulário de referência (auto 

avaliação) para que os empresários, proprietários, administradores e/ou gestores de 

PMEs possam refletir sobre a adoção, revisão ou melhorias nas práticas sustentáveis 
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em suas PMEs sem correr riscos ou questionamentos e, na medida em que seus 

negócios estiverem maduros e sentirem a necessidade de comunicação aos seus 

stakeholders uma parte desse processo de adequação e mesmo o estabelecimento 

de uma cultura sustentável dentro do seu ambiente organizacional já terá sido 

percorrido. 

Também importante mencionar que outras motivações, desafios e 

comentários foram coletados, mas devido às limitações do escopo da pesquisa 

acabaram não sendo tratados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nessa pesquisa foi possível obter resultados empíricos com o apoio das 

respostas das PMEs participantes, localizadas em Curitiba e em sua Região 

Metropolitana (sul global) que se assemelham a outros estudos acadêmicos sobre 

PMEs. 

A relevância das PMEs para a economia e o tecido social são incontestáveis 

e fundamentais para a coesão social, não somente no Brasil, mas em outros países 

em desenvolvimento e até mesmo em países desenvolvidos, como pôde ser 

verificado ao longo dos estudos referenciais. 

As características particulares que diferenciam as PMEs das grandes 

empresas, mencionadas nos estudos de Jenkins (2004), Corazza (2015) e Fassin 

(2018), indicam que as abordagens sustentáveis de grandes empresas precisam ser 

adaptadas para terem adesão e serem utilizadas pelas PMEs sob pena de reduzir a 

capacidade competitiva, aumentar a burocracia nos relacionamentos informais (o 

que dá agilidade de resposta e adaptação para as PMEs), acumular funções devido 

ao quadro reduzido de pessoas e investir recursos financeiros em projetos que não 

trazem benefícios a realidade de curto prazo das PMEs. 

Essa mistura de desafios e peculiaridades encontradas nas PMEs também 

deve ser vistas como oportunidades e essas passam por inclui-las na agenda de 

sustentabilidade, até porque podem ser mais flexíveis e estão mais próximas da 

demanda do consumidor do que as grandes empresas e, portanto, seriam capazes 

de responder aos desafios ambientais (MASUREL, 2007). 

Talvez uma das chaves para essa inclusão seja a integração entre 

sustentabilidade, estratégicas gerenciais e visão de longo prazo, considerando e 

adaptando-os as suas realidades na busca de reduzir os custos, gerenciar seus 

resíduos, reduzir seu consumo de recursos de produção e aumentar a produtividade 

de recursos e de colaboradores (GESSNER, 2018), parte deles contemplado nas 4 

motivações selecionadas e respondidas pelas PMEs participantes (regulamentações 

legais; melhoria da qualidade de vida das pessoas; reputação da empresa; e redução 

dos danos ambientais das suas atividades) e, sobretudo, superando o desafio citado 

nas respostas (aumento de gastos (custos e despesas)). 

Adicionalmente, as PMEs poderiam buscar uma coordenação comum, 
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estabelecendo uma rede de cooperação que otimizaria os recursos e permitiria obter 

resultados reais, como acesso e participação na cadeia de suprimentos de grandes 

empresas (LEWIS, CASSELLS e ROXAS, 2015), obtenção de linhas de crédito com 

taxas diferenciadas (BOS-BROUWERS, 2010) e revisão das políticas públicas 

vigentes adicionando outras iniciativas, como incentivos governamentais para 

atender as demandas do segmento das PMEs. 

Ainda há as preocupações com as divulgações das práticas pelas PMEs e 

como as mesmas podem ser úteis (ou necessárias) para atender aos vários aspectos 

intangíveis das PMEs, como o gerenciamento da pressão dos stakeholders e 

manutenção da sua legitimidade operacional. Incorpora-se a essa questão a 

necessidade crescente da credibilidade de informações sobre indicadores não- 

financeiros, em conjunto com os financeiros já consolidados pela práticas contábeis 

e financeiras, para atender as demandas de investidores globais interessados em 

investir em ativos sustentáveis dentro da visão do ASG, lembrando que os negócios 

são movidos principalmente por benefícios econômicos e que o “G” parece ser o elo 

que conecta o “A” e o “S”, conforme resultados apurados em pesquisa realizada pela 

Consultoria Deloitte e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI 

(2021). 

As PMEs brasileiras poderiam tentar acompanhar esse movimento e 

transformá-lo em oportunidades para receber aportes financeiros que os auxiliariam 

no crescimento e desenvolvimento das suas atividades juntamente com ações 

ambientais e sociais, que se mostraram também serem suas preocupações, 

conforme respostas selecionadas pelas PMEs participantes. O uso do relatório de 

sustentabilidade simplificado proposto nesse estudo seria uma possibilidade a ser 

considerada pelos gestores das PMEs para esses fins. 

Um ponto observado a partir da única entrevista presencial, realizada com o 

respondente da Empresa 5 serviu para alertar para a necessidade da adequação das 

ferramentas à realidade, jurisdições, aspectos regulatórios de cada país e sociedade, 

como destacados em estudo do IOSCO (2021). As respostas do representante da 

Empresa 5 foram de que os indicadores “403-1 Sistema de gestão de saúde e 

segurança do trabalho” e “403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos 

e investigação de incidentes” poderiam representar um risco trabalhista para sua 
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empresa, caso fossem divulgados e, por isso, se implementados, não seriam 

divulgados. 

Além das respostas selecionadas pelas PMEs participantes e que foram 

investigadas de forma mais detalhadas ao longo do tópico “Resultados”, outras 

motivações e desafios também foram informados pelas PMEs e que se mostraram 

em linhas com outros estudos utilizados como referencial dessa pesquisa, como: (i) 

a falta de recursos poderia atrapalhar o investimento em sustentabilidade (das 7 

PMEs participantes, 5 concordaram com essa afirmativa); (ii) se a sustentabilidade 

não faz parte dos valores do empresário, dono ou profissionais da alta administração 

da PME, tais iniciativas provavelmente fracassarão (das 7 PMEs participantes, 6 

concordaram com essa afirmativa); (iii) os níveis de geração de resíduos e consumo 

de recursos (como energia e água) e de custos e riscos das atividades têm impacto 

significativo no meio ambiente e provocam danos ambientais, respondidas como 

“importante”. 

A percepção através das respostas obtidas das PMEs participantes do 

presente estudo é de que a obrigatoriedade da regulamentação poderá se tornar o 

incentivo mais forte da promoção de práticas sustentáveis e não através de práticas 

sustentáveis voluntárias (STUDER, WELFORD e HILLS, 2006) e o que acaba 

preenchendo a lacuna entre o interesse próprios das PMEs (orientadas em seus 

resultados) e o interesse da sociedade (WILLIAMS e SCHAEFER, 2013). 

Por outro lado, as respostas obtidas também proporcionaram a identificação 

de diferenças de entendimento como o conceito de práticas sustentáveis, na opinião 

das PMEs participantes estar mais relacionado à “ética e transparência” e a 

“qualidade dos produtos / serviços” do que a “preservação ambiental”, conforme 

tratado no tópico “Análise das respostas das empresas participantes com os 

objetivos específicos da pesquisa e outros estudos” e também a indicação de que as 

PMEs participantes responderam como possuir consciência dos “danos ambientais 

das suas atividades e necessidade de redução desses danos”, diferente do 

observado em outros estudos. 

Portanto, a reunião das respostas dos empresários, proprietários, 

administradores e/ou gestores de PMEs participantes, localizadas no sul global 

(cidade de Curitiba e sua Região Metropolitana) permitiu a elaboração de um estudo 

que contribuiu na validação da proposta tanto do relatório de sustentabilidade 
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simplificado (conforme tratado no tópico “Validação da proposta do uso de um 

relatório de sustentabilidade simplificado”) quanto seu uso como um formulário de 

referência (auto avaliação) em que os empresários, proprietários, administradores 

e/ou gestores de PMEs poderiam utilizá-lo para refletir sobre a adoção, revisão ou 

melhorias nas práticas sustentáveis das PMEs sem correr riscos ou questionamentos 

pelos seus stakeholders e mesmo, gradualmente, ir implementação tais práticas 

sustentáveis em suas atividades operacionais. 

Também fez uma pequena contribuição na literatura científica acadêmica 

sobre práticas sustentáveis adotadas pelas PMEs do sul global e os potenciais 

benefícios obtidos ao adotar e comunicar tais práticas aos seus stakeholders. 

 
5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

 
Um dos fatores que impactou a presente pesquisa foi ela ter sido realizada 

durante o período da pandemia do COVID-19. As restrições sanitárias impostas não 

permitiram o acesso presencial as PMEs participantes e, principalmente, aos seus 

representantes. Por isso, as interações acabaram ocorrendo por contato telefônico e 

e-mail. Foi possível efetuar somente uma entrevista presencial, a qual ocorreu com 

o representante da Empresa 5. 

Os aspectos qualitativo e descritivo também podem ser considerados um 

limitador da pesquisa, pois estas características não permitem, naturalmente, a 

generalização dos seus resultados encontrados. Além do mais, houve um reduzido 

número de PMEs respondentes, com 7 respostas, representando aproximadamente 

6%, de uma população amostral de 117 empresas. 

A pesquisa se concentrou em coletar as opiniões de empresários, 

proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs, localizadas no sul global, 

Brasil, Estado do Paraná, em Curitiba e cidades da sua Região Metropolitana, mas 

poderia ser expandida para empresas localizadas em outras regiões do País. 

Mesmo com um número reduzido de PMEs participantes, no processo de 

análise das respostas foram identificadas algumas justificativas interessantes, como 

as apontadas no tópico “Observações coletadas junto às empresas não 

respondentes”, que acabaram corroborando os desafios e dificuldades vividos na 

prática pelas PMEs brasileiras. Essas observações identificadas poderiam ser uma 
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das bases de um estudo quantitativo para aprofundar essas dificuldades, dentre 

outras, que poderiam ser investigadas. 

Em relação a sua parte prática, essa pesquisa se concentrou na análise e no 

uso do GRI Standards e QRSAs de instituições financeiras brasileiras, ou seja, não 

analisou outros modelos, estruturas e ferramentas de relatos não financeiros e 

financeiros (como exemplo o Relato Integrado do IIRC e o SASB). 

Também não foi escopo avaliar o nível de asseguração independente de 

instituições responsáveis por fazer a verificação dos dados incluídos nos relatórios 

de sustentabilidade do GRI. Das 16 PMEs brasileiras que serviram de base nas 

análises dos indicadores selecionados do GRI Standards, nenhuma submeteu seu 

relatório à asseguração independente das informações divulgadas, conforme 

consulta a SDD GRI. 

Como sugestões de pesquisas futuras, poderiam ser desenvolvidos estudos 

sobre os esforços para uma maior adequação e “tropicalização” de relatórios e outras 

ferramentas sustentáveis que facilitem e permitam à adoção de práticas sustentáveis 

mais adaptadas a realidade das PMEs brasileiras. 

Em função do crescimento da relevância dos aspectos do ASG no mercado 

financeiro global, também seria uma oportunidade avaliar qual é o potencial dessas 

prerrogativas para o mercado brasileiro e, em especial, para as PMEs até como 

forma de demonstrar a essas empresas que a adoção de práticas sustentáveis 

poderia ser monetizada e refletir em benefícios financeiros para elas, o que também 

estimularia as PMEs a buscarem o mercado de capital brasileiro (B3), o qual é 

bastante reduzido até mesmo comparado com outros países em desenvolvimento, 

como foi visto no caso da Índia. 

A pesquisa poderia ser expandida para outras regiões do País, além da cidade 

de Curitiba e cidades da sua Região Metropolitana, no Estado do Paraná, sem 

grandes modificações. 

E por último, desenvolver uma pesquisa que possa, não somente apresentar 

aos empresários, proprietários, administradores e/ou gestores de PMEs as práticas 

sustentáveis, mas também entender as práticas já adotadas pelas PMEs no 

mercado, ou mesmo desenvolver novas abordagens, que possam ser utilizadas para 

aumentar a educação sustentável desses gestores, expandir tal conhecimento para 
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uma rede de colaboração entre outras PMEs, funcionários e a comunidade em geral, 

principalmente no entorno em que as PMEs estão inseridas. 

Essas ações poderia promover um círculo virtuoso e com vantagens 

competitivas no ambiente das PMEs, com a conscientização e a educação ambiental 

de todos, inclusive desenvolvendo um novo consumidor, mais consciente 

ecologicamente nas suas escolhas, incorporando decisões de consumo ligadas ao 

desenvolvimento sustentável e necessidade de preservação do meio ambiente. 
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APÊNDICE A - RELAÇÃO DAS 16 EMPRESAS PMES BRASILEIRAS 
SELECIONADAS E SEGMENTOS DE ATUAÇÃO 

 

 
1. Cosmotec International Especialidades Cosméticas Ltda. (Indústria) 

2. Dotse Software Engineering (Serviços) 

3. Fundação André e Lucia Maggi (Serviços) 

4. IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (Serviços) 

5. inpEV - Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 

(Indústria) 

6. Instituto da Oportunidade Social (Serviços) 

7. Instituto Lojas Renner (Serviços) 

8. ISAE - Instituto Superior de Administração e Economia (Serviços) 

9. Agrologística Locatelli (Serviços) 

10. Parque tecnológico da UFRJ (Serviços) 

11. Unimed Alto Vale (Serviços) 

12. Unimed Circuito das Águas (Serviços) 

13. Unimed Federação Rio (Serviços) 

14. Unimed Paraná (Serviços) 

15. Unimed Rio Verde (Serviços) 

16. Unimed São João del Rei (Serviços) 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIOS DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAIS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 
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https://www.cielo.com.br/assets/files/fornecedores/Questionario+Socioambiental 
+Cielo.pdf. Acesso em: 09 maio 2021. 

 
Banco MUFG (vide Observação) 
Disponível em: 
https://www.br.bk.mufg.jp/fotos/formularios/mufg_question%C3%A1rio- 
socioambiental.pdf. Acesso em: 09 maio 2021. 

 

Observação:  
Foram efetuadas análises a partir dos questionários socioambientais das 
instituições a seguir. Porém, os referidos questionários não estão disponíveis de 
forma pública em seus sites. Por isso, eles foram substituídos por outras 
instituições que possuíam questionários socioambientais públicos, disponíveis em 
seus sites, sem comprometer a qualidade das perguntas selecionadas 
originalmente: 

 
Instituições Financeiras substituídas: 
Bank of China 
Banco Bradesco 
Banco Original 

http://www.santander.com.br/sustentabilidade/gestao-de-
http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/negocios-
http://www.fomento.to.gov.br/wp-
http://www.bancobv.com.br/web/site/bvarquivos/sustentabilidade/Questionario-
http://www.cielo.com.br/assets/files/fornecedores/Questionario%2BSocioambiental
http://www.br.bk.mufg.jp/fotos/formularios/mufg_question%C3%A1rio-
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA CIENTÍFICA 
 

 
MESTRANDO: Sérgio A. da Porciúncula Jr. 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Cleverson V. Andreoli 

 
Olá, seja bem vindo (a): 

Agradecemos por você reservar seu tempo na participação dessa pesquisa e contribuir com o 

desenvolvimento teórico e prático do conhecimento científico no Brasil. Esta pesquisa científica tem 

por objetivo efetuar o levantamento de informações junto aos empresários, donos ou profissionais 

da alta administração de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) localizadas em Curitiba/PR e Região 

Metropolitana, buscando entender se Relatórios de Sustentabilidade Simplificados podem auxiliar 

suas empresas na adoção de práticas sustentáveis. As respostas aqui indicadas serão utilizadas, 

única e exclusivamente, para fins dessa pesquisa. Os nomes dos entrevistados e suas respectivas 

empresas serão omitidos para apresentação final da pesquisa. 

Após o preenchimento desse Questionário, solicitamos a gentileza de enviá-lo para o e-mail de 

contato <sergio.porciuncula@hotmail.com>. Se você tiver alguma dúvida sobre o questionário e/ou 

gostaria de saber mais a respeito da pesquisa, também pode entrar em contato através do e-mail 

indicado. 

Desde já, agradecemos pela sua participação! 
 

PARTE 1 – Informações Gerais do Entrevistado e da Empresa 

Abaixo são coletadas informações gerais do entrevistado e sua empresa. Em caso de dúvidas em 

relação aos termos empregados nessa Parte do Questionário, favor acessar o documento 

“Glossário”. 

 
Entrevistado: 

 

Nome:  

Cargo/função:  

Grau de escolaridade:  

Gênero:  

Idade:  

Cor:  

Posição na empresa: ☐ Proprietário da Empresa ☐ Administrador 

☐ Outro. Descrever: 

 
Empresa: 

 

Nome ou CNPJ:  

Porte (Faturamento anual): ☐ Pequena: De R$ 360.000,00 até R$ 4.800.000,00 

☐ Média: De R$ 4.800.000,01 até R$ 300.000.000,00 

Ano / data de constituição:  

Nº de funcionários: Próprios: | Terceirizados: 

Nº de operações:  

Controle societário: ☐ Nacional ☐ Estrangeiro 

Empresa familiar: ☐ Sim. Se sim, indicar a geração atual: 

☐ Não 

mailto:sergio.porciuncula@hotmail.com
mailto:sergio.porciuncula@hotmail.com
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Tem orçamento definido para 

investimentos em práticas 

sustentáveis? 

☐ Sim, informar o percentual estimado em relação ao 

faturamento da empresa: 

☐ Não 

Relatório de sustentabilidade: ☐ Sim, é preparado e divulgado. Descrever qual estrutura 
de relatório usada: 

☐ Sim, mas no passado. Descrever motivo para ter parado 
de elaborar: 

☐ Não, nunca foi preparado e/ou divulgado. 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS), da Agenda 

2030 da ONU: 

☐ Sim, é adotado. Descrever qual(is): 

☐ Sim, mas no passado. Descrever motivo para ter parado 
de seguir: 

☐ Não, nunca foi adotado. 

Contratou alguma consultoria 

para tratar de assuntos de 

sustentabilidade: 

☐ Sim. Descrever qual(is) ramos: 

☐ Não 

Possui algum tipo de certificação 

ambiental: 
☐ Sim. Detalhar as certificações existentes: 

☐ Não 

Possui algum Sistema de Gestão, 

como um ERP (Enterprise 

Resource Planning): 

☐ Sim. Informar o nome do sistema: 

☐ Não 

Se sim, este Sistema integra às estratégias da Empresa com 

algum objetivo social e/ou ambiental? 

☐ Sim. Explicar: 

☐ Não 

Participou de algum processo de 

valuation ou due diligence? 
☐ Sim. Práticas de sustentabilidade e de ESG foram objeto 
de avaliação? Descrever: 

☐ Não 

 

 

PARTE 2 – Motivações e desafios para adoção de práticas sustentáveis pelas PME 

As perguntas a seguir se referem ao entendimento do que representa uma atuação sustentável na 

visão da empresa, as motivações, os desafios e outros fatores que podem influenciar a adoção de 

práticas sustentáveis. Em caso de dúvidas em relação aos termos empregados nessa Parte do 

Questionário, favor acessar o documento “Glossário”. 

 
1) Com base nas alternativas abaixo apresentadas, pontue de 1 a 5 (sendo 1 a alternativa mais 

importante e 5 a alternativa menos importante) os conceitos que melhor definem “práticas 

sustentáveis” aplicadas no ambiente empresarial da sua Empresa: 

 
 Ética e transparência 
 Qualidade dos produtos / serviços 
 Conservação ambiental 

 Políticas Internas de sustentabilidade (contempla aspectos: social, ambiental e 

econômico) 
 Contribuição à economia nacional 
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2) As alternativas abaixo representam exemplos de motivações do porquê incorporar práticas 

sustentáveis nas atividades operacionais e estratégias de negócio. Assinale o grau de importância 

dessas motivações no ambiente estratégico da sua Empresa. Marque apenas uma opção para cada 

alternativa. 

 
Motivação / Grau de Importância Nada 

Importante 
Pouco 

Importante 
Relativament 
e Importante 

 
Importante 

Muito 
Importante 

i. Atender a missão organizacional em seu 

contrato / estatuto social 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ii. Atender as características e valores do 

fundador, empresário ou dono da Empresa 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

iii. Regulamentações legais (ex.: licenciamento, 
fiscalização e multas ambientais) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

iv. Impacto competitivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
v. Pressão da comunidade ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
vi. Pressão de fornecedores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
vii. Pressão de clientes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
viii. Oportunidades de negócio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ix. Aumentar o lucro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
x. Melhor a qualidade de vida das pessoas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xi. Redução de custos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xii. Reputação da empresa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xiii. Crescimento no mercado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xiv. Acesso a empresas de grande porte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xv. Obtenção de linhas de crédito diferenciadas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xvi. Redução dos danos ambientais das suas 

atividades 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

xvii. Diferenciação por meio de produtos e/ou 
serviços 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

xviii. Melhorar suas políticas internas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xix. Incentivos governamentais ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xx. Marketing ambiental ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xxi. Vantagem competitiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
xxii. Legitimação da empresa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
3) As alternativas abaixo representam exemplos de desafios para incorporar práticas sustentáveis 

nas atividades operacionais e estratégias de negócio. Assinale o grau de dificuldade que pode 

impedir sua Empresa de incorporar práticas sustentáveis em seu ambiente estratégico. 

 
Desafio / Grau de dificuldade Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto 

i. Visão do fundador, empresário ou dono da 

Empresa 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ii. Falta de conhecimento sobre os próprios 
impactos gerados 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

iii. Escassez de recursos financeiros ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Desafio / Grau de dificuldade Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto 

iv. Falta de tempo para planejamento de 

estratégias 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

v. Processo de tomada de decisão simplificado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
vi. Regulamentações legais ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
vii. Falta de incentivos governamentais ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
viii. Falta de pessoal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ix. Aumento de gastos (custos e despesas) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
x. Poucos benefícios na implantação dessas 

iniciativas 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Marque “CONCORDO” ou “DISCORDO” (somente uma opção) para cada uma das afirmativas 

abaixo indicadas: 

 
4. Incorporar iniciativas de sustentabilidade aumentarão as despesas da minha 

Empresa. 

Concordo Discordo 

☐ ☐ 

5. A falta de recursos atrapalha o investimento em sustentabilidade. ☐ ☐ 
6. Construir relacionamentos com outras empresas (PMEs e/ou de grande porte) 

pode representar uma forma de superar barreiras, como a falta de recursos. ☐ ☐ 
7. Muitas das iniciativas de sustentabilidade servem apenas para atender a 

legislação ambiental, embora não proporcione nenhum benefício financeiro 
significativo. 

☐ ☐ 

8. Muitas das iniciativas de sustentabilidade servem apenas para atender a 

legislação ambiental, embora não proporcione nenhum benefício ambiental 

significativo. 
☐ ☐ 

9. Se a sustentabilidade não faz parte dos valores do empresário, dono ou 

profissionais da alta administração da minha Empresa, tais iniciativas 

provavelmente fracassarão. 
☐ ☐ 

10. Abordagens sustentáveis adotadas por grandes empresas podem ser 
aplicadas diretamente na minha Empresa. ☐ ☐ 

11. Os relatórios de sustentabilidade seriam uma “prova de comportamento 

ético” nos negócios e estratégias da minha Empresa. ☐ ☐ 

 
Assinale a melhor opção que reflete a sua opinião para as afirmações abaixo listadas: 
 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
 
Indiferente 

Concordo 

parcialment 

e 

Concordo 

totalmente 

12. Uma legislação exigente traria bons resultados para a 

gestão socioambiental, mas seria mais eficaz se a 

minha Empresa a implementasse de forma mais 
voluntária. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

13. A minha Empresa não vê vantagem competitiva ou 
benefícios em adotar iniciativas de sustentabilidade. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. A escassez de recursos financeiros e falta de 

conhecimento sobre os impactos gerados pelas 

atividades das Empresas pode ser superada por meio 
da colaboração entre empresas. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

15. As grandes empresas são o principal foco de atenção 

no debate sobre sustentabilidade. Por isso, a minha 

Empresa não deve se envolver nesse tema. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Promover programas de capacitação dos 

colaboradores aumenta as chances da minha Empresa 

implementar iniciativas de sustentabilidade. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

 
Indiferente 

Concordo 

parcialment 

e 

Concordo 

totalmente 

17. A pressão dos stakeholders em relação às questões de 

sustentabilidade sobre a minha Empresa é um 

motivador para a adoção de práticas sustentáveis. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Divulgar informações econômicas, sociais e ambientais, 

através dos relatórios de sustentabilidade, tem por 

objetivo informar aos stakeholders o desempenho da 

minha Empresa. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

19. Minha Empresa depende da legitimidade (licença para 

operar obtida pela compatibilidade dos produtos e/ou 

serviços com o contrato social implícito entre a 

Empresa e a sociedade) para sua sobrevivência. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

20. Os relatórios de sustentabilidade ajudam a minha 

Empresa a demonstrar legitimidade e reputação para a 

sociedade. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Incorporar iniciativas sustentáveis e responsáveis 

podem aumentar a possibilidade da minha Empresa 

atuar como fornecedora de grandes organizações, 

melhorando assim o relacionamento com toda a cadeia 
de abastecimento. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

22. Os níveis de geração de resíduos e consumo de 

recursos (como energia e água) da minha Empresa têm 

impacto significativo no meio ambiente e provocam 
danos ambientais. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

23. Os níveis dos custos e riscos das atividades da minha 

Empresa têm impacto significativo no meio ambiente e 
provocam danos ambientais. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

PARTE 3 – Viabilidade de implantar práticas sustentáveis com Relatórios de Sustentabilidade 

Simplificados 

As perguntas a seguir foram selecionadas a partir dos GRI Standards e dos Questionários de 

Responsabilidade Socioambiental de instituições financeiras brasileiras com o objetivo de 

conhecer qual seria a viabilidade da implantação das práticas indicadas em suas empresas. Em 

caso de dúvidas em relação aos termos empregados nessa Parte do Questionário, favor acessar o 

documento “Glossário”. 

 
Assinale “SIM” ou “NÃO” quanto a viabilidade da implantação das práticas sustentáveis a seguir 

listadas em sua empresa e sua posterior divulgação em um Relatório de Sustentabilidade 

Simplificado. A alternativa “Não Aplicável” (“N/A”) deve ser assinalada somente se: (a) sua empresa 

não possuir alguma estrutura; (b) não for requerida ao seu segmento operacional; ou (c) não tiver 

emissões / impactos ambientais em seu processo produtivo/atividade. 

 
GRI Standards SIM NÃO N/A 

  GRI 102: Conteúdos gerais (GRI Standards)  

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

24. 102-1 Nome da organização. ☐ ☐ ☐ 
25. 102-2 a) Uma descrição das atividades da organização. ☐ ☐ ☐ 

102-2 b) Principais marcas, produtos e serviços, incluindo uma explicação de 

produtos ou serviços que sejam proibidos em certos mercados. ☐ ☐ ☐ 

26. 102-3 Localização da sede da organização. ☐ ☐ ☐ 
27. 102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica. ☐ ☐ ☐ 
28. a) Porte da organização, incluindo: ☐ ☐ ☐ 
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GRI Standards SIM NÃO N/A 

102-7 a) i - número total de empregados;   

102-7 a) ii - número total de operações; ☐ ☐ ☐ 
102-7 a) iii - vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita 

líquida (para organizações do setor público); ☐ ☐ ☐ 
102-7 a) iv - capitalização total (para organizações do setor privado) 
discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido; ☐ ☐ ☐ 

102-7 a) v - quantidade de produtos ou serviços oferecidos. ☐ ☐ ☐ 
29. 102-8 a) Número total de empregados por contrato de trabalho (permanentes e 

temporários), por gênero (ODS 8, objetivo 8.5). ☐ ☐ ☐ 
102-8 b) Número total de empregados por contrato de trabalho (permanentes e 

temporários), por região (ODS 8, objetivo 8.5). ☐ ☐ ☐ 
102-8 c) Número total de empregados por tipo de emprego (tempo integral ou 

período parcial), por gênero (ODS 8, objetivo 8.5). ☐ ☐ ☐ 
102-8 d) Se uma parte significativa das atividades da organização é realizada por 

trabalhadores que não são empregados. Se aplicável, uma descrição da 

natureza e quantidade de trabalho realizado por trabalhadores que não são 
empregados (ODS 8, objetivo 8.5). 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

102-8 e) Quaisquer variações significativas nos números relatados nas letras “a”, “b” 
e “c” acima (ex.: variações sazonais em setores como turismo ou agrícola). ☐ ☐ ☐ 

102-8 f) Uma explicação de como os dados foram compilados, inclusive quaisquer 
premissas adotadas. ☐ ☐ ☐ 

30. 102-12 A organização relatora deverá relatar a seguinte informação: 

a) Uma lista de tratados, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente 

de caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa. 
☐ ☐ ☐ 

31. 102-15 A organização relatora deverá relatar a seguinte informação: 

a) Uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. ☐ ☐ ☐ 

32. A organização relatora deverá relatar a seguinte informação: 

a) Uma descrição de seus mecanismos internos e externos para: 

102-17 a) i - solicitar orientações sobre comportamentos éticos e lícitos e sobre 

integridade organizacional (ODS 16, objetivo 16.3). 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

102-17 a) ii - comunicar preocupações com comportamentos antiéticos ou ilícitos e 
com a integridade da organização (ODS 16, objetivo 16.3). ☐ ☐ ☐ 

33. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

102-20 a) Se a organização designou um ou mais cargos e funções de nível executivo 

como responsável pelos tópicos econômicos, ambientais e sociais. 
☐ ☐ ☐ 

102-20 b) Se esses responsáveis reportam diretamente ao mais alto órgão de 
governança. ☐ ☐ ☐ 

34. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

102-29 a) Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na identificação 

e gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados de tópicos econômicos, 

ambientais e sociais, incluindo seu papel na implementação de processos de 

diligência devida (ODS 16, objetivo 16.7). 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

102-29 b) A consulta a stakeholders é usada para apoiar o mais alto órgão de 

governança na identificação e gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados 

de tópicos econômicos, ambientais e sociais (ODS 16, objetivo 16.7). 
☐ ☐ ☐ 

35. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

102-56 a) Uma descrição da política e da prática correntes adotadas pela organização 

para submeter o relatório a uma verificação externa. 
☐ ☐ ☐ 
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GRI Standards SIM NÃO N/A 

102-56 b) Caso o relatório tenha sido submetido a uma verificação externa: 

102-56 b) i - Uma referência ao relatório de verificação, declarações ou pareceres 

externos. Se não estiver incluída no relatório de verificação que acompanha o 

relatório de sustentabilidade, uma descrição do que foi e não foi verificado e com 

base em quê, inclusive normas de verificação usadas, o nível de verificação obtido e 
quaisquer limitações do processo de verificação; 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

102-56 b) ii - A relação entre a organização e a parte responsável pela verificação 
externa; ☐ ☐ ☐ 
102-56 b) iii - Se e como o mais alto órgão de governança ou altos executivos estão 

envolvidos na busca de verificação externa para o relatório de sustentabilidade da 

organização. 
☐ ☐ ☐ 

GRI 103: Forma de Gestão (GRI Standards)   

36. Para cada tópico material, a organização deverá relatar as seguintes informações: 
103-2 a) Uma explicação de como a organização gerencia o tópico. ☐ ☐ ☐ 

103-2 b) Uma declaração sobre o propósito da forma de gestão. ☐ ☐ ☐ 
c) Uma descrição dos seguintes componentes, caso estejam incluídos na forma de 

gestão: 
103-2 c) i - Políticas 

☐ ☐ ☐ 

103-2 c) ii - Compromissos ☐ ☐ ☐ 
103-2 c) iii - Objetivos e metas ☐ ☐ ☐ 

103-2 c) iv - Responsabilidades ☐ ☐ ☐ 
103-2 c) v – Recursos (ex.: financeiros, humanos ou tecnológicos e razões para a 

alocação) ☐ ☐ ☐ 

103-2 c) vi - Mecanismos de queixas ☐ ☐ ☐ 
103-2 c) vii - Ações específicas, tais como processos, projetos, programas e iniciativas. ☐ ☐ ☐ 

GRI 200: ECONÔMICO (GRI Standards)    

GRI 205: Combate a corrupção     

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção      

37. 205-2 a) Número total e percentual de membros do órgão de governança aos quais 

foram comunicados as políticas e os procedimentos de combate à corrupção 

adotados pela organização, discriminados por região (ODS 16, objetivo 16.5). 
☐ ☐ ☐ 

38. 205-2 b) Número total e percentual de empregados aos quais foram comunicados as 

políticas e os procedimentos de combate à corrupção adotados pela organização, 

discriminados por categoria funcional e região (ODS 16, objetivo 16.5). 
☐ ☐ ☐ 

39. 205-2 c) Número total e percentual de parceiros de negócios aos quais foram 

comunicados as políticas e os procedimentos de combate à corrupção adotados pela 

organização, discriminados por tipo de parceiro e região. Descreva se as políticas e os 

procedimentos de combate à corrupção da organização foram comunicados a 
quaisquer outras pessoas ou organizações (ODS 16, objetivo 16.5). 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

40. 205-2 d) Número total e percentual de membros do órgão de governança que 

receberam capacitação em combate à corrupção, discriminados por região (ODS 16,  
objetivo 16.5). 

☐ ☐ ☐ 

41. 205-2 e) Número total e percentual de empregados que receberam capacitação em 

combate à corrupção, discriminados por categoria funcional e região (ODS 16,  
objetivo 16.5). 

☐ ☐ ☐ 

  GRI 300: AMBIENTAL (GRI Standards)  

  GRI 302: Energia  

  302-4 Redução do consumo de energia   
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GRI Standards SIM NÃO N/A 

42. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

302-4 a) Volume das reduções do consumo de energia obtidas diretamente em 

decorrência de melhorias na conservação e eficiência, em joules ou seus múltiplos 
(ODS 7, objetivo 7.3; ODS 8, objetivo 8.4; ODS 12, objetivo 12.2). 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

302-4 b) Tipos de energia incluídos nas reduções: se combustível, eletricidade, 

aquecimento, resfriamento, vapor ou todos. ☐ ☐ ☐ 

302-4 c) A base usada para o cálculo das reduções do consumo de energia, como 

ano-base ou linha de base, incluindo a justificativa para sua escolha. ☐ ☐ ☐ 

302-4 d) Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas. ☐ ☐ ☐ 
GRI 305: Emissões     

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

43. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

305-1 a) Total de emissões diretas (Escopo 1) de GEE em toneladas métricas de CO2 

equivalente (ODS 3, objetivo 3.9). 
☐ ☐ ☐ 

305-1 b) Gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou todos 
(ODS 3, objetivo 3.9). ☐ ☐ ☐ 
305-1 c) Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO2 equivalente 
(ODS 3, objetivo 3.9). ☐ ☐ ☐ 
d) Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: 

305-1 d) i - a justificativa para sua escolha; ☐ ☐ ☐ 

305-1 d) ii - emissões no ano-base; ☐ ☐ ☐ 
305-1 d) iii - O contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que 
geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base. ☐ ☐ ☐ 
305-1 e) Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de aquecimento global 
(GWP) usados ou uma referência à fonte de GWP. ☐ ☐ ☐ 
305-1 f) A abordagem de consolidação escolhida para as emissões; se participação 
acionária, controle financeiro ou controle operacional. ☐ ☐ ☐ 

305-1 g) Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas. ☐ ☐ ☐ 

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da 

aquisição de energia  

44. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

305-2 a) Total de emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de 

energia em toneladas métricas de CO2 equivalente calculadas com base na 

localização (ODS 3, objetivo 3.9). 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

305-2 b) Se aplicável, o total de emissões indiretas de GEE (Escopo 2) provenientes da 

aquisição de energia em toneladas métricas de CO2 equivalente calculadas com base 
no mercado (ODS 3, objetivo 3.9). 

☐ ☐ ☐ 

305-2 c) Se disponível, os gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 
SF6, NF3 ou todos (ODS 3, objetivo 3.9). ☐ ☐ ☐ 
305-2 d) Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: 

305-2 d) i - a justificativa para sua escolha; ☐ ☐ ☐ 

305-2 d) ii - emissões no ano-base; ☐ ☐ ☐ 
305-2 d) iii - o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que 
geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base. ☐ ☐ ☐ 

305-2 e) Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de aquecimento global 

(GWP) usados ou uma referência à fonte de GWP. ☐ ☐ ☐ 

305-2 f) A abordagem de consolidação adotada para as emissões; se participação 

acionária, controle financeiro ou controle operacional. ☐ ☐ ☐ 

305-2 g) Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas. ☐ ☐ ☐ 
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GRI Standards SIM NÃO N/A 

305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)  
    

45. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

305-3 a) Total de outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE em toneladas métricas 

de CO2 equivalente (ODS 3, objetivo 3.9). 
☐ ☐ ☐ 

305-3 b) Se disponível, os gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 
SF6, NF3 ou todos (ODS 3, objetivo 3.9). ☐ ☐ ☐ 
305-3 c) Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO2 equivalente 
(ODS 3, objetivo 3.9). ☐ ☐ ☐ 

305-3 d) Outras categorias e atividades de emissões indiretas (Escopo 3) de GEE 

incluídas no cálculo (ODS 3, objetivo 3.9). ☐ ☐ ☐ 

305-3 e) Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: 

305-3 e) i - a justificativa para sua escolha; ☐ ☐ ☐ 

305-3 e) ii - emissões no ano-base; ☐ ☐ ☐ 
305-3 e) iii - o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que 

geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base. ☐ ☐ ☐ 

305-3 f) Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de aquecimento global 

(GWP) usados ou uma referência à fonte de GWP. ☐ ☐ ☐ 

305-3 g) Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas. ☐ ☐ ☐ 
 GRI 306: Resíduos  

306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos      

46. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

306-2 a) Medidas tomadas, inclusive medidas de circularidade, para evitar a geração 

de resíduos nas próprias atividades da organização e upstream e downstream em sua 

cadeia de valor, e também para gerir impactos significativos dos resíduos gerados 
(ODS 3, objetivo 3.9). 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

306-2 b) Se os resíduos gerados pela organização em suas próprias atividades são 

gerenciados por um terceiro, uma descrição do processo usado para determinar se o 

gerenciamento dos resíduos é realizado em conformidade com obrigações 

contratuais ou legais. Os processos usados para coletar e monitorar dados 
relacionados a resíduos (ODS 3, objetivo 3.9). 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 GRI 307: Conformidade ambiental  

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais      

47. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

307-1 a) Multas significativas e sanções não monetárias resultantes da não 

conformidade com leis e/ou regulamentos ambientais em termos de: 

307-1 a) i - valor monetário total das multas significativas (ODS 16, objetivo 16.3); 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

307-1 a) ii - número total de sanções não monetárias (ODS 16, objetivo 16.3); ☐ ☐ ☐ 
307-1 a) iii - processos movidos por meio de mecanismos de arbitragem (ODS 16,  
objetivo 16.3). ☐ ☐ ☐ 
307-1 b) Se a organização não tiver identificado nenhum caso de não conformidade 

com leis e/ou regulamentos ambientais, uma breve declaração desse fato será 
suficiente. 

☐ ☐ ☐ 

 GRI 400: SOCIAL (GRI Standards)  

 GRI 403: Saúde e segurança do trabalho  

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho      

48. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações para empregados e 

para trabalhadores que não são empregados, mas cujo trabalho e/ou local de 

trabalho é controlado pela organização: 

403-1 a) Uma declaração sobre se foi implementado um sistema de gestão de saúde 
e segurança do trabalho, incluindo se: 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 
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GRI Standards SIM NÃO N/A 

403-1 a) i - o sistema foi implementado devido a exigências legais e, nesse caso, uma 
lista das exigências (ODS 8, objetivo 8.8); 

  

403-1 a) ii - o sistema foi implementado com base em normas/diretrizes 

reconhecidas de gestão de riscos e/ou sistema de gestão e, nesse caso, uma lista das 

normas/diretrizes (ODS 8, objetivo 8.8). 
☐ ☐ ☐ 

403-1 b) Uma descrição do escopo de trabalhadores, atividades e locais de trabalho 

abrangidos pelo sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho e uma 

explicação de se quaisquer trabalhadores, atividades ou locais de trabalho não são 
abrangidos e, em caso positivo, por que não o são (ODS 8, objetivo 8.8). 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes      

49. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações para empregados e 

para trabalhadores que não são empregados mas cujo trabalho e/ou local de 

trabalho é controlado pela organização: 

403-2 a) Uma descrição dos processos utilizados para identificar periculosidade e 

avaliar riscos de forma rotineira e não rotineira, e para aplicar a hierarquia de 

controles de forma a eliminar perigos e minimizar riscos, incluindo: 

403-2 a) i - como a organização garante a qualidade desses processos, inclusive a 
competência das pessoas que os executam (ODS 8, objetivo 8.8). 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

403-2 a) ii - como os resultados desses processos são utilizados para avaliar e 

continuamente melhorar o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho (ODS 
8, objetivo 8.8). 

☐ ☐ ☐ 

403-2 b) Uma descrição dos processos para que os trabalhadores relatem perigos e 

situações de periculosidade, e uma explicação de como os trabalhadores são 

protegidos contra represálias (ODS 8, objetivo 8.8). 
☐ ☐ ☐ 

403-2 c) Uma descrição das políticas e dos processos para que os trabalhadores se 

retirem de situações de trabalho que acreditem possam lhes causar acidente de 

trabalho ou doença profissional, e uma explicação de como os trabalhadores são 
protegidos contra represálias (ODS 8, objetivo 8.8). 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

403-2 d) Uma descrição dos processos utilizados para investigar incidentes de 

trabalho, inclusive os processos para identificar periculosidade e avaliar riscos 

relativos aos incidentes, para determinar medidas corretivas usando a hierarquia de 

controles e para determinar melhorias necessárias no sistema de gestão de saúde e 

segurança do trabalho (ODS 8, objetivo 8.8). 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

  GRI 413: Comunidades locais  

413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de 

desenvolvimento voltados à comunidade local  

    

50. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

413-1 a) Percentual de operações que implementaram engajamento, avaliações de 

impacto e/ou programas de desenvolvimento voltados à comunidade local, incluindo, 

entre outros, o uso de: 

413-1 a) i - avaliações de impacto social, inclusive avaliações de impacto de gênero, 

com base em processos participativos; 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

413-1 a) ii - avaliações de impacto ambiental e monitoramento contínuo; ☐ ☐ ☐ 
413-1 a) iii - divulgação pública dos resultados das avaliações de impacto ambiental e 
social; ☐ ☐ ☐ 

413-1 a) iv - programas de desenvolvimento local baseados nas necessidades de 

comunidades locais; ☐ ☐ ☐ 

413-1 a) v - planos de engajamento de stakeholders baseados em mapeamentos 
dessas partes; ☐ ☐ ☐ 
413-1 a) vi - comitês e processos de consulta ampla à comunidade local incluindo 

grupos vulneráveis; ☐ ☐ ☐ 
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GRI Standards SIM NÃO N/A 

413-1 a) vii - conselhos de trabalho, comissões de saúde e segurança no trabalho e 

outras entidades representativas de trabalhadores para discutir impactos; ☐ ☐ ☐ 

413-1 a) viii - processos formais de queixas por parte de comunidades locais. ☐ ☐ ☐ 
 

 
Questionário de Responsabilidade Socioambiental – Instituições Financeiras  

Brasileiras 

SIM NÃO N/A 

51. A empresa apresenta compromisso socioambiental em suas estratégias 
corporativas? Política, Manual, Código de Conduta, Missão, Visão? ☐ ☐ ☐ 

52. A empresa possui reconhecimento e/ou certificação social? Exemplos: AA 1000; 

Amiga da Criança; NBR 16001; OHSAS 18001; Amigos da Escola; BS 8800; SA 8800; 
Empresa Cidadã. 

☐ ☐ ☐ 

53. A empresa possui instrumentos ou padrões de gestão dos itens de sustentabilidade 

ou área específica para tratar de assuntos ambientais? Ex.: ISO 14001, SASSMAQ, ISO 

26000)? 
☐ ☐ ☐ 

54. A empresa tem planos de investimentos em questões socioambientais e algum tipo 

de certificação como SA8000, ISO 9001, ISO 14.001, selo FCS, FLO, ABNT NBR 16001, 

ISO 26.000? 
☐ ☐ ☐ 

55. As atividades da empresa estão sujeitas a licenças ambientais? Se sim, essas licenças 
estão dentro da validade? ☐ ☐ ☐ 

56. As atividades da empresa estão sujeitas ao licenciamento ambiental; Licença de 
Operação (LO); Licença de Instalação (LI). ☐ ☐ ☐ 

57. É exigida da empresa, além do licenciamento ambiental, alguma das seguintes 

autorizações: Outorga de direito de uso de água; AVCB; Transporte de resíduos 
perigosos; CTF; ANVISA; CQB; Transporte de produtos perigosos; ASV. 

☐ ☐ ☐ 

58. A empresa possui programa, ou promove curso, relacionados à responsabilidade 

social, ambiental, saúde e segurança dos seus colaboradores? ☐ ☐ ☐ 

59. A empresa adota programas/ações para redução do consumo de água ou demais 
insumos no seu processo produtivo / atividade? ☐ ☐ ☐ 

60. Em algum imóvel da empresa ou por ela utilizado foi detectado: água subterrânea 

contaminada; área suspeita de contaminação; solo contaminado. ☐ ☐ ☐ 

61. A empresa possui canal formal de consulta e diálogo com vizinhos e demais partes 
interessadas sobre questões socioambientais relativas às suas atividades? ☐ ☐ ☐ 

62. A empresa possui código de conduta? Indicar quais aspectos aborda: 
(i) Assédio Moral; ☐ ☐ ☐ 

(ii) Assédio Sexual; ☐ ☐ ☐ 
(iii) Corrupção; ☐ ☐ ☐ 

(iv) Concorrência Desleal; ☐ ☐ ☐ 
(v) Trabalho infantil; ☐ ☐ ☐ 

(vi) Trabalho escravo; ☐ ☐ ☐ 
(vii) Pirataria; ☐ ☐ ☐ 
(viii) Práticas Discriminatórias; ☐ ☐ ☐ 
(ix) Suborno. ☐ ☐ ☐ 

63. A empresa fica próxima ou dentro de alguma das regiões abaixo? 

(i) Área de Cavernas; ☐ ☐ ☐ 

(ii) Distrito Industrial; ☐ ☐ ☐ 

(iii) Área de Lagoas; ☐ ☐ ☐ 
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Questionário de Responsabilidade Socioambiental – Instituições Financeiras  

Brasileiras 

SIM NÃO N/A 

(iv) Manguezal; ☐ ☐ ☐ 
(v) Área de Patrimônio Cultural; ☐ ☐ ☐ 
(vi) Unidade de Conservação de Proteção Integral; ☐ ☐ ☐ 
(vii) Zona Rural; ☐ ☐ ☐ 
(viii) Zona Urbana; ☐ ☐ ☐ 
(ix) Área de Proteção e Recuperação de Mananciais; ☐ ☐ ☐ 
(x) Unidade de Conservação de Uso Sustentável; ☐ ☐ ☐ 
(xi) Área Indígena; ☐ ☐ ☐ 
(xii) Área Quilombola. ☐ ☐ ☐ 

64. Nos últimos 5 anos, alguma das atividades da empresa foi objeto de inquérito, multa 

ou auto de infração relacionado a problemas socioambientais? ☐ ☐ ☐ 

65. A empresa divulga para o público em geral suas práticas socioambientais? ☐ ☐ ☐ 
66. A empresa aplica políticas de equidade de gênero ou promove a equidade por meio 

de normas e orientações sobre o tema, a fim de erradicar a discriminação? ☐ ☐ ☐ 
67. A empresa possui programas ou iniciativas para promover a equidade e combate à 

prática de discriminação? ☐ ☐ ☐ 
 

68. Indique a probabilidade de adotar, revisar ou melhorar as práticas sustentáveis da empresa 

usando como referência as questões apresentadas na Parte 3 desse Questionário? Lembrando 

que as questões foram obtidas do GRI Standards e dos Questionários de Responsabilidade 

Socioambiental. 
 

Muito baixa Baixa Média Alta Muito Alta 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
FINALIZAÇÃO 

Para finalização da pesquisa, é apresentado um orçamento dos investimentos (financeiro e tempo 

estimados) para implantar algumas das práticas sustentáveis mencionadas nessa Pesquisa, 

relacionadas aos temas: Energia, Água, Emissões, Saúde e Segurança do Trabalho, Comunidades 

Locais, Certificações, Planos de Remedição Ambiental. Esta etapa tem por objetivo avaliar possíveis 

mudanças da sua opinião em relação à adoção de alguma dessas práticas sustentáveis em sua 

empresa. Em caso de dúvidas em relação aos termos empregados nessa Parte do Questionário, 

favor acessar o documento “Glossário”. 

 
Orçamento de Implantação:  

69. O “Orçamento de Implantação”, tratando do investimento financeiro e do tempo de 

execução de práticas sustentáveis, alterou sua percepção / opinião para implantação de 

alguma das práticas mencionadas nas questões da Parte 3 desse Questionário? Escreva sua 

resposta no espaço abaixo reservado. 

 
 
 
 
 

Caso a Empresa NÃO ADOTE práticas sustentáveis, responda as três questões a seguir:   

71.A. Como foi refletir sobre as práticas sustentáveis tratadas nesse Questionário? Escreva sua 
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resposta no espaço abaixo reservado. 

 

72.A. Você acredita que as questões apresentadas na Parte 3 desse Questionário podem servir 

como um referencial para adoção e divulgação de práticas sustentáveis da sua empresa? Escreva 

sua resposta no espaço abaixo reservado. 

 

73.A. Em seu entendimento, essas mesmas questões selecionadas podem auxiliar os empresários, 

donos e gestores de empresas em direcionar recursos em investimentos que tragam maior 

retorno para seus negócios? Escreva sua resposta no espaço abaixo reservado. 
 
 
 
 
 
 
 

Caso a Empresa ADOTE práticas sustentáveis, responda as três questões a seguir:   

71.B. Com base nas reflexões desse Questionário, você verificou alguma oportunidade de 

melhoria das atuais práticas sustentáveis da sua empresa? Escreva sua resposta no espaço abaixo 

reservado. 

 

 
72.B. Você acredita que as questões apresentadas na Parte 3 desse Questionário podem servir 

como um referencial para adoção e divulgação de práticas sustentáveis da sua empresa?Escreva 

sua resposta no espaço abaixo reservado. 

 
73.B. Em seu entendimento, essas mesmas questões selecionadas podem auxiliar os empresários, 

donos e gestores de empresas em direcionar recursos em investimentos que tragam maior 

retorno para seus negócios? Escreva sua resposta no espaço abaixo reservado. 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale se gostaria de receber o resultado final 

dessa pesquisa? 
☐ Sim, favor informar seu e-mail: 

 

☐ Não 
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APÊNDICE E - ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA - ISAE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE 

 
ORÇAMENTOS DE IMPLANTAÇÃO 

 

Orçamento dos investimentos (financeiro e tempo estimados) para implantação de práticas 

sustentáveis, relacionados a: Energia, Água, Emissões, Saúde e Segurança do Trabalho, 

Comunidades Locais, Certificações, Planos de Remedição Ambiental. 

 
LEGENDA - Investimento (Em R$): 

Nível Baixo: Investimento até R$ 48.000,00 

Nível Médio: Investimento de R$ 48.000,01 a R$ 3.000.000,00 

Nível Alto: Investimento acima de R$ 3.000.000,01 

 
 Investimento 

(Em R$) 
Tempo Estimado 
De implantação 

GRI 300: AMBIENTAL (GRI Standards)   

GRI 302: Energia   

302-4 Redução do consumo de energia      

4. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a) Volume das reduções do consumo de energia obtidas diretamente em 

decorrência de melhorias na conservação e eficiência, em joules ou seus 
múltiplos. 

 
 
 
 
 

Baixo 

 
 
 
 
 

1 ano b) Tipos de energia incluídos nas reduções: se combustível, eletricidade, 

aquecimento, resfriamento, vapor ou todos. 

c) A base usada para o cálculo das reduções do consumo de energia, como ano- 
base ou linha de base, incluindo a justificativa para sua escolha. 

d) Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas. 

GRI 305: Emissões   

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

5. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a) Total de emissões diretas (Escopo 1) de GEE em toneladas métricas de CO2 

equivalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baixo 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ano 

b) Gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 ou todos. 

c) Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO2 equivalente. 

d) Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: 
i - a justificativa para sua escolha; 

ii - emissões no ano-base; 

iii - O contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram 

a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base. 

e) Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de aquecimento global 

(GWP) usados ou uma referência à fonte de GWP. 

f) A abordagem de consolidação escolhida para as emissões; se participação 
acionária, controle financeiro ou controle operacional. 

g) Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas. 

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE)  
provenientes da aquisição de energia  

    

6. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a) Total de emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de 

energia em toneladas métricas de CO2 equivalente calculadas com base 

na localização. 

 

Médio 

 

1 ano 
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 Investimento 
(Em R$) 

Tempo Estimado 
De implantação 

b) Se aplicável, o total de emissões indiretas de GEE (Escopo 2) provenientes da 

aquisição de energia em toneladas métricas de CO2 equivalente calculadas 

com base no mercado. 

  

c) Se disponível, os gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 

SF6, NF3 ou todos. 

d) Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: 

i - a justificativa para sua escolha; 

ii - emissões no ano-base; 

iii - o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram 
a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base. 

e) Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de aquecimento global 

(GWP) usados ou uma referência à fonte de GWP. 

f) A abordagem de consolidação adotada para as emissões; se participação 

acionária, controle financeiro ou controle operacional. 

g) Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas. 

305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)      

7. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a) Total de outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE em toneladas métricas 

de CO2 equivalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ano 

b) Se disponível, os gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 
SF6, NF3 ou todos. 

c) Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO2 equivalente. 

d) Outras categorias e atividades de emissões indiretas (Escopo 3) de GEE 

incluídas no cálculo. 

e) Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: 

i - a justificativa para sua escolha; 

ii - emissões no ano-base; 

iii - o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram 
a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base. 

f) Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de aquecimento global 

(GWP) usados ou uma referência à fonte de GWP. 

g) Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas. 

GRI 306: Resíduos   

306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos      

8. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a) Medidas tomadas, inclusive medidas de circularidade, para evitar a geração 

de resíduos nas próprias atividades da organização e upstream e 

downstream em sua cadeia de valor, e também para gerir impactos 
significativos dos resíduos gerados. 

 
 
 
 

 
Baixo 

 
 
 
 

 
1 ano 

b) Se os resíduos gerados pela organização em suas próprias atividades são 

gerenciados por um terceiro, uma descrição do processo usado para 

determinar se o gerenciamento dos resíduos é realizado em conformidade 

com obrigações contratuais ou legais. Os processos usados para coletar e 

monitorar dados relacionados a resíduos. 

GRI 307: Conformidade ambiental   

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais      

9. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a) Multas significativas e sanções não monetárias resultantes da não 

conformidade com leis e/ou regulamentos ambientais em termos de: 

i - valor monetário total das multas significativas; 

 
 
 
 
 

Médio 

 
 
 
 
 

1 ano ii - número total de sanções não monetárias; 

iii - processos movidos por meio de mecanismos de arbitragem. 

b) Se a organização não tiver identificado nenhum caso de não conformidade 

com leis e/ou regulamentos ambientais, uma breve declaração desse fato 
será suficiente. 
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 Investimento 
(Em R$) 

Tempo Estimado 
De implantação 

GRI 400: SOCIAL (GRI Standards)   

GRI 403: Saúde e segurança do trabalho   

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho      

10. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações para 

empregados e para trabalhadores que não são empregados, mas cujo 

trabalho e/ou local de trabalho é controlado pela organização: 

a) Uma declaração sobre se foi implementado um sistema de gestão de saúde 

e segurança do trabalho, incluindo se: 

i - o sistema foi implementado devido a exigências legais e, nesse caso, uma 

lista das exigências; 

 
 
 
 
 
 
 

Médio 

 
 
 
 
 
 
 

1 ano ii - o sistema foi implementado com base em normas/diretrizes reconhecidas 

de gestão de riscos e/ou sistema de gestão e, nesse caso, uma lista das 

normas/diretrizes. 

b) Uma descrição do escopo de trabalhadores, atividades e locais de trabalho 

abrangidos pelo sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho e 

uma explicação de se quaisquer trabalhadores, atividades ou locais de 

trabalho não são abrangidos e, em caso positivo, por que não o são. 

403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de  
incidentes  

    

11. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações para 

empregados e para trabalhadores que não são empregados mas cujo 

trabalho e/ou local de trabalho é controlado pela organização: 

a) Uma descrição dos processos utilizados para identificar periculosidade e 

avaliar riscos de forma rotineira e não rotineira, e para aplicar a hierarquia 

de controles de forma a eliminar perigos e minimizar riscos, incluindo: 

i - como a organização garante a qualidade desses processos, inclusive a 

competência das pessoas que os executam; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baixo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ano ii - como os resultados desses processos são utilizados para avaliar e 

continuamente melhorar o sistema de gestão de saúde e segurança do 

trabalho. 

b) Uma descrição dos processos para que os trabalhadores relatem perigos e 

situações de periculosidade, e uma explicação de como os trabalhadores 

são protegidos contra represálias. 

c) Uma descrição das políticas e dos processos para que os trabalhadores se 

retirem de situações de trabalho que acreditem possam lhes causar 

acidente de trabalho ou doença profissional, e uma explicação de como os 
trabalhadores são protegidos contra represálias. 

d) Uma descrição dos processos utilizados para investigar incidentes de 

trabalho, inclusive os processos para identificar periculosidade e avaliar 

riscos relativos aos incidentes, para determinar medidas corretivas usando 

a hierarquia de controles e para determinar melhorias necessárias no 

sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. 

 
 

Baixo 

 
 

1 ano 

GRI 413: Comunidades locais   

413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de 

desenvolvimento voltados à comunidade local  

    

12. A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a) Percentual de operações que implementaram engajamento, avaliações de 

impacto e/ou programas de desenvolvimento voltados à comunidade 

local, incluindo, entre outros, o uso de: 

i - avaliações de impacto social, inclusive avaliações de impacto de gênero, com 

base em processos participativos; 

 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 
 
 

2 anos 

ii - avaliações de impacto ambiental e monitoramento contínuo; 

iii - divulgação pública dos resultados das avaliações de impacto ambiental e 
social; 
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 Investimento 
(Em R$) 

Tempo Estimado 
De implantação 

iv - programas de desenvolvimento local baseados nas necessidades de 
comunidades locais; 

  

v - planos de engajamento de stakeholders baseados em mapeamentos dessas 
partes; 

vi - comitês e processos de consulta ampla à comunidade local incluindo grupos 
vulneráveis; 

vii - conselhos de trabalho, comissões de saúde e segurança no trabalho e 

outras entidades representativas de trabalhadores para discutir impactos; 

viii - processos formais de queixas por parte de comunidades locais 

Questionário de Responsabilidade Socioambiental – Instituições Financeiras 
Brasileiras 

  

13. A empresa possui reconhecimento e/ou certificação social? (ex: AA1000, 
SA800, Empresa Cidadã, Amiga da Escola, etc.) 

Médio 2 anos 

14. A empresa possui instrumentos ou padrões de gestão dos itens de 

sustentabilidade ou área específica para tratar de assuntos ambientais? 
Ex.: ISO 14001, SASSMAQ, ISO 26000)? 

 
Alto 

 
2 anos 

15. A empresa pretende, nos próximos 2 anos, realizar investimentos 

socioambientais como Certificações Socioambientais como, por exemplo, 
ISO 14001, OHSAS 18001, NBR 16001, ou outras? 

 
Alto 

 
2 anos 

16. Se a empresa está sujeita ao licenciamento ambiental e possui certificação 

ambiental, as licenças ambientais estão dentro do prazo de validade 

(regularidade ambiental (licença, outorga))? 

 
Baixo 

 
1 ano 

17. As atividades da empresa estão sujeitas a licenças, autorizações e/ou 

certidões, como: Licença Ambiental; Licença de Operações; Outorga de 

recursos hídricos; Cadastro Ambiental Rural e Cert. Cad. Imóvel Rural; 

CQBio; Cad. Téc. Fed. IBAMA; Plano de Manejo Florestal Sustentável? 

 

 
Médio 

 

 
1 ano 

18. É exigida da empresa, além do licenciamento ambiental, alguma das 

seguintes autorizações: Outorga de direito de uso de água; AVCB; 

Transporte de resíduos perigosos; CTF; ANVISA; CQB; Transporte de 

produtos perigosos; ASV. 

 

Baixo 

 

1 ano 

19. A empresa mantém programa de sensibilização e treinamento, promove e 

patrocina eventos / entidades ligadas ao tema de Responsabilidade Social, 

Ambiental e de Saúde e Segurança do Trabalho? 

 
Baixo 

 
1 ano 

20. A empresa adota programas/ações para redução do consumo de água ou 
demais insumos no seu processo produtivo / atividade? 

Baixo 1 ano 

21. A empresa possui ou já possuiu área contaminada, água subterrânea 

contaminada ou área suspeita de contaminação e / ou degradada? 

Atividades ou planos para remediação ambiental de solo e/ou de água 
subterrânea contaminada? 

 

Alto 

 

3 anos 
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APÊNDICE F - GLOSSÁRIO AO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA - ISAE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE 

GLOSSÁRIO AO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

TERMO SIGNIFICADO 

AA1000 – Princípios da 
AccountAbility: 

Norma de responsabilização social desenvolvida pelo ISEA (Institute of 
Social and Ethical Accountability), entidade profissional que atua na área 
de responsabilidade empresarial e social, com foco em assegurar a 
qualidade da responsabilidade social e ética, auditoria e relato. Tem por 
objetivo apoiar a aprendizagem organizacional e o desempenho geral - 
social e ética, ambiental e econômica - e, por consequência, contribuir no 
sentido de um caminho para o desenvolvimento sustentável de uma 
organização. 

Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB): 

Documento emitido como forma de garantir que o edifício segue as 
normas de segurança contra incêndio. Para que o edifício receba o 
certifica de aprovação do AVCB é realizado uma vistoria pelos Bombeiros. 

Cadastro Ambiental Rural 
(CAR): 

Registro público de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis 
rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das 
propriedades e posses rurais referentes à situação das Áreas de 
Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das 
florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso 
Restrito e das áreas consolidadas, compondo base de dados para 
controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate 
ao desmatamento. 

Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente 
Poluidoras e/ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais 
(CTF/APP): 

Registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que realizam atividades 
passíveis de controle ambiental. É concedido pelo IBAMA. 

Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental (CTF/AIDA): 

Registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à 
consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria 
e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao 
controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. É concedido 
pelo IBAMA. 

Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural (CCIR): 

Documento emitido pelo INCRA e constitui prova do cadastro do imóvel 
rural. O certificado é indispensável para desmembrar, remembrar, 
arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para 
homologação de partilha amigável ou judicial (sucessão causa mortis) de 
acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 22 da Lei 4.947, de 6 de abril 
de 1966, modificado pelo artigo 1º da Lei 10.267, de 28 de agosto de 
2001. 

Certificado de Qualidade em 
Biossegurança (CQB): 

Credenciamento que a CTNBio concede às instituições para desenvolver 
projetos e atividades com Organismos Geneticamente Modificados (OGM) 
e seus derivados. 

Downstream: Segmento cadeia abaixo na cadeia de suprimentos. 

Due diligence (“Diligência 
prévia”): 

Refere-se ao estudo, análise e a avaliação detalhada de informações de 
uma Empresa, visando a identificação de eventuais distorções relevantes, 
decorrentes das práticas empresariais. Este processo pode abarcar 
aspectos financeiros, contábeis, previdenciários, trabalhistas, imobiliários, 
tecnológicos, jurídicos, ambientais, entre outros. 

Empresa Amiga da Escola: Projeto idealizado pelo Instituto Oksigeno, que incentiva o apadrinhamento 
de escolas por parte do empresariado no Brasil, com o objetivo de 
fomentar e desenvolver a Educação Ambiental nas escolas. 

Escopo 1 – Gases de Efeito 
Estufa (GEE): 

São aquelas emissões sobre as quais a organização possui 
responsabilidade direta. 

Escopo 2 – Gases de Efeito 
Estufa (GEE): 

Fontes que provocam emissões indiretamente, por consumirem energia 
elétrica (ou térmica) produzida por outrem. 
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TERMO SIGNIFICADO 

  

Escopo 3 – Gases de Efeito 
Estufa (GEE): 

Demais fontes que causam emissões de forma indireta não classificadas 
anteriormente no Escopo 2. 

ESG: Acrônimo em inglês que referente a Environment, Social and Governance. 
Em português pode ser traduzida como ASG (Ambiental, Social e 
Governança). 

Gases Efeito Estufa (GEE: 
CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 
SF6, NF3): 

Soma de sete gases que têm efeitos diretos nas mudanças climáticas: 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
clorofluorocarbonos (CFCs), hidrofluorocarbonos (HFCs), 
perfluorocarbonos (PFCs), enxofre hexafluoreto (SF6) e trifluoreto de 
nitrogênio (NF3). 

Gestão socioambiental: Práticas para preservar o meio ambiente e a comunidade. Tem o propósito 
de atingir os objetivos e metas da empresa de forma sustentável, 
planejando e direcionando todas as interações que ocorram no 
ecossistema do mercado. 

GRI Standards (Normas GRI): Representam as melhores práticas globais para o relato público de 
diferentes impactos econômicos, ambientais e sociais. O relato de 
sustentabilidade com base nas Normas fornece informações sobre as 
contribuições positivas ou negativas de uma organização para o 
desenvolvimento sustentável. 

GWP (Global Warming 
Potencial) (Potencial de 
Aquecimento Global): 

O potencial de impacto da emissão de gases do efeito estufa é medido 
pelo Potencial de Aquecimento Global GWP. O cálculo deste índice é 
apresentado como uma medida relativa do impacto de outros gases em 
relação ao CO2, sendo este considerado um composto de GWP igual a 
1.0. Também é levado em consideração as diferentes taxas de destruição 
destes compostos na atmosfera, sendo o modelo padrão o cálculo do 
índice GWP para 100 anos. 

ISO 14001 – Sistema de 
Gestão Ambiental: 

Norma que especifica os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental e 
permite a uma organização desenvolver uma estrutura para a proteção do 
meio ambiente e rápida resposta às mudanças das condições ambientais. 
A norma leva em conta aspectos ambientais influenciados pela 
organização e outros passíveis de serem controlados por ela. 

ISO 26000 – Responsabilidade 
Social: 

Norma orientadora que apresenta recomendações quanto a padrões, 
procedimentos e boas práticas em programas de sustentabilidade 
empresarial. Seu objetivo é traçar diretrizes para ajudar empresas de 
diferentes portes, origens e localidades na implantação e desenvolvimento 
de políticas baseadas na sustentabilidade. 

Joules (símbolo: J, plural 
"joules"): 

Unidade tradicionalmente usada para medir energia mecânica (trabalho), 
também utilizada para medir energia térmica (calor). 

Licença para Transporte de 
Resíduos: 

Aplicável ao transporte de resíduos perigosos. Apenas os resíduos listados 
na Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional 
de Transporte Terrestre (ANTT) necessitam de licenças especiais, os 
demais estão desobrigados das autorizações e podem ser transportados 
como quaisquer outros itens, desde que haja a emissão de Nota Fiscal. Ou 
seja, o licenciamento ambiental é aplicável ao transporte de resíduo 
perigoso. 

NBR 16001 - 
Responsabilidade Social – 
Sistema da Gestão: 

Concebida com base nas três dimensões da sustentabilidade - econômica, 
social e ambiental - estabelecendo os requisitos para a implementação de 
um Sistema de Gestão de Responsabilidade Social (SGRS) passível de 
integração com outros sistemas de gestão. Um SGRS eficaz permite 
promover a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a transparência 
das atividades da organização. 

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODS): 

Apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente 
e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam 
desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais 
as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a 
Agenda 2030. 
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TERMO SIGNIFICADO 

 

 

 
OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Assessment 
Series), Série de Avaliação de 
Segurança e Saúde 
Ocupacional: 

Norma britânica para sistema de gestão de segurança e saúde 
ocupacional (SSO). É uma ferramenta que fornece orientações para uma 
organização poder implantar e avaliar-se em relação aos seus 
procedimentos de segurança e saúde ocupacional. O sistema de gestão 
proposto pela OHSAS pode ser integrado em outros sistemas de gestão, 
mas o seu funcionamento é independente dos restantes. A norma OHSAS 
expõe requisitos mínimos para a adoção de um sistema de gestão de 
SSO, onde se deve estudar os perigos e riscos da atividade aos quais os 
executantes possam estar expostos. 

Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos: 

É um dos seis instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
estabelecidos no inciso III, do art. 5º da Lei Federal nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997. Esse instrumento tem como objetivo assegurar o controle 
quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 
direitos de acesso à água. 

Plano de Manejo Florestal 
Sustentável: 

Conjunto de técnicas usadas para capturar recursos naturais sem danificar 
o meio ambiente, garantindo a continuação e renovação destes recursos 
permitindo o seu uso constante. Contribui para a manutenção e utilização 
de maneira adequada da cobertura florestal e favorece o desenvolvimento 
de técnicas de análises quantitativas nas decisões sobre composição, 
estrutura e localização de uma floresta. 

Práticas Sustentáveis: Conjunto de práticas adotadas por uma empresa com o objetivo geral de 
alinhar os aspectos econômicos, ambientais e sociais, contemplando o 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa (RSC) e 
os princípios ASG / ESG (ambiente, social e governança). 

Programa Empresa Cidadã: Instituído pela Lei nº 11.770/2008 e regulamentado pelo Decreto nº 
7.052/2009, destina-se a prorrogar por sessenta dias a duração da licença- 
maternidade e por quinze dias, além dos cinco já estabelecidos, a duração 
da licença-paternidade (Lei nº 13.257/2016). 

Relatório de sustentabilidade: O relatório de sustentabilidade é uma ferramenta que empresas utilizam 
para apresentar seus indicadores sociais, econômicos e ambientais com 
maior transparência. Através do relatório de sustentabilidade a 
organização define suas expectativas de desenvolvimento sustentável, 
tanto as externas quanto as internas, envolvendo colaboradores, 
stakeholders, fornecedores, clientes e a sociedade em que está inserida. 

SA 8000: Norma internacional de avaliação da responsabilidade social para 
empresas fornecedoras e vendedoras, baseada em convenções da 
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TERMO SIGNIFICADO 

 Organização Internacional do Trabalho (OIT) e em outras convenções das 
Nações Unidas (ONU). A norma SA 8000 traz todos os requisitos e a 
metodologia de auditoria para uma correta avaliação das condições do 
local de trabalho. Estas condições incluem trabalho infantil, trabalhos 
forçados, saúde e segurança no trabalho, liberdade de associação, 
discriminação, práticas disciplinares, carga horária, benefícios e as 
responsabilidades da gerência em manter e melhorar as condições do 
trabalho. 

SASSMAQ (Sistema de 
Avaliação de Saúde, 
Segurança, Meio Ambiente e 
Qualidade): 

Método de avaliação criado e exigido pela Associação Brasileira de 
Indústrias Químicas (ABIQUIM), e implementado pelos elementos que 
compõem uma determinada cadeia logística. 

Sistema de Gestão ERP 
(Enterprise Resource 
Planning): 

Sistema de informação que interliga todos os dados e processos de uma 
organização em um único sistema. A interligação pode ser vista sob a 
perspectiva funcional (sistemas de finanças, contabilidade, recursos 
humanos, fabricação, marketing, vendas, compras, entre outros) e sob a 
perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas 
de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, entre outros). 

Stakeholders (Partes 
Interessadas): 

Pessoas e organizações que podem ser afetadas por um projeto ou 
empresa, de forma direta ou indireta, positiva ou negativamente. Os 
stakeholders são importantes para o planejamento e execução de um 
projeto. 

Valuation ("Avaliação de 
Empresas"): 

Processo de se avaliar o valor de determinado ativo, financeiro ou real (por 
exemplo: investimentos em títulos e valores mobiliários, estoques, opções, 
empresas, patentes e marcas comerciais) ou sobre passivos. 

Upstream: Segmento cadeia acima na cadeia de suprimentos. 



 

198 
 

APÊNDICE G - INDICADORES SUSTENTÁVEIS ADOTADOS PELAS PMES BRASILEIRAS 
(GRI STANDARDS COM ANÁLISE CONJUNTA DOS QRSA) 

 
# Indicadores / PMEs e Segmento de atuação (I = Indústria e S = Serviço) 1 

I 
2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
I 

6 
S 

7 
S 

8 
S 

9 
S 

10 
S 

11 
S 

12 
S 

13 
S 

14 
S 

15 
S 

16 
S 

Fre- 
quência 

% 

 GRI 102: Conteúdos gerais                   

1 GRI 102-1: Nome da Organização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100,0 

2 GRI 102-2: Atividades, marcas, produtos e serviços 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100,0 

3 GRI 102-3: Localização da sede da organização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100,0 

4 GRI 102-5: Natureza da propriedade e forma jurídica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100,0 

5 GRI 102-7: Porte da organização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100,0 

6 GRI 102-8: Informações sobre empregados e outros trabalhadores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100,0 

7 GRI 102-12: Iniciativas externas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100,0 

8 GRI 102-15: Principais impactos, riscos e oportunidades 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 50,0 

9 GRI 102-17: Mecanismos p/ orientações e preocupações referentes a ética 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7 43,8 

10 GRI 102-20: Responsab. cargos e funções de nível executivo 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 

11 GRI 102-29: Identif. e gestão impactos econômicos, ambientais e sociais 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18,8 

12 GRI 102-56: Verificação externa 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 87,5 

 GRI 103: Forma de Gestão                   

13 GRI 103-2: Forma de gestão e seus componentes 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 87,5 

 GRI 205: Combate a corrupção                   

14 GRI 205-2: Comunic. e capacit. políticas e proced. combate à corrupção 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 37,5 

 GRI 302: Energia                   

15 GRI 302-4: Redução do consumo de energia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 18,8 

 GRI 305: Emissões                   

16 GRI 305-1: Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 25,0 

17 GRI 305-2: Emissões indiretas (Escopo 2) de GEE da aquisição de energia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 18,8 

18 GRI 305-3: Outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 18,8 

 GRI 306: Resíduos                   

19 GRI 306-2: Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 31,3 

 GRI 307: Conformidade ambiental                   

20 GRI 307-1: Não conformidade com leis e regulamentos ambientais 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 18,8 
                    

 GRI 403: Saúde e segurança do trabalho                   

21 GRI 403-1: Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 25,0 

22 GRI 403-2: Identif. periculosidade, avaliação riscos e investig. incidentes 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 

 GRI 413: Comunidades locais                   

23 GRI 413-1: Oper., avaliações de impacto e prog. desenvolv. Comum. local 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 37,5 

 Frequência de indicadores adotados por PMEs 15 12 11 13 15 13 11 20 11 10 12 18 11 11 10 10   

 % 65,2 52,2 47,8 56,5 65,2 56,5 47,8 87,0 47,8 43,5 52,2 78,3 47,8 47,8 43,5 43,5   

Fonte: O Autor 
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APÊNDICE H - QUESTÕES QUE CONSTAVAM NOS QRSA, MAS NÃO NO GRI STANDARDS 

 
# Questões / Instituições Financeiras A B C D E F Frequência % 

 

1 
A empresa apresenta compromisso socioambiental em 
suas estratégias corporativas? Política, Manual, Código 
de Conduta, Missão, Visão? 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

6 
 

100,0 

 
2 

A empresa possui reconhecimento e/ou certificação 
social? Exemplos: AA 1000; Amiga da Criança; NBR 
16001; OHSAS 18001; Amigos da Escola; BS 8800; SA 
8800; Empresa Cidadã. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

 
100,0 

 
3 

A empresa possui instrumentos ou padrões de gestão 
dos itens de sustentabilidade ou área específica para 
tratar de assuntos ambientais? Ex.: ISO 14001, 
SASSMAQ, ISO 26000)? 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

 
100,0 

 
4 

A empresa tem planos de investimentos em questões 
socioambientais e algum tipo de certificação como 
SA8000, ISO 9001, ISO 14.001, selo FCS, FLO, ABNT 
NBR 16001, ISO 26.000? 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

 
100,0 

 

5 
As atividades da empresa estão sujeitas a licenças 

ambientais? Se sim, essas licenças estão dentro da 
validade? 

 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 
 

83,3% 

 

6 
As atividades da empresa estão sujeitas ao 

licenciamento ambiental; Licença de Operação (LO); 
Licença de Instalação (LI). 

 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 
 

83,3% 

 
 

7 

É exigida da empresa, além do licenciamento ambiental, 
alguma das seguintes autorizações: Outorga de direito 
de uso de água; AVCB; Transporte de resíduos 
perigosos; CTF; ANVISA; CQB; Transporte de produtos 
perigosos; ASV. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

83,3% 

 
8 

A empresa possui programa, ou promove curso, 
relacionados à responsabilidade social, ambiental, 
saúde e segurança dos seus colaboradores? 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
66,7% 

 

9 

A empresa adota programas/ações para redução do 

consumo de água ou demais insumos no seu processo 
produtivo / atividade? 

 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

3 
 

50,0% 

 

10 

Em algum imóvel da empresa ou por ela utilizado foi 

detectado: água subterrânea contaminada; área 
suspeita de contaminação; solo contaminado. 

 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

3 
 

50,0% 

 

11 

A empresa possui canal formal de consulta e diálogo 

com vizinhos e demais partes interessadas sobre 
questões socioambientais relativas às suas atividades? 

 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

3 
 

50,0% 

 
 

12 

A empresa possui código de conduta? Indicar quais 
aspectos aborda: (i) Assédio Moral; (ii) Assédio Sexual; 
(iii) Corrupção; (iv) Concorrência Desleal; (v) Trabalho 
infantil; (vi) Trabalho escravo; (vii) Pirataria; (viii) 
Práticas Discriminatórias; (ix) Suborno. 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

50,0% 

 
 

 
13 

A empresa fica próxima ou dentro de alguma das 
regiões abaixo? (i) Área de Cavernas; (ii) Distrito 
Industrial; (iii) Área de Lagoas; (iv) Manguezal; (v) Área 
de Patrimônio Cultural; (vi) Unidade de Conservação de 
Proteção Integral; (vii) Zona Rural; (viii) Zona Urbana; 
(ix) Área de Proteção e Recuperação de Mananciais; (x) 
Unidade de Conservação de Uso Sustentável; (xi) Área 
Indígena; (xii) Área Quilombola. 

 
 

 
0 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
2 

 
 

 
33,3% 

 

14 
Nos últimos 5 anos, alguma das atividades da empresa 
foi objeto de inquérito, multa ou auto de infração 
relacionado a problemas socioambientais? 

 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

33,3% 

15 
A empresa divulga para o público em geral suas práticas 
socioambientais? 

0 1 0 1 0 0 2 33,3% 

 

16 
A empresa aplica políticas de equidade de gênero ou 
promove a equidade por meio de normas e orientações 
sobre o tema, a fim de erradicar a discriminação? 

 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

2 
 

33,3% 

 

17 
A empresa possui programas ou iniciativas para 
promover a equidade e combate à prática de 
discriminação? 

 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

2 
 

33,3% 

Fonte: O Autor 
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APÊNDICE I - RESULTADO DAS RESPOSTAS RECEBIDAS - INDICADORES GRI STANDARDS 
SELECIONADOS - PARTE 3 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 
  Segmento: Indústria      Segmento: Serviço     FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS   

   
  Codificação binária  

 
   Codificação binária    SIM  

 
NÃO  

 
N/A  

 
  INDICADOR  

 
ODS  

Empr. 
2  

Empr. 
3  

Empr. 
4  

Empr. 
5  

Empr. 
7  

Empr. 
  1  

Empr. 
6  

 
  Indústria  

 
Serviço  

 
Indústria  

 
Serviço  

 
Indústria  

 
Serviço  

GRI 102 - Conteúdos gerais 
1) GRI 102-1: Nome da Organização 

102-1  N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 

2) GRI 102-2: Atividades, marcas, produtos e serviços 
102-2| A  N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 

102-2| B  N/R 1 1 1 N/A 1 1 3 2 0 0 1 0 

3) GRI 102-3: Localização da sede da organização 

102-3  N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 

4) GRI 102-5: Natureza da propriedade e forma jurídica 

102-5  N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 

5) GRI 102-7: Porte da organização 
102-7| A-(i)  N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 
102-7| A-(ii)  N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 
102-7| A-(iii)  N/R 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 
102-7| A-(iv)  N/R 1 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 

102-7| A-(v)  N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 

6) GRI 102-7: Porte da organização 
102-8| A ODS8.5 N/R 1 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 
102-8| B ODS8.5 N/R 1 1 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 
102-8| C ODS8.5 N/R 1 N/A 1 N/A 0 1 2 1 0 1 2 0 
102-8| D ODS8.5 N/R 1 N/A 1 1 1 1 3 2 0 0 1 0 
102-8| E  N/R 1 N/A 1 1 1 1 3 2 0 0 1 0 

102-8| F  N/R 1 0 1 1 1 1 3 2 1 0 0 0 

7) GRI 102-12: Iniciativas externas 

102-12| A  N/R 1 1 1 N/A 1 0 3 1 0 1 1 0 

8) GRI 102-15: Principais impactos, riscos e oportunidades 

102-15| A  N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 

9) GRI 102-17: Mecanismos p/ orientações e preocupações referentes a ética 
102-17| A-(i) ODS16.3 N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 
102-17| A-(ii) ODS16.3 N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 
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  Segmento: Indústria      Segmento: Serviço    FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS  

     Codificação binária      Codificação binária  SIM  NÃO  N/A 

 
 

  INDICADOR  

 
 

ODS  

 
Empr. 

2  

 
Empr. 

3  

 
Empr. 

4  

 
Empr. 

5  

 
Empr. 

7  

 
Empr. 

  1  

 
Empr. 

6  

 
 

  Indústria  

 
 

Serviço  

 
 

Indústria  

 
 

Serviço  

 
 

Indústria  

 
 

Serviço  

10) GRI 102-20: Responsab. cargos e funções de nível executivo       

102-20| A  N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 

102-20| B  N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 

11) GRI 102-29: Identif. e gestão impactos econômicos, ambientais e sociais       

102-29| A ODS16.7 N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 

102-29| B ODS16.7 N/R 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 0 

12) GRI 102-56: Verificação externa       

102-56| A  N/R 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 
102-56| B-(i)  N/R 1 0 1 N/A 0 0 2 0 1 2 1 0 
102-56| B-(ii)  N/R 1 0 1 N/A 0 0 2 0 1 2 1 0 
102-56| B-(iii)  N/R 1 0 1 N/A 0 0 2 0 1 2 1 0 

 
Percentual das Respostas recebidas por indicador 

      
82% 

 
71% 

 
10% 

 
29% 

 
8% 

 
0% 

       

GRI 103 - Forma de Gestão              

13) GRI 103-2: Forma de gestão e seus componentes             

103-2| A  N/R 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 
103-2| B  N/R 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
103-2| C-(i)  N/R 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
103-2| C-(ii)  N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 
103-2| C-(iii)  N/R 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
103-2| C-(iv)  N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 
103-2| C-(v)  N/R 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
103-2| C-(vi)  N/R 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
103-2| C-(vii)  N/R 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 

 
Percentual das Respostas recebidas por indicador 

      
78% 

 
44% 

 
22% 

 
56% 

 
0% 

 
0% 

       

GRI 200: ECONÔMICO               

GRI 205: Combate a corrupção              

14) GRI 205-2: Comunic. e capacit. políticas e proced. combate à corrupção          

205-2| A ODS16.5 N/R 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
205-2| B ODS16.5 N/R 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
205-2| C ODS16.5 N/R 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
205-2| D ODS16.5 N/R 1 N/A 1 1 1 0 3 1 0 1 1 0 
205-2| E ODS16.5 N/R 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 

 
Percentual das Respostas recebidas por indicador 

      
75% 

 
50% 

 
20% 

 
50% 

 
5% 

 
0% 

       



202 
 

 

  Segmento: Indústria      Segmento: Serviço    FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS  

   
  Codificação binária  

 
   Codificação binária    SIM  

 
NÃO  

 
N/A  

 
  INDICADOR  

 
ODS  

Empr. 
2  

Empr. 
3  

Empr. 
4  

Empr. 
5  

Empr. 
7  

Empr. 
  1  

Empr. 
6  

 
  Indústria  

 
Serviço  

 
Indústria  

 
Serviço  

 
Indústria  

 
Serviço  

 
GRI 300: AMBIENTAL 

              

GRI 302: Energia               

15) GRI 302-4: Redução do consumo de energia       

 

302-4| A 
ODS 7.3 
ODS 8.4 
ODS 12.2 

 

N/R 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 

302-4| B  N/R 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
302-4| C  N/R 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 

302-4| D  N/R 1 0 1 1 1 0   3  1  1  1  0  0  

Percentual das Respostas recebidas por indicador      75% 50% 25% 50% 0% 0% 

       

GRI 305: Emissões               

16) GRI 305-1: Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)          

305-1| A ODS3.9 N/R N/A 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 
305-1| B ODS3.9 N/R N/A N/A 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 
305-1| C ODS3.9 N/R N/A 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 
305-1| D-(i)  N/R N/A N/A 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 
305-1| D-(ii)  N/R N/A N/A 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 
305-1| D-(iii)  N/R N/A N/A 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
305-1| E  N/R N/A N/A 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 
305-1| F  N/R N/A N/A 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 

305-1| G  N/R N/A 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 

17) GRI 305-2: Emissões indiretas (Escopo 2) de GEE da aquisição de energia          

305-2| A ODS3.9 N/R N/A 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 
305-2| B ODS3.9 N/R N/A N/A 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
305-2| C ODS3.9 N/R N/A N/A 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
305-2| D-(i)  N/R N/A N/A 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
305-2| D-(ii)  N/R N/A N/A 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
305-2| D-(iii)  N/R N/A N/A 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
305-2| E  N/R N/A N/A 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
305-2| F  N/R N/A 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 
305-2| G  N/R N/A 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 

305-3| A ODS3.9 N/R N/A N/A 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 

18) GRI 305-3: Outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE            

305-3| B ODS3.9 N/R N/A N/A 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 
305-3| C ODS3.9 N/R N/A N/A 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 
305-3| D  N/R N/A N/A 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 
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  Segmento: Indústria      Segmento: Serviço    FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS  

     Codificação binária      Codificação binária  SIM  NÃO  N/A 

 
 
  INDICADOR  

 
 

ODS  

 
Empr. 

2  

 
Empr. 

3  

 
Empr. 

4  

 
Empr. 

5  

 
Empr. 

7  

 
Empr. 

  1  

 
Empr. 

6  

 
 
  Indústria  

 
 
Serviço  

 
 

Indústria  

 
 
Serviço  

 
 

Indústria  

 
 

Serviço  
305-3| E-(i)  N/R N/A N/A 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 
305-3| E-(ii)  N/R N/A N/A 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 
305-3| E-(iii)  N/R N/A N/A 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 
305-3| F  N/R N/A N/A 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 
305-3| G  N/R N/A N/A 1 1 0 0 2 0 0 2 2 0 

 
Percentual das Respostas recebidas por indicador 

      
38% 

 
13% 

 
18% 

 
87% 

 
44% 

 
0% 

       

GRI 306: Resíduos               

19) GRI 306-2: Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos          

306-2-A| ODS3.9 N/R 1 1 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 
306-2-B| ODS3.9 N/R 1 1 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0 

 
Percentual das Respostas recebidas por indicador 

      
88% 

 
0% 

 
13% 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

       

GRI 307: Conformidade ambiental              

20) GRI 307-1: Não conformidade com leis e regulamentos ambientais           

307-1| A-(i) ODS16.3 N/R 1 N/A 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 
307-1| A-(ii) ODS16.3 N/R 1 N/A 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 
307-1| A-(iii) ODS16.3 N/R 1 N/A 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 
307-1| B  N/R 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 

 
Percentual das Respostas recebidas por indicador 

      
56% 

 
13% 

 
25% 

 
88% 

 
19% 

 
0% 

       

GRI 400: SOCIAL               

GRI 403: Saúde e segurança do trabalho              

21) GRI 403-1: Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho           

403-1| A-(i) ODS8.8 N/R 1 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 
403-1| A-(ii) ODS8.8 N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 

403-1| B ODS8.8 N/R 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 

22) GRI 403-2: Identif. periculosidade, avaliação riscos e investig. incidentes          

403-2| A-(i) ODS8.8 N/R 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 
403-2| A-(ii) ODS8.8 N/R 1 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 
403-2| B ODS8.8 N/R 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 
403-2| C ODS8.8 N/R 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 
403-2| D ODS8.8 N/R 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 

 
Percentual das Respostas recebidas por indicador 

      
81% 

 
56% 

 
19% 

 
44% 

 
0% 

 
0% 
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  Segmento: Indústria      Segmento: Serviço    FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS  

   
  Codificação binária  

 
   Codificação binária    SIM  

 
NÃO  

 
N/A  

 
  INDICADOR  

 
ODS  

Empr. 
2  

Empr. 
3  

Empr. 
4  

Empr. 
5  

Empr. 
7  

Empr. 
  1  

Empr. 
6  

 
  Indústria  

 
Serviço  

 
Indústria  

 
Serviço  

 
Indústria  

 
Serviço  

GRI 413: Comunidades locais 
23) GRI 413-1: Oper., avaliações de impacto e prog. desenvolv. Comum. local 

413-1| A-(i)  N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 
413-1| A-(ii)  N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 
413-1| A-(iii)  N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 
413-1| A-(iv)  N/R 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
413-1| A-(v)  N/R 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
413-1| A-(vi)  N/R 1 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 
413-1| A-(vii)  N/R 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 

413-1| A-(viii)  N/R 1 0 0 0 0 0   1  0  3  2  0  0  

Percentual das Respostas recebidas por indicador 
     

75% 31% 25% 69% 0% 0% 

Fonte: O Autor 
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APÊNDICE J - RESULTADO DAS RESPOSTAS RECEBIDAS - INDICADORES QRSAs 
SELECIONADOS - PARTE 3 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

  Segmento: Indústria      Segmento: Serviço    FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS  
    Codificação binária      Codificação binária  SIM  NÃO  N/A ou N/R27 

 
  QUESTÃO  

Empr. 
2  

Empr. 
3  

Empr. 
4  

Empr. 
5  

Empr. 
7  

Empr. 
  1  

Empr. 
6  

 
  Indústria  

 
Serviço  

 
Indústria  

 
Serviço  

 
Indústria  

 
Serviço  

Questão nº 51 N/R 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
Questão nº 52 N/R 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 
Questão nº 53 N/R 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 
Questão nº 54 N/R 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Questão nº 55 N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 
Questão nº 56 N/R 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 
Questão nº 57 N/R 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 
Questão nº 58 N/R 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 
Questão nº 59 N/R 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0 
Questão nº 60 N/R 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 
Questão nº 61 N/R 1 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 
Questão nº 62 (i) N/R 1 1 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 
Questão nº 62 (ii) N/R 1 1 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 
Questão nº 62 (iii) N/R 1 1 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 
Questão nº 62 (iv) N/R 0 0 0 1 N/R 1 1 1 3 0 0 1 
Questão nº 62 (v) N/R 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 
Questão nº 62 (vi) N/R 1 1 0 1 N/R 1 3 1 1 0 0 1 
Questão nº 62 (vii) N/R 0 0 0 1 N/R 1 1 1 3 0 0 1 
Questão nº 62 (viii) N/R 1 1 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 
Questão nº 62 (ix) N/R 1 1 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 
Questão nº 63 (i) N/R 0 N/R N/A 0 N/R 0 0 0 2 1 2 1 
Questão nº 63 (ii) N/R 1 1 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0 
Questão nº 63 (iii) N/R 0 N/R N/A 0 0 0 0 0 2 2 2 0 
Questão nº 63 (iv) N/R 0 N/R N/A 0 0 N/R 0 0 2 1 2 1 
Questão nº 63 (v) N/R 0 N/R N/A 0 0 0 0 0 2 2 2 0 
Questão nº 63 (vi) N/R 0 1 N/A 0 0 0 1 0 2 2 1 0 
Questão nº 63 (vii) N/R 0 N/R N/A 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
Questão nº 63 (viii) N/R 0 N/R 1 0 1 1 1 2 2 0 1 0 
Questão nº 63 (ix) N/R 0 N/R N/A 1 0 0 1 0 1 2 2 0 
Questão nº 63(x) N/R 0 N/R N/A N/R 0 0 0 0 1 2 3 0 
Questão nº 63 (xi) N/R 0 N/R N/A 0 0 0 0 0 2 2 2 0 
Questão nº 63 (xii) N/R 0 N/R N/A 0 0 0 0 0 2 2 2 0 
Questão nº 64 N/R 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 
Questão nº 65 N/R 1 1 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 
Questão nº 66 N/R 0 0 1 1 N/R 0 2 0 2 1 0 1 

Questão nº 67 N/R 0 0 1 0 0 0   1  0  3  2  0  0  

Média ponderada        30% 11% 26% 20% 10% 3% 

Fonte: O Autor 

 
 

27 As respostas N/A e N/R foram consolidadas para tabulação dos resultados, com exceção da Empresa 2. 


