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RESUMO 

FONSECA, RITA DE CÁSSIA. INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
EMPRESARIAL DE BOAS PRÁTICAS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 
análise crítica e framework conceitual. Orientadora: Faimara do Rocio Strauhs. 2020. 
258 p. Tese (Doutorado em Tecnologia e Sociedade) - Programa de Pós-Graduação 
em Tecnologia e Sociedade, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 
2020. 

 
Os problemas ambientais e sociais desencadeados pelas decisões tomadas dentro e 
fora das organizações e a escassez de recursos naturais incentivaram a utilização de 
práticas para minimizar os impactos ambientais das atividades empresariais. Os 
problemas sociais, instigados pelas desigualdades nos padrões de vida e pelo 
consumo generalizados em diversos países, fizeram com que surgissem movimentos 
que destacam políticas socioeconômicas alinhadas à busca de transformações 
proativas. Neste cenário de adversidades, que agravam problemas ambientais, novos 
conceitos surgem com a sociedade na busca de soluções e de criação de modelos 
econômicos voltados a futuras gerações. Nota-se ainda, no entanto, a falta de 
conhecimento e de comprometimento de Micro e Pequenas Empresas com a 
sustentabilidade empresarial que envolve dimensões econômicas, sociais e 
ambientais. Pela ótica da teoria da sustentabilidade, a análise da inserção das Micro 
e Pequenas Empresas em rotas para a sustentabilidade permitiria uma comparação 
com outros tipos de empresas identificando a fragilidade das ações destas nesta 
seara. Este trabalho tem por objetivo, então, analisar criticamente indicadores de 
sustentabilidade empresarial, para avaliação de práticas sustentáveis como estratégia 
nos negócios para Micro e Pequenas Empresas, com vistas ao delineamento de um 
framework conceitual de indicadores que atendam a realidade deste segmento. A 
pesquisa é de natureza aplicada, descritiva, partindo-se de um levantamento 
bibliográfico, utilizando técnicas de análise de conteúdo com apoio da ferramenta 
NVivo 11 para análise e exploração do material levantado; o tratamento dos dados 
coletados é misto, isto é, tanto qualitativo como quantitativo combinando 
potencialidades de ambos. A partir do resultado da análise, utilizando um Projeto 
Convergente Paralelo, este trabalho apresenta ao seu término um framework 
conceitual de indicadores de sustentabilidade, com a análise crítica destes para Micro 
e Pequenas Empresas. Este framework traz, a princípio, as práticas de 
sustentabilidade, que antecedem uma avaliação organizacional com a utilização de 
indicadores.  

 

Palavras-chave: Indicadores de sustentabilidade empresarial. Micro e Pequenas 
Empresas, boas práticas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. 

 

  



 

ABSTRACT 
 

FONSECA, Rita de Cássia. CORPORATE SUSTAINABILITY INDICATORS OF 
GOOD PRACTICES FOR MICRO AND SMALL COMPANIES: critical analysis and 
conceptual framework. Advisor: Faimara do Rocio Strauhs. 2020. 258 p. Thesis 
(PhD in Technology and Society) - Postgraduate Program in Technology and Society, 
Federal Technological University of Paraná, Curitiba, 2020. 

 
Environmental and social problems triggered by the decisions taken inside and outside 
the organizations and the scarcity of natural resources encouraged the use of practices 
to minimize the environmental impacts of business activities. Social problems, 
instigated by inequalities in living standards and widespread consumption in several 
countries, caused movements to emerge that highlight socioeconomic policies aligned 
with the search for proactive transformations. In this scenario of adversities, which 
aggravate environmental problems, new concepts arise with the society in the search 
for solutions and the creation of economic models aimed at future generations. 
However, there is still a lack of knowledge and commitment by micro and small 
companies to corporate sustainability that involves economic, social and 
environmental dimensions. From the perspective of the theory of sustainability, the 
analysis of the insertion of micro and small companies in routes for sustainability would 
allow a comparison with other types of companies, identifying the fragility of their 
actions in this field. This study aims, then, to critically analyze indicators of corporate 
sustainability, for the assessment of sustainable practices as a business strategy for 
micro and small companies, with a view to designing a conceptual framework of 
indicators that meet the reality of this segment. The research is of an applied and 
descriptive nature, starting from a bibliographic survey, using content analysis 
techniques with the support of the NVivo 11 tool for analysis and exploration of the 
surveyed material; the treatment of the collected data is mixed, that is, both qualitative 
and quantitative, combining the potential of both. Based on the result of the analysis, 
using a Convergent Parallel Project, this work presents at the end a conceptual 
framework of sustainability indicators, with a critical analysis of them for micro and 
small companies. This framework brings, in principle, sustainability practices, which 
precede an organizational assessment using indicators. 
 
KEYWORDS: Sustainability Indicators, Small Business, Good Sustainable Practices, 
Social Environmental Responsibility 
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta seção são apresentados o tema, a delimitação, o problema de pesquisa 

e a questão de pesquisa da tese, bem como seus pressupostos, a justificativa e os 

procedimentos metodológicos iniciais. 

1.1 TEMA  

O nível de industrialização e a escassez de recursos naturais, já na década 

de 80 do século XX, sugeriam a necessidade da utilização de algumas práticas para 

minimizar os impactos ambientais das atividades empresariais da época (GARCIA et 

al., 2008).  Paralelamente, desigualdades nos padrões de vida e de consumo existente 

nas populações de diversos países fizeram com que surgissem movimentos que 

destacam políticas socioeconômicas alinhadas a busca de transformações pró ativas 

no combate a problemas ambientais (OLIVEIRA, 2018).  

Garcia et al. (2008) destacaram que o desenvolvimento acelerado causado 

pelo capitalismo e a expropriação de recursos naturais do planeta, revelou uma 

realidade de dificuldades na sustentação do desenvolvimento econômico mundial. De 

outro lado, “o crescimento econômico [sustentável] é algo sempre desejado e 

perseguido por empresários, o que explicaria a grande adesão que eles deram ao 

movimento da sustentabilidade” (BARBIERI et al., 2010, p. 148). Imperador (2018) 

ressalta que ao longo dos anos, incentivados pelas pressões sociais inerentes ao 

processo produtivo, as empresas vêm adotando práticas sustentáveis, para uma 

mudança neste panorama como forma de atrair clientes e consumidores. 

O meio ambiente é, portanto, um tema que preocupa cidadãos, sobretudo as 

problemáticas relacionadas a um ambiente sustentável com desenvolvimento 

econômico, há algumas décadas. Esta é uma preocupação justificada, agravada pelo 

processo econômico, fundamentado na perspectiva de fenômenos inevitavelmente 

ecológicos, sujeitos aos condicionamentos ditados pela biosfera (OLIVEIRA, 2018). O 

desenvolvimento econômico não mede consequências sociais e ambientais e é 

amplificado em algumas economias nas quais o capitalismo é levado ao extremo 

(BARBIERI; SILVA, 2010). As economias esbarram, no entanto, em questões 

relacionadas com as políticas adotadas pelo Estado, no que concerne ao mercado, 
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necessitando de práticas administrativas responsáveis, tendo em vista o acúmulo de 

problemas ambientais, que colocam em risco a vida de todos os seres vivos 

(BARBIERI; SILVA, 2010; OLIVEIRA, 2018).  

Barbieri e Silva (2010) já observavam um aumento nas escalas de produção 

e de consumo, de forma que estes contribuíam para os problemas ambientais 

existentes.  O estudo de Oliveira (2018) reforça a ideia anterior com o aumento de 

produção e de consumo global, observando-se que os propósitos da economia e do 

desenvolvimento, da sustentabilidade ambiental entram em contradição com as 

lógicas do capital. É, portanto, necessário que exista uma conscientização por parte 

das organizações a respeito da sustentabilidade, para assegurar a produção e o 

consumo de bens e serviços.  

 O desenvolvimento sustentável, para Sachs (1993),  não se restringe a um 

problema de adequação ecológica em um processo social, mas de estratégias ou de 

modelos múltiplos que envolvam a sociedade e que levem em conta a viabilidade 

econômica e ecológica. Em um sentido abrangente, “a noção de desenvolvimento 

sustentável leva à necessária redefinição das relações sociedade humana e natureza 

e, sendo assim, leva a uma mudança substancial do processo comum” (JACOBI, 

2003, p. 194).  

De acordo com Evangelista (2010 p. 86), nesse panorama “o conceito de 

sustentabilidade surgiu como requisito básico para a sobrevivência das empresas no 

mercado”. Isso se integra inteiramente dentro de cinco dimensões enunciadas por 

Sachs (1993) e introduz o desafio de pensar a passagem do conceito para a ação. Em 

Sachs (1993, p.37-38) os princípios básicos têm como pressuposto a existência de 

cinco dimensões do ecodesenvolvimento, a saber: a) sustentabilidade social, b) 

sustentabilidade econômica, c) sustentabilidade ecológica, d) sustentabilidade 

espacial e, e) sustentabilidade cultural. Esse autor explica que essas cinco dimensões 

propõem ações e práticas que indicam a necessidade de melhorias nos níveis de 

qualidade de vida e de preservação ambiental. 

Veiga (2019, p. 47) considera a sustentabilidade como um novo valor, 

fundamentando a partir de ideias da ligação de duas disciplinas científicas: a ecologia 

e a economia. Nesse sentido, esse autor demonstra a “passagem da era fóssil para a 

de baixo carbono, referenciando as controvérsias políticas, econômicas e 

tecnológicas” que terminaram em soluções de compromissos pela capacidade do 

sistema no enfrentamento de distúrbios, mas mantendo suas funções e estruturas.  
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Relacionado à economia, Veiga (2019) aponta um confronto entre a 

sustentabilidade “fraca” e a “forte”. Na primeira trata-se das condições de cada 

geração em administrar os capitais considerados ilimitados e imprescindíveis: 

econômico, natural-ecológico e o humano-social, e na segunda, destaca a 

obrigatoriedade de manter constantes no mínimo o capital natural.  

Conforme Veiga (2019) o debate do crescimento, exige um rompimento 

mental com uma macroeconomia centrada no aumento contínuo do consumo, visto 

que a contínua pretensão de propostas de ecoeficiência impede o aumento da 

pressão sobre os recursos naturais. 

Deste prisma, Oliveira, Silva e Oliveira (2018) ressaltam que tanto as grandes, 

como as Micro e Pequenas Empresas, incluindo aí toda a sociedade, precisam adotar 

medidas sustentáveis que sejam eficazes juntamente com a conjuntura geopolítica da 

economia mundial. Conforme Back (2015 p. 49), no entanto, “uma das maiores 

dificuldades encontradas pelas Micro e Pequenas Empresas em tomar decisões que 

sejam voltadas para iniciativas mais sustentáveis relaciona-se à falta de conhecimento 

sobre os danos ambientais gerados pelo seu negócio, o que suscita um problema”.  

Na visão de Andrade et al. (2013), as empresas ao se aperceberem dessa 

realidade, devem começar a refletir sobre o contexto socioambiental por uma questão 

moral e ética ou mesmo por questões empresariais estratégicas, em que enfoquem a 

sustentabilidade empresarial como um dos seus principais objetivos na atualidade, 

pois para as organizações quanto mais rápidas elas se adaptarem a ideia de serem 

empresas mais sustentáveis, mais duradouras e lucrativas serão no mercado. 

A despeito da polissemia do conceito sustentabilidade, Schrippe (2018) 

destaca que a sustentabilidade empresarial aborda aspectos divergentes, contudo 

relacionados, como os aspectos da poluição, do esgotamento de recursos não 

renováveis, do crescimento populacional, da influência da tecnologia, do 

desenvolvimento sustentável, das reivindicações por partes interessadas, assim como 

uma pressão para maior transparência nas atividades das empresas.  

A sustentabilidade, para Claro e Claro (2014, p. 304), é usada como referência 

das empresas que tenham interesses de “manter e demonstrar um desempenho 

positivo econômico, social e ambiental ao longo do tempo” para melhorias nas suas 

operações, nas inovações e no crescimento estratégico ganhando vantagem 

competitiva e integrando valores sustentáveis.  
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Neste cenário o relacionamento das questões sociais e ambientais deixou de 

ser apenas uma cobrança realizada pela sociedade, pelo governo ou pelo mercado 

externo; as práticas de responsabilidade social e ambiental das organizações 

tornaram-se um ponto fundamental para a estratégia competitiva (SOARES, 2016).  

Dessa forma torna-se necessária a compreensão da sustentabilidade 

empresarial com foco no âmbito econômico e ambiental, em uma perspectiva 

sistêmica, bem como um aprofundamento da compreensão de quais aspectos 

socioambientais são importantes para construção desta, com o desenvolvimento de 

heurísticas que possam gerar caminhos mais adequados para a sua efetivação 

(SCHRIPPE, 2018). Ações ecológicas, ambientais, práticas de responsabilidade 

social e de eco eficiência nas organizações, devem estar ligadas à sustentabilidade 

empresarial (SCHRIPPE, 2018). 

Para o impulsionamento e a implementação da sustentabilidade empresarial, 

portanto, os modelos de negócio sustentáveis devem incorporar aspectos com uma 

base tripla (social, ambiental e econômico) e considerar interesses entre as partes, de 

forma que incluam o meio ambiente e a sociedade (BAUMGARTNER; RAUTER, 

2017). Baumgartner e Rauter (2017) destacam a importância de incorporar a 

sustentabilidade nos propósitos e nos processos empresariais servindo como um fator 

chave para a vantagem competitiva em que as abordagens inovadoras e suas 

métricas possam contribuir para esta sustentabilidade. 

De acordo com a Comissão das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CNUMAD (1992), já na conferência Rio 92 foi destacada a 

importância de métricas com o uso de indicadores de sustentabilidade para auxiliar as 

empresas no processo de tomada de decisão para alcançar o desenvolvimento 

sustentável. A avaliação da sustentabilidade empresarial depende, portanto, da 

utilização de indicadores que espelhem uma visão integrada, observando as inter-

relações entre eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança, 

que devem ser evidenciadas com indicadores sistêmicos para um conjunto que 

represente a situação plena da sustentabilidade empresarial (RESENDE, 2018; 

SCHRIPPE, 2015, 2018; SOARES, 2018). 

Para essas métricas, os modelos de gestão propõem às empresas, a 

construção de indicadores de acordo com suas estratégias, levando em conta as 

atividades para equilibrar objetivos de curto e longo prazo a partir de medidas 

financeiras e não financeiras (SCUCUGLIA, 2015). Ainda esse autor explica que a 
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contabilidade da sustentabilidade envolve medições da utilização de recursos, 

analisando as formas de impacto para avaliação do reflexo dessas medições no meio 

ambiente, na economia e no bem-estar da sociedade.  

Aprofundando, para Scucuglia (2015), os gestores das organizações 

necessitam de um mecanismo que indique os problemas existentes, mostrando um 

número ou acrescenta-se, outra forma de indicador, que possibilite o 

acompanhamento periódico de eventuais situações apresentando fragilidades tanto 

de processos como de estratégias. Esta avaliação pode ser expressa por indicadores, 

servindo de alertas, apresentados por índices que permitam que ações de melhorias 

sejam tomadas, na diminuição de riscos inerentes aos aspectos frágeis da gestão, e 

ainda para corrigir as falhas nos processos em tempo hábil (SCUCUGLIA, 2015). 

Nesse contexto, ao abordar a temática dos Indicadores de Sustentabilidade 

Empresarial Silva, Freire e Silva (2014), destacam que a maioria dos indicadores é 

desenvolvida por razões específicas, não podendo ser considerados indicadores de 

sustentabilidade em si. Esses autores analisaram indicadores como os do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae do Instituto Ethos, 

Organização das Nações Unidas – ONU, do Global Reporting Initiative – GRI e, ainda, 

os Índices de Sustentabilidade Empresarial – ISE B3, e chegaram à conclusão de que 

um dos principais desafios para a utilização destes é o de envolver toda a organização 

no processo e, desse modo, cumprir as prerrogativas dos modelos de 

Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade. 

Para Botelho et.al. (2015, p. 104), no entanto,  

verifica-se um aumento da importância da utilização de indicadores de 
sustentabilidade por diversas organizações, uma vez que esses instrumentos 
auxiliam na mensuração do nível de comprometimento das organizações com 
as demandas econômicas, sociais e ambientais.  

 

Ao aderirem ao desenvolvimento sustentável, e seus indicadores, as 

empresas se valem de um compromisso permanente integrado ao meio ambiente, 

bem como, aos princípios da responsabilidade social (SCHRIPPE, 2018). Nesse 

sentido, já é de entendimento das grandes empresas, a necessidade de medir o 

quanto são sustentáveis, tendo em vista que o que não pode ser medido, dificilmente 

será gerenciado (KAPLAN; NORTON, 1996). No entanto, nem sempre é verdadeiro 

para todos os segmentos empresariais, destacando aqui, por exemplo, o universo das 

Micro e Pequenas Empresas. Conforme Carvalho (1991) e Kassai (2015) no início da 



21 

 

 

década de 90 já se abordava a temática de forma visionária, trazendo as 

preocupações com os aspectos ambientais e ecológicos assim como com o balanço 

social das atividades empresariais.  Esses autores elencaram os problemas 

relacionados à agressão que as empresas fazem ou permitem fazer ao meio ambiente 

No cenário organizacional, Micro e Pequenas Empresas também devem 

reconhecer e medir suas ações para que ao gerenciarem seus negócios obtenham 

vantagem competitiva. Embora se trate de Micro e Pequenas Empresas, os impactos 

causados por elas devem ser analisados, principalmente por gerarem um efeito 

acumulativo (INSTITUTO ETHOS, 2019).   

Existem Micro e Pequenas Empresas que contribuem para a melhoria das 

comunidades nas quais estão presentes, voltando-se a questões da sustentabilidade, 

porém ainda são poucas, e esta deve ser, contudo, uma postura sistemática para 

enraizar os valores da sustentabilidade empresarial, demonstrando o poder dos 

pequenos negócios (INSTITUTO ETHOS, 2019). As Micro e Pequenas Empresas   

ainda são incipientes no conhecimento da importância dos indicadores de 

sustentabilidade empresarial e de seus benefícios, visando a redução de impactos 

ambientais e contribuindo de maneira efetiva para um desenvolvimento sustentável 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2019; 

FROEHLICH; BITENCOURT, 2016).  

Relacionada a essa realidade, cujas delimitações serão aprofundadas na 

sequência, identifica-se a necessidade e a pertinência do desenvolvimento de 

mecanismos de avaliação em que se identifique a sustentabilidade empresarial no 

universo das Micro e Pequenas Empresas, principal objeto desta pesquisa, 

fundamentados nas vertentes da eficiência econômica, do equilíbrio ambiental, da 

justiça social e da governança, para aquelas organizações interessadas em atender 

aspectos da responsabilidade socioambiental. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003) delimitar uma pesquisa é 

estabelecer limites para a investigação em relação ao assunto (tema), ao objeto de 

análise, ao recorte temporal (tempo) e ao espaço (lugar histórico e geográfico).  
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O assunto desta pesquisa está relacionado aos indicadores de 

Sustentabilidade Empresariais alinhados às boas práticas de responsabilidade 

ambiental e empresarial para Micro e Pequenas Empresas, observando as inter-

relações entre as vertentes de eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social 

e governança.  

O objeto será o mapeamento de indicadores de sustentabilidade empresarial 

e das boas práticas de responsabilidade ambiental e empresarial para Micro e 

Pequenas Empresas.  Um sistema de indicadores de curto e longo prazo fornece, na 

visão de Searcy (2012), informações necessárias para dar suporte à gestão, ao 

controle, ao planejamento e ao desempenho das atividades econômicas, ambientais 

e sociais aproximando-se do olhar sistêmico de Sachs (1993) para a questão.  

Os indicadores de sustentabilidade empresarial buscam detectar a 

capacidade de geração de valor das empresas e o nível de risco que é associado ao 

desempenho em diferentes dimensões da sustentabilidade (MACEDO 2012; 

BIDERMAN; BRITO; MONZONI, 2006). Assim, segundo a Fundação Nacional da 

Qualidade –  FNQ (2019), um indicador é uma informação tanto quantitativa quanto 

qualitativa expressando efetivamente instrumentos de avaliação de um processo na 

sua eficiência ou eficácia, ou mesmo um nível de satisfação, permitindo o 

acompanhamento da sua evolução ao longo do tempo de forma que possa ser 

realizada uma comparação entre organizações. 

Indicadores não são somente números, podem ser considerados como 

valores desenvolvidos nas organizações, ou ações por elas praticadas, pois apontam 

o que é relevante para observações constantes, gerando valor organizacional (VAN 

BELLEN, 2005).  

Para Macedo (2012), torna-se importante aproximar as práticas sustentáveis 

às pequenas e micro empresas para uma avaliação nesse segmento. Desse modo, 

incluem-se Micro e Pequenas Empresas e a sociedade, para avaliação das boas 

práticas reconhecendo os problemas sociais e ambientais. 

Tendo em vista que as Micro e Pequenas Empresas têm grande 

representatividade na economia do país, estas podem ser, portanto, um importante 

foco de implementação de boas práticas sustentáveis, para que assim possam 

participar do desenvolvimento sustentável global. Dessa forma podem agregar valor 

aos seus produtos e serviços e à qualidade de vida da sociedade combinando diversos 

aspectos da sustentabilidade socioambiental.  
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Quanto à delimitação temporal foram analisados Indicadores de 

Sustentabilidade Empresarial e melhores práticas sustentáveis para Micro e 

Pequenas Empresas, conforme recorte aplicado nesse segmento no Brasil e nos 

últimos cinco anos – 2016 a 2020, com resultados disponíveis para consulta que 

ampliem o entendimento sobre práticas sustentáveis em empresas comprometidos 

com a sustentabilidade.  

Em relação ao espaço (lugar geográfico) os dados primários de pesquisa 

foram coletados em bases abertas de Indicadores de Sustentabilidade Empresarial e 

de melhores práticas sustentáveis para Micro e Pequenas Empresas do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, do Sistema da Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná – FIEP – Bússola da Sustentabilidade, do Global 

Reporting Initiative – GRI – e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, 

propostos pela Agenda 20301. Esta pesquisa delimita-se, portanto, quanto ao objeto, 

ao recorte e ao espaço, conforme o resumido na Figura 1. 

 
Figura 1: Delimitação da Pesquisa  

 
Fonte: Adaptado de Marconi e Lakatos (2003). 

 

 
1 A Agenda 2030 que é liderada pela Organização das Nações Unidas (ONU) é um compromisso 

assumido por 193 países, incluindo o Brasil, para efetivar os direitos humanos e promover o 
desenvolvimento sustentável. Esse documento incorporou os Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio e acrescentou 17 objetivos e 169 metas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

Tema

• Indicadores de Sustentabilidade Empresarial e melhores práticas sustentáveis
para micro pequenas empresas com inter-relações nas vertentes econômica,
social, ambiental e gestão.

Objeto de Análise

•Micro e Pequenas Empresas  e os Indicadores de Sustentabilidade 
Empresarial e de melhores práticas sustentáveis - Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas  - SEBRAE,  Global Reporting Initiative – GRI, Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável - ODS (Agenda 2030) e a Bússola da 
Sustentabilidade do Sistema FIEP

Tempo

•Recorte aplicado nesse segmento de empresas no Brasil nos últimos cinco
anos.

Espaço

•Micro pequenas empresas brasileiras
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Destaca-se que a pesquisa busca a análise crítica de indicadores de 

sustentabilidade disponíveis, para um conhecimento das relações complexas nas 

diferentes dimensões que abrangem da temática da sustentabilidade, no que se 

considera relevante para auxiliar às Micro e Pequenas Empresas no entendimento da 

busca de ferramentas para analisar cenários e tomar decisões.  

1.3 PROBLEMA, QUESTÃO DA PESQUISA, PRESSUPOSTOS E TESE 

Com o questionamento da sociedade e de investidores por ações que 

minimizem impactos negativos em relação ao meio ambiente, provocados pelas 

atividades empresariais nas grandes empresas, foram incluídas pelo mercado 

financeiro questões socioambientais para avaliação das ações voltadas à 

Sustentabilidade Corporativa (INDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, 

2019). Conforme o índice de Sustentabilidade Empresarial B3 (2019), a preocupação 

e o grau de conscientização destas empresas têm influenciado empresários, em 

questões relacionadas a aspectos da responsabilidade socioambiental, tendo em vista 

a melhoria da qualidade de vida e a solução dos problemas de responsabilidade 

social.  

Para as Micro e Pequenas Empresas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas – Sebrae, por meio do Centro Sebrae de Sustentabilidade 

(CSS), apresenta o estudo Tendências de Sustentabilidade para os Pequenos 

Negócios, com a inter-relação dos movimentos de crescimento qualitativo, da 

sustentabilidade em cadeia, das recompensas climáticas, da ecoeficiência – negócios 

sociais, da vantagem colaborativa, da sustentabilidade interior, entre outros 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2018).  

Existe também um compromisso global incentivando Micro e Pequenas Empresas no 

comprometimento dos seus negócios assim como na cadeia de valor, com 

possibilidades para que estas contribuam com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável2. Destarte, práticas inovadoras em sustentabilidade podem ser aplicadas 

aos pequenos negócios, demonstrando a possibilidade de maior rentabilidade, da 

 
2 Acordo firmado em 2015, na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que 

contempla 17 objetivos. Os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações 
Unidas – ONU deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional 
nos próximos 15 anos, sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM 
(CENTRO SEBRAE DE SUSTENTABILIDADE – CSS, 2020). 
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redução de impactos ambientais e de contribuição para um desenvolvimento social 

igualitário (CENTRO SEBRAE DE SUSTENTABILIDADE – CSS, 2020). Conforme o 

Centro Sebrae de Sustentabilidade – CSS (2020, online), os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, envolvem:  

169 metas, com temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, 
segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, 
redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões 
sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades 
sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas 
terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, 
governança e meios de implementação, entre outras. 
 

Por outro lado, todas as empresas estão submetidas aos princípios da ordem 

econômica elencados pelo art. 170 da Constituição Federal de 88 no inciso VI, que 

destacam a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação (BRASIL, 1988).  

E, conforme Araújo (2012), os consumidores, alinhados aos valores 

socioambientais, passaram a cobrar ações das organizações, que devem buscar 

adotar medidas que melhorem seus processos produtivos e gerenciais, procurando 

produzir com eficiência de forma que preservem os recursos naturais e gerem 

benefícios à sociedade.  

Com a crescente evidenciação de preocupações com o meio ambiente, 

relacionado à sua preservação e sua utilização com sustentabilidade, as organizações 

passaram, igualmente, a ser obrigadas pela legislação ambiental a reduzir seus níveis 

de poluição e adotar medidas de prevenção às práticas de degradação do meio 

ambiente que inviabilizam a economia ou causam prejuízos irreversíveis à sociedade 

(LAVORATO, 2016).  

Porém, apesar de estar prevista a defesa do meio ambiente nos princípios 

gerais da atividade econômica na Constituição Federal, Micro e Pequenas Empresas   

que têm significativa contribuição para o país, têm pouca participação em ações 

sustentáveis (SILVA; SANTOS, 2018).  

Além de apresentarem pouca participação nas ações sustentáveis, conforme 

pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas   

– Sebrae (2019 on-line), “existe um percentual expressivo de Micro e Pequenas 

Empresas que ainda não têm por hábito, por exemplo, utilizar matérias-primas ou 

materiais recicláveis no processo produtivo (51,7%), assim como realizar captação de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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água da chuva e/ou reutilização de água (83,4%)”. Essas são medidas simples, mas 

que denotam preocupação com ações sustentáveis, como iniciativas que favoreçam 

eficiência do uso dos recursos naturais e a “reciclagem, reúso, minimização, redução, 

reaproveitamento, tratamento, fontes renováveis, tecnologias limpas, conformidade 

legal e ambiental, consciência ambiental, otimização dos custos, entre outras” 

(VERDE GHAIA, 2019, online).Silva e Santos (2018) acrescentam que a necessidade 

de preservação do meio ambiente tornou-se uma questão de interesse da sociedade. 

Em consequência disso, é necessária a mudança de postura das organizações com 

uma maior preocupação com os problemas socioambientais, impulsionado pela 

legislação ambiental ou mesmo pelas demandas do mercado ou pela sociedade, 

atrelados às pressões externas o que direciona na condução de esforços em uma 

direção sustentável (SILVA; SANTOS, 2018). 

Mundialmente ocorre também a preocupação em incluir nas discussões sobre 

desenvolvimento, o meio ambiente e o bem-estar social, em que se reforça o conceito 

de desenvolvimento sustentável (GUIMARÃES; DELARISSE; INOUE, 2018). Dessa 

maneira, não apenas para cumprimento de obrigações ou por requisitos legais ou 

normas, que poderiam comprometer a produtividade na geração de custos, 

diminuindo o lucro final, as organizações devem considerar os investimentos em 

questões sócio ambientais, independentemente do seu porte (ÍNDICE DE 

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, 2019).  

Ademais os custos tanto podem ser afetados pela otimização dos gastos com 

aquisição de insumo na produção como no aproveitamento de resíduos para produção 

de outros bens ou serviços e ainda contribuir com o meio-ambiente tendo 

reconhecimento como ações sustentáveis (NOBRE, 2019).  Dessa maneira, o 

aumento nas negociações em qualquer organização, a preocupação com o social nas 

atividades proporciona a busca por lucros, mas com a melhoria da competitividade e 

da consciência social frente aos concorrentes. 

As Micro e Pequenas Empresas, no entanto, acabam direcionando as 

preocupações para os trabalhos diários de curto prazo, sem uma visão mais 

estratégica de longo prazo (ALMEIDA, 2010). 

 De outra parte, Micro e Pequenas Empresas, justamente por esta postura em 

geral estão mais preocupadas com sua sobrevivência imediata do que com o 

conhecimento aprofundado de suas estruturas. Desconhecem, portanto, seus Cisnes 

Negros (TALEB, 2015). Um Cisne Negro, na visão de Taleb (2015, prólogo), é um 
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evento com pelo menos três características: (i) o de ser outlier – não é esperado; (ii) 

seu impacto é devastador e (iii) sua explicação é pôs-facto, como uma tentativa de 

tornar o evento “explicável e previsível”. Cisnes Negros, portanto, não são esperados 

e relevam, da perspectiva desse autor, a importância da busca do que não se sabe, 

para quem sabe minimizar, ou transpassar mais facilmente, os impactos das 

incertezas. A crise sanitária provocada pelo surto da Covid-19, configurada como um 

dos maiores desafios da humanidade, exemplo cabal de um Cisne Negro, mostra que 

fortes impactos socioeconômicos estão sendo observados nas Micro e Pequenas 

Empresas, tendo em vista os fatores de oferta, de demanda e financeiros 

(AMITRANO; MAGALHÃES; SILVA, 2020).   

Os fatores da oferta, de acordo com esses autores estão associados aos 

impactos negativos, às restrições de mobilidade, ao fechamento temporário de 

empresas, ocasionando efeitos nas ofertas e na produtividade de trabalho, bem como 

nas cadeias produtivas, interrompendo o fluxo de insumos entre setores. 

Relacionados à demanda, os efeitos negativos referem-se ao consumo das famílias, 

que decorrem da perda de renda presente e do desemprego, reduzem o montante 

gasto, ainda que a renda não tenha necessariamente sido reduzida, bem como, a 

expectativa de queda da renda futura. Aos fatores financeiros, ainda que estes sejam 

resultado da deterioração das expectativas, sua repercussão incide sobre as variáveis 

de demanda, mas, principalmente, sobre a liquidez das empresas. E a respeito da 

demanda, nota-se em particular, os efeitos negativos da instabilidade e queda dos 

preços dos ativos sobre a situação patrimonial de empresas (AMITRANO; 

MAGALHÃES; SILVA 2020).  

Para o Sebrae (2020), com base nas características da crise, é possível 

considerar que os segmentos pequenos negócios foram fortemente afetados, por 

possuírem menor capital, o que os torna vulneráveis e exige flexibilidade e 

planejamento para se preparar para os próximos períodos. Porém, empresas que 

mantêm investimentos em estratégias organizacionais e com visão de longo prazo 

podem auferir vantagem competitiva, fazendo com que mesmo o universo dos 

pequenos negócios tenha melhores condições para evoluir de forma sustentável, 

contribuindo para o desenvolvimento do país como um todo (SERVIÇO BRASILEIRO 

DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2019). 

Segundo Krakauer, et al. (2012, p.11), “na garantia de sobrevivência no 

mercado acirrado e competitivo, as Micro e Pequenas Empresas ainda não percebiam 
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a necessidade de uma atuação diferenciada junto aos seus clientes e comunidade”, o 

que na atualidade não é mais aceitável. Meirelles e Thomaz (2016) comentam que 

assim como ocorre na natureza, as organizações passam por uma intensa seleção, 

gerando uma situação de elevada competitividade e de necessidade de flexibilização 

de estruturas e de processos internos, que está diretamente relacionada à 

sobrevivência das organizações. Lopes (2019) explica que o planejamento estratégico 

ajuda os gestores na tomada de decisões, para anteciparem as mudanças e 

consequentemente estar preparados para elas, sendo imprescindível no 

desenvolvimento das empresas.  

A responsabilidade social, igualmente, pode ser uma estratégia 

empreendedora, transformando a organização mais competitiva, lembrando Kaplan e 

Norton (1996) que enfatizam que o que não é medido, ou avaliado, não pode ser 

gerenciado.  

Nessa linha, Micro e Pequenas Empresas devem ser mais estudadas, 

buscando formas de medição/avaliação de suas ações sustentáveis, de maneira que 

possam ser incentivadas a seguirem práticas que possam trazer benefícios na 

competividade e conseguir o retorno financeiro e social desejados pela sociedade 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2019).  

A ISE B3 (2019),  no universo das grandes empresas, salienta que são 

apropriados os métodos de avaliação da sustentabilidade, que possam contribuir para 

qualificar decisões gerenciais e, acredita-se que tal posicionamento pode ser trazido 

em direção às Micro e Pequenas Empresas na direção de minimizar eventuais 

impactos socioambientais ou mesmo negativos para sociedade. O estudo da 

Sustentabilidade Empresarial implica discussões, competências operacionais, 

métricas e análises de ações, de forma que possam ser padronizadas e integradas 

para sua avaliação (REZENDE, 2018).  

Logo, avaliar a sustentabilidade empresarial em uma única métrica pode ser 

insuficiente para lidar com a diversidade das questões relacionadas (SCUCUGLIA, 

2015). Indicadores que demonstrem quantitativa e qualitativamente as fragilidades da 

organização – aquilo que não se sabe sobre elas (TALEB, 2015), podem se 

transformar, segundo Scucuglia (2015), em condutores de ação à transformação que 

representem métricas verdadeiramente relevantes. 

Neste contexto, surge a questão que norteia esta pesquisa:  
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Quais indicadores de sustentabilidade podem compor um framework 

conceitual de avaliação de sustentabilidade para Micro e Pequenas Empresas, 

motivando o desenvolvimento de boas práticas sustentáveis?  

 

Segundo Shehabuddeen et al. (2000, p. 13, tradução nossa), “um framework, 

apoia a compreensão e comunicação da estrutura e do relacionamento dentro de um 

sistema para um propósito definido”3, ancorado por Miles e Huberman (1994), quando 

descreveram que um framework explica de forma gráfica ou de narrativa, os principais 

fatores, construtos ou variáveis e suas relações.  

A estrutura de um framework conceitual, para Shehabuddeen et al. (2000), se 

baseia em fatores identificados como critérios de requisitos e de adoção que podem 

ser decompostos em categorias menores definidas dentro de um contexto.  

Imperador e Silva (2018) destacam que, indicadores de sustentabilidade 

empresarial representam um conjunto de sinais relacionados às ações de 

responsabilidade socioambiental que facilitam a avaliação do progresso de 

determinadas empresas, buscando o desenvolvimento sustentável. Esses autores 

complementam que os indicadores são ferramentas no processo de identificação de 

problemas, de forma que possam ser reconhecidos para futuras formulação de 

políticas, assim como implementação de práticas sustentáveis e consequente 

avaliação da sustentabilidade empresarial. 

Detalhando-se os pressupostos que orientam esta pesquisa tem-se que:  

i) Um framework conceitual auxiliará no delineamento das ações de boas práticas 

nas Micro e Pequenas Empresas fornecendo suporte à gestão, ao controle, ao 

planejamento e ao desempenho dessas empresas;  

ii) Para as questões de implementações de ações sustentáveis, um framework 

melhoraria continuamente a gestão, contribuindo para o desenvolvimento 

organizacional identificando oportunidades que agreguem valor e aumentem a 

competitividade, e;  

iii) A adoção de práticas sustentáveis e um aprofundamento nas análises por meio 

de indicadores pode trazer resultados significativos para a competitividade.  

 

 
3 A framework supports understanding and communication of structure and relationship within a system 
for a defined purpose (SHEHABUDDEEN et al. 2000). 



30 

 

 

Conforme Schrippe (2018) a mensuração da performance da sustentabilidade 

empresarial é um tema que atrai interesses, porém o conhecimento dos aspectos que 

devem ser considerados, ainda é limitado. Ademais, Lee e Farzipoor Saen (2012) 

apontam que embora exista um corpo substancial de literatura sobre ecoeficiência 

para indicadores e medições de sustentabilidade corporativa, não existem regras ou 

padrões acordados para reconhecimento, medição e divulgação de informações 

ambientais.   

Então, a tese que sustenta esta pesquisa é que a construção de um framework 

conceitual de indicadores de sustentabilidade empresarial para Micro e Pequenas 

Empresas, que são incipientes no conhecimento da importância e benefícios desses 

indicadores, pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, motivando-as na 

promoção de boas práticas. Com isso pode-se condicionar os processos 

organizacionais das Micro e Pequenas Empresas e promover um aprofundamento nas 

análises de dados e de informações, levando ao interesse em ações sustentáveis.   

Dessa maneira espera-se com a pesquisa, que os resultados apoiem os 

gestores na providência da competividade e criação de valor à organização visando à 

redução de impactos ambientais para um desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, a construção de um framework conceitual de indicadores de 

sustentabilidade e boas práticas de sustentabilidade proposto nesta Tese pode 

proporcionar um ciclo virtuoso de ações, por meio de um modelo estruturado, 

sistematizado, formal e crítico proporcionando maior competitividade e criação de 

valor para a empresa, fundamentando-se em Resende (2018), Schrippe (2018), 

Shehabuddeen et al. (2000) e Schneider (2015). Na próxima seção, são delineados e 

estabelecidos os objetivos: geral e específicos.  

1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Nesta seção são tratados os objetivos, geral e específicos, desta pesquisa.  

1.4.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta tese é o de propor um framework conceitual de 

indicadores, a partir da análise crítica de indicadores de sustentabilidade empresarial, 
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para avaliação de práticas sustentáveis como estratégia de negócios para Micro e 

Pequenas Empresas, que atendam a realidade deste segmento.   

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos:  

a) Levantar os indicadores de possível utilização por Micro e Pequenas Empresas.  

b) Analisar a composição dos indicadores levantados identificando práticas 

possíveis de aplicação no real cenário das Micro e Pequenas Empresas. 

c) Levantar as boas práticas para a sustentabilidade empresarial de Micro e 

Pequenas Empresas. 

1.5 JUSTIFICATIVA PRÁTICO-TEÓRICA 

A importância do tema sustentabilidade empresarial deriva, de forma prática, 

das estratégias organizacionais considerando a sustentabilidade de relevância para a 

competitividade empresarial com a evidenciação de ameaças que envolvem seus 

diversos aspectos e denotam como as pessoas devem colaborar sistemática e 

estrategicamente, para aceleração de sociedades sustentáveis (BROMAN et al., 

2017; VILDÅSEN et al., 2017; WIJETHILAKE, 2017).   

Araújo (2012) comenta que a sustentabilidade tem significativa contribuição 

no mercado e desempenha importante participação no desenvolvimento econômico 

do país. No entanto, existem muitos desafios a serem enfrentados para que a 

sustentabilidade seja adotada e implementada nas organizações e são necessárias 

avaliações de ações rumo à sustentabilidade e a respectiva mensuração de seus 

resultados a partir de estratégias, perfeitamente delimitadas. Neste segmento, 

segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2019) e o 

Instituto Ethos (2019), os benefícios estratégicos melhoram a imagem institucional, 

renovam seu portfólio de produtos, aumentam a produtividade e a melhoria da 

criatividade para novos desafios entre outros fatores.  
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A necessidade de avaliação da sustentabilidade já reconhecida, atenta aos 

impactos ambientais4, envolve a teoria e a prática, englobando incertezas e reclama 

a importância da necessidade de desenvolver competências operacionais para 

harmonização e consonâncias em um futuro compartilhado (REZENDE, 2018). Dessa 

forma, essa autora considera a avaliação da sustentabilidade como todo um processo 

que objetiva gerar informações para tomadas de decisão, contribuindo dessa forma 

para melhorias nas políticas e desempenho organizacional.  

Porém, Gasparatos et al. (2008) explicavam que por meio de uma única 

métrica, a avaliação da sustentabilidade pode ser insatisfatória tendo em vista os 

pontos relacionados à sua diversidade. Assim Rezende (2018) considera que a 

participação dos stakeholders, e as variadas metodologias de avaliação tornam-se 

uma opção com melhores efeitos nas tomadas de decisão.  

Segundo Ring et al. (2010) as avaliações dependem das escolhas de 

indicadores assim como de sua ponderação, pois não é possível entender o papel dos 

seres humanos diretamente por ferramentas econômicas, mas com avaliações 

específicas. 

Pequenos empreendimentos são maioria na cena produtiva, responsáveis por 

grande parcela de empregos e, tendo em vista a expressiva quantidade de Micro e 

Pequenas Empresas, são necessários desenvolvimentos e inovações na questão da 

sustentabilidade para o setor (ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, 

2019).  

Conforme o Sebrae (2019, on-line), “as Micro e Pequenas Empresas   

representam, no Brasil, 99,1% de participação na economia, sendo mais de 12 

milhões de negócios, dos quais 8,3 milhões são microempreendedores individuais 

(MEI), e respondem por 52,2% dos empregos gerados no país”. Além disso, esse 

segmento tem participação tímida no Produto Interno Bruno (PIB) do setor 

empresarial, gerando 25% do total, enquanto em países europeus representam 50% 

(VILELA, 2019 on-line).  

Então, a sustentabilidade em organizações como Micro e Pequenas 

Empresas tem significativa contribuição para a sociedade, considerando, e 

reforçando, que essas organizações desempenham papel fundamental no 

 
4 Ao lado da existência dos Cisnes Negros, o Bank for International Settlements (BIS), sediado na 

Suíça, advoga a possibilidade do aparecimento de Cisnes Verdes, crises financeiras de forte impacto 
advindas de fenômenos causados pelas mudanças climáticas (BOLTON et al., 2020). 



33 

 

 

desenvolvimento econômico em que os pequenos empreendimentos são maioria e 

responsáveis por importante parcela da economia (SILVA; SANTOS 2018). Portanto, 

as Micro e Pequenas Empresas estão fortemente suscetíveis aos impactos dos 

Cisnes Verdes e Negros. 

Conforme o Sebrae (2019), existem, no entanto, limitações para a 

implementação dos princípios da sustentabilidade em Micro e Pequenas Empresas, 

como a falta de conhecimento sobre o tema, a baixa profissionalização e 

comprometimento dos gestores, a inexistência de incentivos financeiros, a pressão 

limitada dos consumidores, a reação às mudanças de mercado, assim como a falta 

de integração entre empresas, governo e movimentos socioambientais. 

De outra parte, para enfrentarem os desafios relacionados ao 

desenvolvimento sustentável, Micro e Pequenas Empresas também dependem de 

informações disponíveis bem como da forma como as decisões realmente são 

tomadas (SCHNEIDER; MEINS 2011). Esses autores registram que existem várias 

formas de avaliações incluindo os indicadores de sustentabilidade socioambiental e a 

forma como as partes interessadas percebem o seu negócio. 

Atitudes responsáveis relacionadas ao ambiente e à sociedade precisam estar 

presentes no dia a dia das Micro e Pequenas Empresas, portanto, a fim de evitar a 

escassez de recursos. Uma postura sustentável nem sempre é considerada nessas 

empresas, causando custos mais altos na produção de bens ou serviços além de 

baixa eficiência nessas organizações. Uma nova postura pode ser considerada de 

natureza preventiva, possibilitando amenizar riscos futuros, como impactos 

ambientais ou processos judiciais (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2019). 

Agustini (2015) destaca que do ponto de vista do agente empreendedor, o 

capital investido possibilita adquirir e organizar os bens instrumentais e o trabalho, 

porém a intensidade do investimento está fundamentada na expectativa da venda 

futura dos bens ou serviços que irão ser produzidos. Para Bertolini, Rojo e Lezana 

(2012), entre as diferentes escolhas de investimento é importante considerar os 

fatores como retorno e risco, e que são avaliados tanto com informações objetivas 

como subjetivas, provenientes de diversas fontes. Esses autores ainda destacam que 

essa percepção de valor pelo mercado pode ser influenciada por questões de 

natureza ambiental e que podem interferir na rentabilidade e na sobrevivência da 

empresa, condições estas nem sempre próximas das Micro e Pequenas Empresas. 
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Deste viés, Rezende (2018) argumenta que uma ferramenta de apoio estaria 

na elaboração de relatórios de sustentabilidade, com a possível identificação de 

problemas e de oportunidades em relação às comunidades, à sociedade, às 

organizações não governamentais e às cadeias de fornecimento, assim como também 

se poderiam minimizar custos de produção.  

Os relatórios de sustentabilidade podem auxiliar os gestores para o alcance 

do desenvolvimento sustentável ampliando a transparência das informações 

divulgadas, que são baseadas nas dimensões da sustentabilidade. Os relatórios 

nessas dimensões podem avaliar o desempenho de sustentabilidade conforme 

regulamentações (REZENDE, 2018).  

Salienta-que os relatórios baseados nas dimensões da sustentabilidade 

também são utilizados como padrão de desempenho para iniciativas voluntárias ou 

aquelas que apresentam as influências sofridas pelas empresas e também como 

estas são influenciadas pelo desenvolvimento sustentável permitindo comparações de 

desempenho com outras empresas (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2011). 

Em conjunto, as atuações da sociedade e do governo junto às empresas, para 

adoção de políticas socioambientais têm feito com que as empresas tenham 

vantagem competitiva com a elaboração de tais relatórios de sustentabilidade 

empresarial (GASPARINO; RIBEIRO, 2007). Para tanto os objetivos estratégicos que 

são associados à sustentabilidade empresarial, devem possuir aspectos quantitativos 

e qualitativos e uma forma clara para os interessados nas empresas ou negócios, que 

devem ser atendidos por meio de definições que geralmente são acompanhadas de 

métricas o que implica na necessidade de algum tipo de sistema de avaliação 

(CAMPOS et al., 2014). 

Entrementes, pode-se dizer que pensar nos impactos socioambientais, e ao 

mesmo tempo ter atitudes positivas para que a sociedade se desenvolva, é um ato de 

cidadania, envolve ações nobres (MAAS; SCHALTEGGER; CRUTZEN, 2016). Assim, 

a responsabilidade social de Micro e Pequenas Empresas, poderia ser praticada por 

meio de ações nobres, pois muitas vezes essas empresas têm pouca ou nenhuma 

condição de fazer investimentos financeiros em ações estratégicas ou gerenciais, 

porém pequenas ações podem beneficiar igualmente a sociedade (REZENDE, 2018). 

Essa autora destaca a possibilidade de delinear estratégias criativas para Micro e 

Pequenas Empresas, para que possam contribuir com o desenvolvimento sustentável 

com práticas de responsabilidade socioambiental em suas rotinas e os investimentos 



35 

 

 

em sustentabilidade, ativos em ações de cunho social, podem se incorporar na cultura 

da empresa com atitudes positivas, assim como inspirar funcionários, além de 

beneficiar a sociedade.  

Com a necessidade de medir suas ações, as organizações de qualquer porte 

podem usufruir de um sistema de indicadores que seja desenvolvido para gestores, 

cujo resultado será expresso quantitativamente e qualitativamente. Conforme 

Rezende (2018), as empresas podem escolher por modelos próprios de relatórios, 

adotar modelos padronizados ou, utilizar uma integração desses relatórios adaptando 

aos seus interesses. Os indicadores desenvolvidos sobre vários aspectos dos 

ambientes e dos desempenhos organizacionais buscam atingir sua eficiência e 

eficácia para guiar um processo e evidenciar a cultura organizacional (REZENDE, 

2018).  

Para Scucuglia (2015), em termos técnicos, é importante existir um 

compêndio de indicadores baseados nas informações empresariais que sejam 

capazes de demonstrar quantitativamente, de forma objetiva, o valor produzido pela 

organização a todas as partes interessadas. Dragomir (2012) afirma que as 

informações precisam ser coletadas de fontes confiáveis e relevantes, de forma que 

se possam analisar os principais indicadores que avaliem a sustentabilidade. Sempre 

lembrando que a sustentabilidade, mais que um número ou indicador de prosperidade 

sustentável, na acepção de Veiga (2019) é um valor com capacidade de provocar um 

pensamento novo da economia pela sociedade, defendendo um processo cíclico com 

renovação contínua na busca de soluções criativas à reutilização dos recursos já 

explorados.  

Para Veiga (2019), esse novo valor propõe unificar os propósitos que 

compartilhem a busca da sustentabilidade, isto é, promover a exploração de áreas do 

planeta de forma que impactem infimamente no ecossistema terrestre, mantendo o 

equilíbrio do meio ambiente e as comunidades. 

Destarte, um framework conceitual, envolvendo indicadores qualitativos e 

quantitativos, proporcionaria suporte necessário à compreensão e a comunicação de 

uma estrutura e de relacionamentos dentro de um sistema com propósito, 

representando um conjunto de ideias e conceitos que se inter-relacionam para 

descrever como o sistema deve se comportar, se parecer e ser compreendido pelos 

usuários da maneira pretendida (REGONIEL, 2015).  
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Dessa forma, diante de questões práticas, e complexas, das Micro e 

Pequenas Empresas, estas podem ser traduzidas por um framework conceitual, para 

serem analisadas em um formato simples descrevendo ações sustentáveis, 

representadas em categorias e relações.   

Considerando-se, então, uma pretensa relevância teórica de estudo realizou-

se um levantamento bibliométrico no segundo semestre de 2020, atualizado em junho 

de 2020, com coleta e análise de documentos relacionados a Indicadores de 

sustentabilidade empresarial, Micro e Pequenas Empresas, boas práticas de 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Foram estabelecidas as 

palavras-chave e utilizadas as suas combinações possíveis, em diferentes estratégias 

de busca em bases de dados nacionais e internacionais.  

Para a busca global, foram consideradas as seguintes palavras-chave: 

Indicadores de sustentabilidade empresarial, Micro e Pequenas Empresas, boas 

práticas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Nas bases 

internacionais, foram consideradas as palavras-chave em inglês: entrepreneur 

sustainability indicators; small business; good sustainability practices; socio-

environmental responsibility.  

Esse levantamento foi realizado em bases disponíveis no Portal de Periódicos 

Capes/MEC. As bases internacionais utilizadas do Portal foram a Scopus, a Science 

Direct e a Web of Science. Pesquisou-se ainda no portal Google Acadêmico e no 

Portal Brasileiro de Publicações Científicas, que é um mecanismo de busca 

multidisciplinar que permite o acesso à produção científica de autores vinculados a 

universidades e institutos de pesquisa de língua portuguesa (PORTAL OASIS BR, 

2019). Também foi consultada a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), desenvolvida e coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) que integra os sistemas de informação de teses e 

dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil (PORTAL 

BDTD, 2019).  

Dos documentos encontrados, destaca-se que 255 foram utilizados para a 

fundamentação das análises e serão detalhados no Capítulo 5, considerando os 

critérios de seleção para composição do corpus da pesquisa. Na primeira filtragem, 

dos 557 documentos encontrados, foram retirados 208 por estarem duplicados nas 

bases, resultando 349 documentos. Após a verificação dos documentos alinhados 
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com o tema, e com a leitura de títulos e de resumos, foram eliminados 94 documentos 

no filtro 2, resultando nos 255 documentos, conforme apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2: Filtragem dos Documentos 

 

 
Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Os resultados prévios coletados indicam, conforme o espaço temporal 

pesquisado, que o assunto tratado nesta pesquisa relacionado à sustentabilidade nas 

Micro e Pequenas Empresas e indicadores de sustentabilidade empresarial é vasto 

no que diz respeito à literatura produzida, relacionada às palavras-chave usadas de 

forma isolada. Todavia o levantamento bibliométrico na busca combinada, ou seja, 

considerando as quatro palavras-chave, que representam o universo desse estudo, 

não apresentaram resultados significativos – Tabela 1, revelando uma lacuna de 

pesquisa.  
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Tabela 1: Palavras-chave por bases de pesquisa 

  PALAVRAS-CHAVE 
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c
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e
b

 o
f 

S
c
ie

n
c

e
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S
IS
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B
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T
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T
e
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e
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D
is

s
e
rt

a
ç
õ

e
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A+B 
"corparate sustainability indicators" AND "small 
business" 

4 8 7 1 4 

A+B+C 
"corporate sustainability indicators" AND "small 
business" AND "good sustainable practices" 

1 4 4 1 0 

A+B+C+-D 
"sustainability indicators" AND "small business" AND 
"good sustainable practices" AND "social 
environmental responsibility" 

1 2 2 1 0 

A+B+D 
"sustainability indicators" AND "small business" AND 
"social environmental responsibility" 

1 2 2 1 6 

A+C 
"sustainability indicators" AND "good sustainable 
practices" 

2 8 7 2 6 

A+C+D 
"corporate sustainability indicators" AND "good 
sustainable practices" AND "social environmental 
responsibility" 

1 2 2 1 2 

A+D 
"corporate sustainability indicators" AND "social 
environmental responsibility" 

2 6 4 2 0 

B+C  
"small business" AND "good  sustanable practices" 
and sustainability 

64 62 59 1 1 

B+C+D 
"small business" AND "good sustainable practices" 
AND "social environmental responsibility" 

5 11 13 1 0 

B+D 
"small business" AND "social environmental 
responsibility" 

25 72 55 4 3 

C+D 
"good sustainable practices" AND "social 
environmental responsibility" 

22 27 34 1 5 

TOTAL  126 205 188 12 27 

TOTAL  557 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Esta pesquisa, com os desdobramentos para a construção de um framework 

conceitual de indicadores de sustentabilidade e boas práticas de sustentabilidade, 

parece ser uma forma assertiva de utilizar os estudos realizados, para indicar práticas 

de sustentabilidade em Micro e Pequenas Empresas, colaborando com os estudos de 

Searcy (2012), Silva e Santos (2018) e Soares (2016). 

Nas questões acadêmicas esta pesquisa está alinhada aos objetivos do 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE) da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), que privilegia a pesquisa interdisciplinar como elemento 

articulador dos projetos, das linhas de investigação, das disciplinas e dos seminários. 

Privilegia também a pesquisa de soluções tecnológicas que contribuam para o 

fortalecimento de uma sociedade em que predomine “um pensar reflexivo voltado para 
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uma atuação democrática em relação ao mundo da tecnologia” (PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA, 2019 on-line). Em especial atende à linha de 

pesquisa de Tecnologia e Desenvolvimento (TD) que busca investigar, refletir, discutir, 

simular, instigar, temas voltados a elementos e a dinâmica de processos de 

desenvolvimento territorial sustentável, já que esta pesquisa irá propor um framework 

conceitual, para gerar novos conhecimentos associados à sustentabilidade 

empresarial assim como indicações de práticas sustentáveis em Micro e Pequenas 

Empresas.  

As Micro e Pequenas Empresas podem ser consideradas como um território, 

tendo em vista o conceito de Albagli (2004, p. 26), registrando que o território “é 

produto da intervenção e do trabalho de um ou mais atores sobre determinado 

espaço”, e que não se reduz em dimensões materiais ou concretas. Essa autora 

comenta que “com a globalização levando a territorialidade a um fator de dinamismo, 

diferenciação e competitividade, traduz uma relação com o meio entre os atores 

sociais mediada pelo espaço” (ALBAGLI, 2004, p. 45).  Portanto o território pode ser 

considerado como “apropriação de determinados conceitos, valorizando o 

desenvolvimento local que se constitui para a reprodução do capital, e necessita de 

fixação dos empreendimentos produtivos, propondo limites que se movimentem e 

atendam às transformações contínuas” (ALBAGLI, 2004, p. 63). 

Esta pesquisa é aderente ao Grupo de Pesquisas pesquisa Território – Redes, 

Políticas, Tecnologia e Desenvolvimento, pois o foco de atuação do grupo é a 

pesquisa voltada às políticas, às dinâmicas, aos ambientes, às ferramentas 

apropriadas à promoção do desenvolvimento dos territórios. Um pressuposto básico 

da atuação do grupo é que o desenvolvimento é um processo que envolve política, 

projeto, prospecção, planejamento, mobilização e coordenação de redes de 

cooperação implicando atores e recursos de diferentes naturezas, inclusive 

tecnológica e aos desafios da Sustentabilidade (CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2018, online). 

Relacionado à orientação, esta pesquisa vai ao encontro da linha da 

orientadora desta tese, que defende o ambiente colaborativo de geração de 

conhecimento, o BA organizacional, a criação, a gestão e o compartilhamento do 

conhecimento, além das práticas colaborativas, que reduzam incertezas (TALEB, 

2015). A geração de novos conhecimentos relacionados aos encadeamentos da 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Sustentabilidade empresarial para Micro e Pequenas Empresas se inserem nesse 

contexto. 

1.6 CLASSIFICAÇÃO GERAL E ABORDAGENS METODOLÓGICAS DA 
PESQUISA  

Segundo Gil (2010), as pesquisas podem ser executadas de diferentes 

maneiras e com diferentes classificações de acordo com a área de conhecimento, a 

finalidade, o nível de aplicação e os métodos adotados. 

Segundo referências do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), apontadas por Gil (2010) as pesquisas são classificadas em sete 

grandes áreas. Dessa forma, quanto à área de conhecimento do CNPq (2019), esta é 

uma pesquisa multidisciplinar direcionada às Ciências Sociais e Aplicada, atendendo 

ao alinhamento do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade – 

PPGTE. 

Considerando as áreas de conhecimento da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes (2019) esta as divide em 

Colégios, Áreas de Conhecimento e Subáreas. Os Colégios, que são o primeiro nível, 

se dividem em Colégio de Ciências da Vida, Colégio de Humanidades e Colégio de 

Ciências Exatas, Tecnológica e Multidisciplinar.  Portanto, conforme a classificação 

da Capes, esta pesquisa é da área interdisciplinar, na subárea Multidisciplinar no 

primeiro nível do Colégio de Ciências Exatas, Tecnológica e Multidisciplinar, de acordo 

com a classificação do PPGTE. Segundo a Capes (2019), a interdisciplinaridade se 

caracteriza como espaço privilegiado, em virtude de sua natureza transversal, 

avançando além das fronteiras disciplinares, de forma a articular, transpor e gerar 

conceitos, teorias e métodos, ultrapassando os limites do conhecimento disciplinar e 

dele se distinguindo. Ressalta-se que como consequência, a interdisciplinaridade 

possibilita a geração de novas metodologias de trabalho, o que impacta positivamente 

no meio científico e na sociedade (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE 

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2019). Pretende-se que a proposição do framework 

conceitual tenha esta capacidade se utilizado nas Micro e Pequenas Empresas, 

parcela importante dessa sociedade. 

 Quanto à construção do conhecimento, de um enfoque formal, esta pesquisa 

fundamenta-se em um paradigma interpretativista, por se tratar de uma investigação 
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com particularidades da análise qualitativa, em que o propósito da pesquisa consiste 

em descrever e interpretar um fenômeno compartilhando seus significados.  Moreira 

e Caleffe (2006), em termos metodológicos, consideram o pesquisador como o 

principal instrumento na coleta de dados, principalmente no paradigma interpretativo, 

porque este utiliza o ambiente natural como local das buscas dos dados, privilegiando 

estes na sua interpretação.   

Este estudo foi realizado a partir da pesquisa bibliográfica em bases nacionais 

e internacionais, disponíveis no Portal de Periódicos Capes/MEC, considerando a 

necessidade de buscar os indicadores de sustentabilidade empresarial em Micro e 

Pequenas Empresas, a partir de práticas sustentáveis para esse segmento. A 

pesquisa bibliográfica, conforme Michel (2004, p. 40), “caracteriza-se pela busca de 

documentos, em resposta a uma dúvida, uma lacuna de conhecimento, procurando 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas”. A pesquisa 

bibliográfica em fontes secundárias, foi utilizada nesta tese, por conta de que neste 

momento pandêmico não foi possível uma pesquisa de campo.  

Fez-se, complementarmente, uma pesquisa documental em relatórios 

diversos disponibilizados – Global Reporting Initiative, Instituto Ethos, Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Bússola da Sustentabilidade do 

Sistema FIEP, boletins e práticas sustentáveis, reforçando com dados primários esta 

pesquisa. Conforme Guba e Lincoln (2009) a pesquisa documental consiste no exame 

de materiais que ainda não foram analisados, buscando novas interpretações ou 

informações complementares. 

Para as observações e interpretações, utilizou-se da Análise de Conteúdo que 

consiste em uma pesquisa com regras homogêneas, exaustivas, exclusivas e 

objetivas, adequadas e pertinentes, segundo Bardin (2011). A Análise de Conteúdo é 

considerada um método misto, que observa a frequência de elementos no conteúdo, 

mas tem, igualmente, o objetivo e a função de criar inferências por meio da 

interpretação, inferências estas baseadas em evidências e em indicadores, 

levantados e sustentados por técnicas de validação, correspondendo como método 

ao paradigma interpretativista. 

A pesquisa de métodos mistos encoraja o uso de múltiplas visões de mundo 

ou paradigmas e é considerada prática, possibilitando o uso tanto de números quanto 

palavras, combinando o pensamento indutivo e o dedutivo (CRESWELL; CLARK, 

2013). Com a utilização dos métodos mistos para este estudo, um projeto que melhor 
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se compatibiliza com o problema da pesquisa é o Projeto Convergente Paralelo que 

inicia pela coleta e análise de dados a partir de diversas técnicas, estabelece relações 

e comparações com outros estudos e permite a posterior interpretação, conforme 

Figura 3.   

 

Figura 3 : Projeto Convergente Paralelo 

 
Fonte: Adaptado de Creswell e Clark (2013 p. 73). 

 

Esse tipo de projeto para Creswell e Clark (2013) ocorre quando o 

pesquisador usa o momento simultâneo para programar os elementos quantitativos e 

qualitativos durante a mesma fase do processo de pesquisa, prioriza igualmente os 

métodos e mantém os elementos independentes durante a análise e depois condensa 

os resultados durante a interpretação geral. Para tanto, foram utilizados como 

ferramentas apoiadoras ao método da Análise de Conteúdo, o gerenciador de 

bibliografias EndNote para o levantamento bibliográfico e para a operacionalização da 

análise do conteúdo foram utilizados os softwares Microsoft Excel e NVivo 11, com 

procedimentos e técnicas detalhados no Capítulo 5. 

1.7 MARCO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA DA PESQUISA 

A base teórica para esta pesquisa, remonta aos conceitos de Sachs (1986; 

1993; 2000), em que são apresentadas proposição de estratégias que, infere-se, 

sejam prioritárias em favor de pequenos empreendedores, para que estes se 

constituam em arquiteturas potenciais de um futuro desejável.  

Sachs (2003; 2004) argumenta que o desenvolvimento ambiental não pode 

ser dissociado das questões sociais e econômicas de forma que haja uma relação de 

equilíbrio entre essas vertentes.  Ainda conforme Sachs (1993; 1996; 2003) o 

desenvolvimento sustentável fundamenta-se em três pilares: (i) eficiência econômica, 

(ii) justiça social e (iii) a prudência ecológica.  
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Nos estudos de Sachs (1993),  além dessas três dimensões clássicas da 

sustentabilidade, existem mais duas dimensões relacionadas: a espacial e a cultural, 

nas quais são abordadas atitudes relacionadas ao equilíbrio entre as áreas rurais e 

urbanas assim como a distribuição territorial igualitária, bem como, as culturas e os 

lugares com aspectos relacionados aos ecossistemas. Neste estudo não foram 

aprofundadas estas dimensões, por se tratar de Micro e Pequenas Empresas sem 

considerar a distribuição territorial.  

Os diferentes atores e sistemas organizacionais – as empresas, que 

constantemente passam por mudanças, conforme estudos de Hampton (1992) 

também foram objeto de estudo, utilizando-se, igualmente dos apontamentos de 

Drucker (2014). 

A revisão de literatura trouxe, entre outros, aspectos que incluem impacto da 

escala econômica, social e ambiental das empresas, e considerações de 

sustentabilidade nas decisões bem como, a sustentabilidade legitimando um novo 

valor, com os indicadores do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade 

empresarial de Veiga (2009; 2019) e Meadows (1998; 2004). 

Veiga (2009; 2019) distingue desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. 

Esse autor esclarece que desenvolvimento sustentável não é um conceito e, antes, 

pode ser visto como um novo valor, considerando os problemas da humanidade com 

o ambiente. Quanto à sustentabilidade, Veiga (2009; 2019) a considera como outro 

valor, cujos estudos foram iniciados com maior afinco após os anos 70, a partir da 

Conferência de Estocolmo. A visão da sustentabilidade em Veiga (2009; 2019 p. 32) 

é aquela em que o futuro depende das oportunidades e das escolhas, comparando a 

“pressão global do consumo com a biocapacidade dos ecossistemas de regenerar 

aquilo que se extrai deles”, indicando a possibilidade de conciliar crescimento 

econômico e a industrialização sem destruir o meio ambiente. 

Para Meadows (1998), os valores dão origem aos indicadores, valores estes 

que podem ser específicos ou comuns da humanidade e, que necessitam ser medidos 

e assim valorizados.  Com isso, a partir da mensuração do que é preocupante, passa 

a ter outro valor que deve ser visualizado com cautela para ações de correção. Dessa 

forma, essa autora complementa que que as informações devem estar disponíveis 

para uma reação eficiente e eficaz para as empresas alcançarem metas e que se 

possam trabalhar no sentido do desenvolvimento sustentável.     
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No que se refere à sustentabilidade em Micro e Pequenas Empresas  , foram 

revistos os conceitos de sustentabilidade a partir das visões trazidas pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas   (2003; 2013; 2019), considerando 

que estes têm o viés da praticidade, mas que possíveis limitações são compensadas 

por objetivos estratégicos potencializando um ambiente favorável ao desenvolvimento 

dos pequenos negócios promovendo a educação empreendedora e buscando a 

elevação da competitividade de segmentos. A sustentabilidade empresarial depende 

das lideranças nas organizações para ações colaborativas com inovação, revisão de 

processos e ações (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2018). 

De outra parte, os indicadores de sustentabilidade empresarial serão tratados 

a partir de autores como Malheiros (2004, 2008, 2013), ETHOS-Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae (2019), Bússola da Sustentabilidade 

– Sistema FIEP (2020) e Global Reporting Initiative – GRI (2018; 2019).  

Por fim, na metodologia qualitativa e quantitativa, utiliza-se de estudos e de 

procedimentos embasados em autores como Creswell e Clark (2013), Gil (2010), e 

para análise de conteúdo utiliza-se de procedimentos embasados em Bardin (2011).  

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em sete capítulos complementares e integrados. 

No Capítulo 1 foi apresentada a Introdução, com o tema, as delimitações da pesquisa, 

o problema e os objetivos, a justificativa assim como os direcionamentos e o percurso 

metodológico a ser seguido.  

No segundo capítulo foi apresentado inicialmente o referencial teórico 

abordando as organizações, suas modelagens e atores, suas tipologias e as 

características das Micro e Pequenas Empresas, assim como seus processos e a 

sustentabilidade nos pequenos negócios,  

Na sequência, no Capítulo 3, foram tratados os temas sobre sustentabilidade, 

seus conceitos e características, com ênfase na sustentabilidade empresarial e na 

responsabilidade socioambiental, como também os Indicadores de Sustentabilidade e 

os diferentes níveis organizacionais. Também foram abordados os índices de 

sustentabilidade empresarial, delineando os critérios para definição de 

sustentabilidade empresarial com base em empresas brasileiras sustentáveis, para 
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avaliação de Micro e Pequenas Empresas interessadas em atender aspectos da 

responsabilidade socioambiental. O Alinhamento Conceitual, no Capítulo 4, conciliou 

os conceitos da literatura com os objetivos propostos na pesquisa. 

 No quinto capítulo foram tratados os aspectos metodológicos da pesquisa 

partindo da problemática e dos objetivos. Foi descrito seu desenvolvimento, o método 

de revisão de literatura e a forma de coleta dos dados de pesquisa e suas tabulações.  

Os resultados a partir da literatura, da coleta e análise dos dados e, a proposta 

do framework conceitual de sustentabilidade empresarial, para avaliação de Micro e 

Pequenas Empresas no que tange a responsabilidade socioambiental serão 

apresentados no Capítulo 6. 

Por fim, no sétimo capítulo foram apresentadas as considerações finais sobre 

o estudo realizado para avaliação da sustentabilidade empresarial nas Micro e 

Pequenas Empresas e os encaminhamentos futuros.  As Referências, com os autores 

utilizados na pesquisa, e o Apêndice A, trazendo os Indicadores da Global Reporting 

Initiative, finalizam este Relatório de Tese. 
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2 AS ORGANIZAÇÕES, SUAS MODELAGENS E SEUS ATORES 

Este capítulo aborda os conceitos necessários ao entendimento das 

organizações, suas modelagens e seus processos no escopo deste estudo, incluindo 

os conceitos de Micro e Pequenas Empresas, os sistemas e os atores organizacionais 

e introduzindo-se a questão da sustentabilidade organizacional. 

2.1 ORGANIZAÇÕES E SUAS TIPOLOGIAS 

As organizações apresentam diferenças entre si, porém estas possuem 

características próprias.  Segundo Chiavenato (2014, p.15) “a administração tornou-

se uma das mais importantes áreas da atividade humana em que predominam as 

organizações e o esforço cooperativo do homem, que representa a base fundamental 

da sociedade”. Andrade e Amboni (2017) argumentam que a tarefa básica da 

administração é desempenhar as atividades por meio das pessoas, de maneira 

eficiente e eficaz; argumentam ainda que em qualquer forma de empreendimento 

humano as pessoas trabalham com a eficiência e a eficácia para conseguir objetivos 

comuns.  

Conforme Chiavenato (2014) a Administração, como área das Ciências 

Sociais e Aplicadas, mostra-se repleta de complexidades e de desafios, sendo que 

seus atores podem atuar nos vários níveis da organização, e isto é essencial para a 

solução dos problemas organizacionais. Esse autor complementa que, tendo em vista 

o avanço tecnológico e o desenvolvimento do conhecimento humano, ocorre a 

produção de efeitos de qualidade da administração sobre os grupos organizados de 

pessoas.  

As particularidades são próprias de cada organização e por isso existem 

vários modelos desta, sendo necessárias análises para adequação do tipo 

organizacional de cada negócio (ANDRADE; AMBONI, 2017).  

As organizações apresentam diferentes estruturas, conforme Mintzberg 

(2010, p. 329):  

i) Estrutura Simples que é uma configuração característica de pequenas 
organizações, que possuem uma liderança forte, habitualmente na figura 
de um indivíduo, exercendo sua autoridade de uma maneira informal, por 
meio do uso da palavra de uma supervisão direta;  

ii) Estrutura de Burocracia Mecanicista que é caracterizada por uma grande 
dependência da estrutura hierárquica definida pelo organograma, em que 
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os fluxos são altamente regulados e a informação percorre a organização 
sempre de uma maneira formal; 

iii) Estrutura Divisional que consiste na existência de diferentes 
departamentos que ao dispersarem as funções operacionais, minimizam 
a interdependência entre as divisões;  

iv) Estrutura de Burocracia Profissional que apresenta uma função de 
coordenação do pessoal de apoio e de gestão dos recursos financeiros, 
materiais e patrimoniais, e é o centro operacional que assume como 
componente-chave da organização; e  

v)  Adhocracia que pode ser caracterizada como uma configuração em que 
as diferentes partes das organizações se fundem em uma estrutura e que 
se comunicam diretamente e também com o meio em que está inserida. 

 

Segundo Mintzberg (1995) além das diferentes estruturas organizacionais, 

vale ressaltar as articulações que são ligadas entre si por diferentes fluxos:  

a) Autoridade – se organizam a partir de organogramas; 

b) Atividades – envolvem o processo de produção e como a própria informação 

inerente a este processo circula; 

c) Informação –é explicado pela proximidade entre os diferentes elementos da 

organização; e  

d) Processos de decisão – atribui a importância ao meio exterior, pois é para este 

que é desenvolvido o produto ou serviço para uma constante inovação e 

adaptação às necessidades do meio em que está inserida. 

 

Mintzberg (1995) define estes fluxos como categorias, “que ao se sobreporem, 

explicam de uma forma bastante superficial o funcionamento das organizações; 

observa-se o desenho do organograma, com seus diferentes fluxos representados, e 

se percebe que as organizações são sistemas complexos e que contemplam uma 

grande variedade de fatores. 

Para Andrade e Amboni (2017), a estrutura de uma organização 

está diretamente ligada à sua estratégia e envolve aspectos físicos, humanos, 

financeiros, jurídicos, administrativos e econômicos. Esses autores explicam que a 

estrutura organizacional também se refere à divisão do trabalho e às relações 

hierárquicas.  

Assim, a estrutura da organização é um instrumento importante para a 

mudança organizacional, pois estabelece novos padrões de comunicação e alinha o 

comportamento dos colaboradores com a visão da empresa (LEITE; 

ALBUQUERQUE, 2013). 
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Chiavenato (2006; 2014) apresenta que são necessárias diferentes espécies 

de estruturas organizacionais para diferentes estratégias em ambientes em que o 

principal fator da estrutura é a alteração ambiental. Esse autor complementa que 

quando os mercados, a tecnologia e as fontes de suprimento mudam rapidamente, 

afetam as estruturas, e assim, diferentes ambientes levam as empresas a adotar 

novas estratégias que exigem diferentes estruturas organizacionais. 

A finalidade econômica é uma das formas de classificar as organizações, que 

a partir desta podem ser divididas em organizações “Com” ou “Sem Fins Lucrativos” 

e, perante a lei e às diretrizes e outras normativas, as empresas atendem às 

particularidades atreladas ao seu faturamento, à cobrança de impostos e outros 

diferentes modelos (CHIAVENATO, 2014).  

No entanto, no que se refere ao porte da organização empresarial, mais 

estritamente, elas são classificadas como microempresa, pequena empresa, empresa 

de médio porte e empresa de grande porte (BRASIL, 2006). Conforme o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas   – Sebrae (2019), baseando-se 

na Lei Complementar nº123/2006, para essas classificações é levado em 

consideração o valor do faturamento mensal ou ainda, o número de colaboradores de 

cada empresa que, consequentemente, só pode ser inserida em uma das quatro 

classificações supramencionadas. Tais classificações são definidas por critérios 

estabelecidos por órgãos competentes de acordo com leis e metodologias como da 

Presidência da República, da Receita Federal, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, do Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS , 2018).  A classificação do porte da empresa segundo esses órgãos é 

apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1: Classificação das Empresas - Órgãos Reguladores 

CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO A Política Nacional do Meio Ambiente LEI Nº 
6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

PORTE DOS BENEFICIÁRIOS FATURAMENTO BRUTO ANUAL 

Microempresa   Igual ou inferior a R$ 360.000,00 

Empresas de pequeno porte Superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 

Empresa de Médio Porte Superior a R$ 4.800.000,00 e igual ou inferior a R$ 12.000.000,00 

Empresa de Grande Porte Acima de R$ 12.000.000,00 

CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO A ANVISA 

PORTE DOS BENEFICIÁRIOS FATURAMENTO BRUTO ANUAL 

Grupo I - Grande Empresa 
Superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), de acordo 
com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. 

Grupo II - Grande Empresa 
Igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e 
superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), de acordo com a 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. 

Grupo III - Média Empresa 
Igual ou inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e superior 
a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), de acordo com a Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. 

Grupo IV - Média Empresa 
Igual ou inferior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) de acordo 
com a Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001. 

Pequena Empresa 

Igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) 
e superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), de acordo 
com a Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011, disposto 
no art. 5º da Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) 
que altera dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006. 

Microempresa 

Igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), de 
acordo com a Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011, 
disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 
2011) que altera dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

OBS: Vale ressaltar que a classificação de porte pode ser afetada por algumas questões de exclusão. Nesse 
caso, mesmo com o faturamento de “Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, a empresa será 
classificada como “Grupo IV – Média” 

CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO O BNDES 

PORTE DOS BENEFICIÁRIOS FATURAMENTO BRUTO ANUAL 

Microempresa Menor ou igual a R$ 360.000,00 

Pequena Empresa Maior que R$ 360.000,00 e menor ou igual a R$ 4.800.000,00 

Empresa de Médio Porte Maior que R$ 4.800.000,00 e menor ou igual a R$ 300.000.000,00 

Empresa de Grande Porte Maior que R$ 300.000.000,00 

CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA SEGUNDO O IBGE 

PORTE DOS BENEFICIÁRIOS 
POR NÚMERO DE COLABORADORES 

Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa até 19 funcionários até 9 funcionários 

Pequena Empresa de 20 a 99 funcionários de 10 a 49 funcionários 

Empresa de Médio Porte de 100 a 499 funcionários de 50 a 99 funcionários 

Empresa de Grande Porte acima de 500 funcionários acima de 100 funcionários 

Fonte: Autoria própria fundamentada nos Órgãos Reguladores – ANVISA (2020, online); BNDES 
(2020, online); IBGE (2020, online); e PNMA (2020, online).  
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A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) tem por objetivo regulamentar 

as atividades que envolvem o meio ambiente, buscando a “preservação, a melhoria e 

a recuperação da qualidade ambiental, tornando favorável a vida, assegurando à 

população condições propícias para seu desenvolvimento social e econômico” de 

acordo com o Art. 2º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981, online).  

Essa Lei delimita o porte das empresas em médio e grande porte e acompanha a Lei 

123/2006 em relação ao porte das Micro e Pequenas Empresas.  

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2019), o 

porte da empresa tem relação com a capacidade econômica da empresa, que pode 

ser determinada de acordo com o seu faturamento anual bruto, que representa o 

montante anual faturado pela matriz e suas filiais, se houver. A ANVISA (2019), 

vinculada ao Ministério da Saúde, é uma agência reguladora que exerce controle 

sanitário de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária que monitora e fiscaliza 

ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionadas à saúde.  

Já o Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES (2019) define o porte das 

empresas como microempresa e empresas de pequeno, médio e grande porte de 

acordo com o seu faturamento anual. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE (2019), de seu turno, classifica o porte das empresas de acordo com o número 

de colaboradores. 

Com essas considerações, uma das formas de classificar a empresa é pelo 

porte. As Leis que regulamentam este elemento são legislações federais que definem 

as normas para fins tributários, de acordo com o faturamento anual bruto e, com 

relação a isso, a Lei Complementar 123/2006, conhecida como a Lei Geral da Micro 

e Pequena Empresa, é a responsável por definir em quais modalidades de porte este 

tipo de negócio poderá se encaixar.  

Lembra-se que o objeto desta pesquisa são as micro e pequenas empresas e 

a sustentabilidade empresarial e para tanto, deste prisma, serão consideradas as 

regulamentações contidas na Lei 123/2006 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa) 

e a Lei 6.938/81e suas subsequentes alterações, que serão detalhadas na Seção 

2.1.1. 

Dessa forma, juridicamente a formação das sociedades comuns estão 

embasadas no Código Civil – LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, na LEI Nº 

11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 (Leis da Sociedades por Ações), LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (Lei Geral das Micro e 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
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Pequenas Empresas),  LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Política Nacional 

do Meio Ambiente) e posterior legislação que altere ou revogue artigos destas 

referidas legislações.  

Tomazette (2018, p. 36) comenta que inicialmente a “empresa advém da 

economia, ligada à ideia central da organização dos fatores de produção”.  Assim, a 

empresa é uma unidade produtora, uma sociedade, em que as tarefas remontam à 

combinação dos fatores de produção para oferecer ao mercado bens ou serviços, não 

importando o estágio da produção (NUSDEO, 2010).   

De acordo com a LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, a sociedade 

pode ser conceituada em sociedades simples e sociedades empresárias, em que a 

diferença entre elas se encontra no objeto social realizado, ou na definição legal 

(BRASIL, 2002, online).  Ao mesmo tempo, uma ideia que aproxima aquelas 

sociedades é a de que representam a reunião de pessoas para combinar esforços e 

recursos e essas combinações estão condensadas em diferentes tipos de negócios e 

também naqueles pequenos negócios empresariais que são formados pelas Micro e 

Pequenas Empresas (MPE) (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2018).  

2.1.1  Micro e Pequenas Empresas   – Características 

Segundo estimativas da Receita Federal (2018, online), no cenário brasileiro 

os pequenos negócios somam 13,7 milhões de empreendimentos, geram cerca de 

54,5% de empregos e 44,5% da massa salarial do país, o que resulta em uma 

representatividade desses negócios de 27% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.  

As Micro e Pequenas Empresas, para o Sebrae (2019), representam mais de 

seis milhões de estabelecimento e geram riqueza no mercado brasileiro, 

representando 99% das entidades formalizadas, além de responderem por 52% dos 

empregos com carteira assinada no setor privado Segundo o Sebrae (2018), dos 

pequenos negócios, 98,5% são microempresas – ME, empresas de pequeno porte – 

EPP e microempreendedores individuais – MEI. 

O Art.12º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (BRASIL, 

2006, online), estabelece “normas relacionadas ao tratamento diferenciado e 

favorecido a ser dispensado a essas empresas no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
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Ainda, atendem aos requisitos do Decreto Nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, 

alterado pelo Decreto 10.273 de 13 de março de 2020 no Art. 1º que “regulamenta o 

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas 

de pequeno porte e similares”(BRASIL, 2020, online). 

Conforme a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas são consideradas 

microempresas, os empreendimentos que obtiverem faturamento até R$ 360 mil/ano, 

as empresas de pequeno porte, o faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4.800 

milhões/ano e, os microempreendedores individuais, os negócios que faturam até R$ 

81 mil/ano (BRASIL, 2006, online), conforme o Quadro 1, já citado.  

A Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de 14 de 

dezembro de 2006, regulamentada pela Constituição Federal, dispõe, também, sobre 

os tratamentos diferenciados e favorecidos à micro e à empresa de pequeno porte. 

O objetivo principal da Lei Complementar 123/2006 é o de fomentar o 

desenvolvimento viabilizando a competitividade das Micro e Pequenas Empresas, 

tendo em vista o importante papel econômico e social que estas empresas 

desempenham (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2016). Os principais pontos dessa Lei estão ligados à instituição de um 

regime tributário específico, à redução na carga de impostos e à simplificação dos 

processos de cálculo e de recolhimento, o Simples Nacional. Conforme o Sebrae 

(2016), a Lei trouxe benefícios em diversos pontos, como a simplificação a 

desburocratização, a facilidade de acesso aos mercados, ao crédito, à justiça e, por 

fim, o estímulo à inovação e à exportação. 

As Micro e Pequenas Empresas   representam uma importante contribuição 

no crescimento e no desenvolvimento do País e nesse cenário constituem uma 

alternativa de emprego formal ou informal para a sociedade. Os pequenos negócios 

têm características particulares, conforme expunha o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (2003, online) como: 

i) baixa intensidade de capital e forte presença de proprietários, sócios e 
membros da família como mão-de-obra ocupada nos negócios, não 
qualificada ou semiqualificada;  

ii) poder decisório centralizado como o estreito vínculo entre os proprietários 
e as empresas, em que não se distingue em termos contábeis e 
financeiros, pessoa física e jurídica;  

iii) registros contábeis pouco adequados;  
iv) baixo investimento em inovação tecnológica;  
v) relação de complementaridade e subordinação com as empresas de 

grande porte; 
vi) estrutura organizacional simples com pouca burocracia que traz rapidez 

de resposta e flexibilidade. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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Essas características ainda são fortes atualmente, conforme Souza (2019), 

sendo que cada uma delas pode ser considerada como vantagem e/ou desvantagem 

para o processo de desenvolvimento dos pequenos negócios. Essa autora explica que 

algumas dessas características, como estrutura organizacional simples são 

necessárias, atendendo a reações mais rápidas em um contexto de constantes 

mudanças5.  

Por outro lado, as características que limitam recursos humanos e financeiros 

podem apresentar obstáculos no desenvolvimento desses tipos de negócios e o ideal, 

é dispor de uma necessária capacidade de planejamento para trabalhos futuro que 

sejam voltados ao sucesso empresarial, considerando as necessidades da sociedade 

como um todo (SOUZA, 2019). 

Segundo Domingos (2015), as características das pequenas e médias 

empresas são peculiares, de forma que causam impactos em sua forma de 

organização interna, assim como nas articulações com clientes, com fornecedores, 

com as instituições governamentais e outros atores que fazem parte do seu ambiente, 

atribuindo-lhes um modo diferenciado de atuar, comparado com as grandes 

empresas. 

Assim, conforme Roxas et al. (2017) e Ihugba et al. (2014), as Micro e 

Pequenas Empresas são consideradas entidades de negócios mais dinâmicas e 

vistas como os principais promotores das economias mundiais. Internacionalmente, 

as Micro e Pequenas Empresas são consideradas a plataforma para os 

empreendedores, por representarem a força para o crescimento econômico e para a 

redução da pobreza, por meio do fornecimento de mais oportunidades de emprego 

(HEINICKE, 2018).  

De acordo com Hallam e Zanella (2017), a maioria dos países do mundo 

depende em grande parte do desempenho das Micro e Pequenas Empresas para a 

elevação e o crescimento de sua economia. Contudo, embora as Micro e Pequenas 

Empresas sejam importantes para superar os desafios do desemprego, das taxas de 

pobreza e das desigualdades de renda, segundo Bamiatzi e Kirchmaier (2014), estas 

obtiveram desempenho fraco e altas taxas de insucesso em diferentes países. Esses 

 
5 O atual período pandêmico, em que há um contexto de mudanças muito rápidas, exigindo igual reação 

das organizações reflete o impacto socioeconômico pelo desencadeamento de problemas como a 
crise sanitária e as disponibilidades financeiras (AMITRANO; MAGALHÃES; SILVA 2020). 
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autores relatam que em vários países, até 40% das Micro e Pequenas Empresas que 

ingressam no mercado falham nos primeiros dois anos de vida.  

Existem vários fatores e desafios que estão associados ao baixo desempenho 

das Micro e Pequenas Empresas nos países em desenvolvimento, entre eles incluem-

se a situação econômica desfavorável, a falta de políticas governamentais adequadas, 

as instalações de infraestrutura precárias, os custos operacionais mais altos e a 

corrupção (ABDULLAHI; SULAIMAN, 2015).  

Da mesma forma, outros fatores como o baixo nível de capacidades – as 

competências empresariais –, a dificuldade em acessar a tecnologia e a baixa 

produtividade e, principalmente, a utilização inadequada e ineficiente dos recursos da 

empresa, representam aspectos que comprometem o desempenho das Micro e 

Pequenas Empresas (RAUCH; HATAK, 2016).  

Além disso, segundo Greer et al. (2015), também se nota a falta de 

entendimento de como pequenas e médias empresas podem desenvolver 

capacidades essenciais e garantir seu desempenho futuro. Esses autores reforçam a 

importância de percepção do conhecimento das competências empreendedoras para 

administrar com eficiência o negócio, o que pode torná-los alertas das atitudes com 

relação às decisões nos negócios.  

Com a representatividade das Micro e Pequenas Empresas   no cenário 

econômico, em contraponto com as dificuldades de gestão dos negócios, os dados 

demonstram a importância do conhecimento dos processos de gestão dos pequenos 

negócios para garantir sua perenidade.  

Os pequenos negócios no Brasil possuem, além de tudo, uma importância 

social, pois se percebe que têm grande expressividade na geração de renda, no 

aumento da massa salarial do mercado e também possuem uma grande capacidade 

de adaptação (ARAÚJO; AZEVEDO, 2012; FALLER; DE ALMEIDA, 2014; SANTOS; 

SILVA; CAETANO, 2020). 

2.1.2 Micro e Pequenas Empresas e a gestão de seus processos 

Para a sobrevivência das Micro e Pequenas Empresas, observa-se a 

necessidade de uma gestão organizacional eficiente. Conforme Teixeira, Dantas e 

Barreto (2018, p.7), “diante da crescente evolução e do papel importante que as Micro 

e Pequenas Empresas representam na economia nacional, destaca-se o diferencial 
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que deve ser a sua gestão”. Porém, as Micro e Pequenas Empresas “geralmente não 

dispõem de especialistas no seu gerenciamento, tornando-as vulneráveis aos 

desafios que o mercado impõe” (TEIXEIRA, DANTAS e BARRETO, 2018, p. 7).  

Para Schwartz (2013, p. 60), o aprendizado do contexto externo, com as 

incertezas futuras:  

É outra importante habilidade, e uma orientação, para uma prospecção 
prática do futuro da organização, o que poderia evitar o despreparo dos 
gestores das Micro e Pequenas Empresas a trabalhar com as surpresas que 
são inevitáveis, representando uma atividade crítica às tomadas de decisão 
no presente (SCWARTZ, 2013, p 60).   
 

Conforme Oliveira et al., (2002), os temas que as empresas devem aprofundar 

para que mantenham sua competitividade volta-se ao planejamento de mercado, ao 

marketing estratégico e também às aplicações de melhorias nas negociações.  

Assim com as incertezas futuras e a necessidade de uma gestão eficiente 

Teixeira, Dantas e Barreto (2018) explicam que para a manutenção da competividade 

dessas empresas são necessárias aplicações de inovações, com novos conceitos, e 

a importância da implementação do Planejamento Estratégico, salientando estes 

como aspectos essenciais, especificamente apontando tais resultados, no universo 

de Micro e Pequenas Empresas.  

“A aplicação das inovações dentro das organizações, no momento da 

implantação de novos conceitos, do preparar funcionários e equipar a empresa para 

o futuro, deve ser feito de forma correta, ter o acompanhamento de um profissional 

especialista na área”, de modo que a estratégia permita que a empresa seja oportuna 

(DRUCKER, 1999, p. 42). Kaplan e Norton (2000) se referem à implantação das 

estratégias como uma necessidade de alinhamento e de divulgação de seus requisitos 

a todos os envolvidos de uma empresa. 

Segundo Oliveira (2007), a elaboração do planejamento estratégico é 

composta por quatro fases, em que a primeira fase consiste no diagnóstico estratégico 

e este procura responder às perguntas sobre aspectos internos e externos buscando 

a real situação da empresa nesses ambientes. A segunda fase é a missão da 

empresa, em que se procura determinar qual o seu negócio, porque ela existe, e os 

tipos de atividades nos quais a empresa deverá concentrar-se no futuro. Já a terceira 

fase trata dos instrumentos prescritivos e quantitativos que proporcionam a 

explicitação das atividades que serão realizadas pela empresa para que alcance os 

propósitos estabelecidos na sua missão, de acordo com a postura estratégica. A 
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consideração dos instrumentos quantitativos, representados basicamente pelo 

planejamento orçamentário, de forma estruturada, interligando com as estratégias e 

os planejamentos operacionais, deve ser feita. Na quarta fase, do controle e da 

avaliação, verifica-se o andamento das atividades da empresa para a situação 

desejada e “o controle pode ser definido, em termos simples, como a ação necessária 

para assegurar a realização dos objetivos, dos desafios, das metas, das estratégias e 

dos projetos estabelecidos” (OLIVEIRA, 2007, p. 53). 

Para um planejamento adequado, com elaboração de estratégias buscando 

resultados no cumprimento de metas estabelecidas, as empresas necessitam se 

atentar a uma reestruturação dos sistemas de trabalho utilizando recursos 

organizacionais de modo eficiente, como proporciona o planejamento estratégico 

(TEIXEIRA; DANTAS; BARRETO, 2018).  Esses autores ressaltam que o 

planejamento estratégico enfoca as medidas positivas que uma empresa pode tomar 

em relação ao ambiente em que ela esteja inserida, com a utilização de análise interna 

e externa para a identificação dos seus pontos fortes e fracos e das ameaças e 

oportunidades. 

Conforme Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), a metodologia do 

planejamento estratégico resume-se na ideia básica da divisão do processo em 

etapas, a articulação de diversas técnicas, a formulação de objetivos, de orçamentos 

e de planos. 

Segundo Kotler (1999), o planejamento estratégico é definido como o 

processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os 

objetivos, os recursos da empresa, as mudanças e as oportunidades de mercado; seu 

objetivo é orientar e reorientar os negócios e os produtos da empresa de modo que 

gere lucros e crescimento satisfatórios. Conforme Kotler (1999), o planejamento 

estratégico do negócio pode ser dividido em etapas, apresentadas como um processo, 

que estabelece inicialmente a definição da missão e da visão da organização, em 

seguida são analisados os ambientes internos e externos. A partir dessas 

observações são formuladas as metas, os objetivos e as estratégias para sua 

implementação e para se realizar o monitoramento e os controles cabíveis, como 

ilustrado na Figura 4.  
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Fonte:  Adaptado de Kotler (1999, p. 86). 

 

Kotler (1999, p. 62) explicava que essa se trata de uma 

 

metodologia capaz de estabelecer a direção a ser tomada pela empresa, com 
o objetivo de integrá-la ao seu ambiente de atuação, e define como direção, 
o segmento no qual a empresa está inserida, bem como as variadas questões 
no âmbito das políticas funcionais, filosofia da companhia e objetivos”.  

 

Esse autor complementa que o planejamento deve englobar todos os níveis 

da empresa realizando a análise de seus ambientes, a formulação de metas, objetivos 

e estratégias, seguida pela implementação e, por fim, o monitoramento e o controle 

das ações aplicadas.  

“Em função das limitações dos modelos de negócio, as Micro e Pequenas 

Empresas deveriam analisar e direcionar estrategicamente suas ações para otimizar 

os recursos diversos investidos - recursos financeiros, tempo, mão de obra, entre 

outros” (OLIVEIRA, 1999, p. 42). Esse autor considerou que o planejamento 

estratégico enfoca as medidas positivas que uma organização pode organizar em 

relação ao ambiente em que ela esteja inserida, identificando seus pontos fortes e 

fracos ou ameaças e oportunidades.  

Para Fishmann e Almeida (1991, p. 25),  

o planejamento estratégico é uma técnica administrativa que analisa o 
ambiente de uma organização, criando a consciência das suas oportunidades 
e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua 

Figura 4: O Processo de Planejamento Estratégico do Negócio 
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missão e assim, estabelece o propósito de direção que a organização deverá 
seguir para aproveitar as oportunidades e reduzir riscos. 

 

Assim, Teixeira, Dantas e Barreto (2018) afirmam que a aplicação do 

planejamento estratégico nas Micro e Pequenas Empresas, em conjunto com um 

plano de negócios estruturado e com o suporte de profissionais capacitados pode 

viabilizar a prosperidade e a manutenção de um padrão de negócio.  

Logo, para que as empresas tenham condições de desenvolvimento e 

atuação em um mercado cada vez mais competitivo, é necessário o uso de um plano 

estratégico para essa sobrevivência da empresa independente do porte.  

Além do planejamento estratégico em Micro e Pequenas Empresas, outro 

ponto para gestão de seus processos, recai na sustentabilidade.  As empresas 

enfrentam desafios de tornarem-se competitivas e atuantes nos negócios, ao mesmo 

tempo em que precisam atender aos pressupostos da sustentabilidade. Para tanto, 

necessitam produzir com qualidade diminuindo a utilização dos recursos naturais – 

reciclando, não poluindo, promovendo ações em relação aos recursos humanos e à 

sociedade (SANTOS; SILVA; CAETANO, 2020). 

Conforme Zuanazi et al. (2016, p. 164), “apesar das competências distintas e 

de níveis de competitividade diferenciados, as empresas são pressionadas a atender 

os requisitos da sustentabilidade”, bem como de transparência. 

Para Gelbcke et. al (2018), com a mudança da Lei das Sociedades Anônimas 

(2007-2010), sendo o Brasil um dos países pioneiros na implantação das normas 

internacionais de contabilidade (IFRS), buscou promover maior transparência nos 

relatórios contábeis atendendo às necessidades de incluírem questões de 

sustentabilidade e também informações de natureza ambiental e social. Conforme 

discussões ocorridas em diversas ações promovidas pelo Global Reporting Initiative 

(GRI), o Carbon Disclosure Project (CDP), o Balanço Social do IBASE, o Instituto 

Ethos, a NBTC-15 do Conselho Brasileiro de Contabilidade, as séries ISO 9000 – ISO 

14000 – ISO 26000 da International Standardization for Organization, dentre outros, 

as carteiras teóricas do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE/B3) e do Índice 

de Carbono Eficiente (ICO2/B3) da Bolsa de Valores Brasileira, foi desenvolvido um 

relatório para evidenciações relacionadas à sustentabilidade e às informações de 

natureza ambiental e social, o Relato Integrado.  

O Relato Integrado, baseado em um pensamento coletivo (pensamento 

integrado) é um processo de harmonização e de convergência dos sistemas de gestão 



59 

 

 

e de comunicação corporativa, e um modelo de negócios que contempla os desafios 

do desenvolvimento sustentável, retratados na Agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas – ONU (2016) e conhecidos pelos “17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS)”. 

Conforme Carvalho e Kassai (2013) as empresas estão se antecipando à 

mensuração de desenvolvimento e começam a incluir em suas decisões de aspectos 

econômicos as dimensões ambientais, sociais e culturais para divulgação em um 

relatório integrado de informações. 

Dessa forma Gelbcke et. al (2018) explicam que os conceitos fundamentais 

que orientam a elaboração de um relatório integrado são representados pelo: i) 

processo de geração de valor para si e para o outro; ii) Os seis Capitais e; iii) um novo 

modelo de negócios. Esse novo modelo de negócio é baseado no processo de 

geração de valor sob as dimensões de seis capitais: (i) financeiro, (ii) manufaturado, 

(iii) intelectual, (iv) humano, (v) social e de relacionamento e (vi) natural, como 

apresentado na Figura 5 e descritos na sequência.  

 

Figura 5: Tipos de Capitais 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gelbcke et.al (2018, p. 2394). 

 

Detalhando os seis tipos de capitais, considerados por Gelbcke et al. (2018) 

tem-se: 

1. Capital Financeiro:  o montante em dinheiro disponível em moeda; 
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2. Capital Manufaturado: o conjunto das estruturas físicas, materiais e tecnológicas 

colocadas à disposição da organização para a realização de suas atividades e 

produtos; 

3. Capital Intelectual: representado por ativos intangíveis relacionados com a 

propriedade intelectual e a inteligência organizacional de uma organização; 

4. Capital Humano: formado pelas pessoas e pelo conjunto de suas habilidades, 

engajamento e honestidade, que as mantém motivadas e alinhadas com os 

propósitos da organização; 

5. Capital Social e de Relacionamento: composto por capitais intangíveis 

provenientes do relacionamento da organização com a comunidade e suas partes; 

6. Capital Natural: o conjunto dos bens, recursos e serviços ambientais disponíveis 

para que a organização realize suas atividades e produtos e inclui terras, florestas, 

biodiversidade, água, sol, ar, qualidade do ecossistema. 

 

O novo modelo de negócio, tratado por Gelbcke et al. (2018),refere-se ao 

estímulo para que as organizações tornem mais transparentes a estrutura de geração 

de valor de suas atividades operacionais e a sua postura diante de suas principais 

externalidades. 

As organizações dependem das diversas formas de capital para o seu 

sucesso. Gelbcke et al. (2018)  explicam os capitais, como repositórios de valor, que 

aumentam, diminuem ou se transformam por meio de atividades e produtos da 

organização. 

Considerando os seis capitais, e sua visão multidimensional, o novo modelo 

de negócios, proposto pelo International Integrated Reporting Council - IIRC 

(Conselho Internacional para Relato Integrado) e representado na Figura 6, é, 

conceitualmente, semelhante aos modelos tradicionais, com “input – atividades 

operacionais – output”, mas apresentando as vantagens de estimular os elos da 

cadeia produtiva.   
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Figura 6: Novo Modelo de Negócios  

 

Os ambientes internos e externos das empresas influenciam o processo de 

geração de valor, dependendo das estratégias de interação da empresa com seus 

capitais e as partes interessadas, submetendo-se das diversas formas de capital para 

o seu êxito (GELBCKE et al., 2018). 

Nesse sentido, relacionado às competências empreendedoras, vale a pena 

considerar as capacidades dinâmicas que, conforme Rice et al. (2015), são essenciais 

no entendimento da organização, pois tratam da coordenação e da integração dos 

recursos e das capacidades existentes para constituição de bases para o seu 

desempenho, na obtenção de sustentabilidade. 

A sustentabilidade empresarial induz a um novo modelo de gestão de 

negócios, pois considera as dimensões econômico-financeira, ambiental e social, em 

que esse tripé da sustentabilidade representa uma tendência aos negócios para 

sobreviver a crises e para que os recursos naturais estejam disponíveis para gerações 

futuras (ZYLBERSZTAJN, 2010). 

Conforme Savitz e Weber (2007, 139)  

A sustentabilidade pode melhorar a gestão dos negócios de três maneiras: i) 
a proteção da empresa reduzindo riscos que podem ser prejudiciais aos 
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clientes, funcionários e comunidade; ii) a gestão da empresa, reduzindo a 
quantidade de recursos utilizados para a produção de bens e serviços, o que 
pode gerar lucro da empresa e diminuindo seu impacto ambiental, e; iii) a 
promoção do crescimento da empresa, de forma que haja a abertura de 
novos mercados, lançamento de novos produtos e serviços, aceleração da 
inovação, melhoria da satisfação e lealdade dos clientes, desenvolvimento de 
novas parcerias além da melhoria da reputação e do valor da marca.  
 

A sustentabilidade estava apenas associada ao contexto ambiental, ou seja, 

uma empresa era considerada sustentável somente se tivesse uma preocupação com 

o meio ambiente (EVANGELISTA, 2010). Porém, ocorreram mudanças no conceito 

da sustentabilidade, enfatizando além da abordagem ambiental, a social e a 

econômica, o Triple Bottom Line (TBL), que “influencia diretamente o comportamento 

das empresas, deparando-se com outros problemas, além dos tradicionais 

econômicos” (CLARO; CLARO, 2014, p. 290). Labuschagne, Bert e Van Erck (2005, 

p. 373) afirmavam que a sustentabilidade busca a “adoção de estratégias e ações que 

atendam às necessidades das empresas e das diferentes partes interessadas, pois 

enquanto protegem, mantém e melhoram os recursos humanos e naturais que podem 

ser necessários no futuro”. 

Faz-se necessária a incorporação da sustentabilidade empresarial no 

planejamento das pequenas organizações o que resulta em um bom indício do 

posicionamento de uma empresa em relação ao seu futuro (EVANGELISTA, 2010).  

Porém ainda existem desafios a serem enfrentados, como a falta de articulação entre 

empresas, setor público e sociedade civil, além de certa dificuldade em traduzir o a 

sustentabilidade em objetivos estratégicos (BOECHAT; PARO, 2007).  

A Sustentabilidade nos pequenos negócios implica em um novo 

comportamento empresarial para estas empresas. O consumidor, por exemplo, se 

apresenta cada vez mais interessado por produtos e serviços decorrentes de práticas 

economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, 

representando uma tendência irreversível. 

Em relação à sustentabilidade nos pequenos negócios, que será detalhada 

na seção 2.1.3, estes possuem características e andamento próprios e, apesar de 

adotarem boas práticas sustentáveis ou criarem novos nichos no mercado, raramente 

intensificam iniciativas para sua divulgação, o que é peculiar às características desses 

tipos de organizações (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2018, 2019).  
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2.1.3 Sustentabilidade nos pequenos negócios 

Com a industrialização e a escassez de recursos são requeridas práticas que 

minimizem os impactos ambientais das atividades empresariais contemporâneas 

(SILVA et al., 2014). O desenvolvimento acelerado do setor empresarial e a 

expropriação dos recursos naturais revelam dificuldades em sustentar o 

desenvolvimento econômico mundial (FROEHLICH; BITENCOURT, 2016). Conforme 

a Agenda 21 (1992), a maior causa da contínua deterioração dos recursos naturais 

era a forma insustentável como se dá o consumo e a produção industrial, depreende-

se, sobretudo das grandes indústrias, no entanto, que as pequenas também devem 

estar no centro das preocupações independente do segmento ou do tamanho. Assim, 

Dalla Libera, Calgaro e Rocha (2019) expõem que o crescimento da desigualdade 

social e a consequente degradação e poluição da natureza em decorrência do 

consumo excessivo, surgem como obstáculo para se alcançar um modo de vida e de 

produção que possa ser considerado sustentável.  No entanto, o setor empresarial 

pode contribuir, para um desenvolvimento sustentável em longo prazo, tendo em vista 

que possui a estrutura necessária para praticar ações de maneira continuada 

(FROEHLICH; BITENCOURT, 2016). 

Back (2015) explica que uma das maiores dificuldades encontradas pelas 

Micro e Pequenas Empresas nas tomadas de decisão voltadas para iniciativas mais 

sustentáveis, relaciona-se à falta de conhecimento sobre o real dano ambiental gerado 

pelo seu negócio. A par disto, as ações sustentáveis nas Micro e Pequenas Empresas 

ainda são pontuais e focadas na otimização dos processos, porém é necessário o 

entendimento da sustentabilidade de forma transversal e como estratégia de negócio 

como um movimento crescente (CLARO; CLARO, 2014).   

Dessa forma é importante que as empresas se preocupem com aspectos da 

qualidade de seus produtos e serviços, mas também com um relacionamento positivo 

com o meio ambiente de forma que um número maior de aspectos relativos à gestão 

ambiental esteja agregado aos sistemas de gestão (LEITE et al., 2011). 

A sustentabilidade é eficaz como critério organizador das estratégias das 

organizações para a melhoria da sociedade, em sistemas que a responsabilidade 

socioambiental seja componente de uma política empresarial para assumir o 

imperativo de sustentabilidade (LEE; SAEN, 2015). Esses autores afirmam que a 

sustentabilidade implica em avaliar a posição e o funcionamento de uma organização 
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em relação ao meio ambiente, à saúde e segurança, aos assuntos sociais e de 

governança. Para a sustentabilidade estar em todos os níveis da empresa e em sua 

estratégia, é necessário que esforços sejam feitos durante a implantação desta, além 

de exigir uma mudança de cultura por parte de todos os stakeholders6 (CLARO; 

CLARO, 2014). Nas Micro e Pequenas Empresas, as interações com seus 

funcionários, os fornecedores, os consumidores e as comunidades representam o 

público estratégico para um posicionamento relacionado ao meio ambiente, com 

atitudes corretas que apresentem significativa relevância para as práticas 

responsáveis de uma pequena empresa (MAURER; SILVA, 2012). 

O posicionamento organizacional relativo à sustentabilidade baseia-se nas 

ideias, nas razões, nos valores e nas resoluções de participantes individuais, assim 

como nas trocas de conhecimentos no nível organizacional, em que se aplicam vários 

recursos de sustentabilidade para uma relação cujo resultado positivo para os 

negócios é o desenvolvimento e aprimoramento com processos contínuos da 

organização (NICOLĂESCU et al., 2015). 

O foco em sustentabilidade é discutido para auxiliar as organizações na 

melhoria de suas operações, suas inovações e seu crescimento estratégico, ao 

mesmo tempo em que ganham vantagem competitiva e entregam valores 

sustentáveis para uma ampla sociedade (PORTER; KRAMER, 2006). 

Lacy et al. (2010) explicam que a conscientização pela sustentabilidade dos 

consumidores aumenta, fazendo com que as organizações busquem como resposta 

a estes um padrão melhor de atuação, apresentando, entre outros elementos, o 

impacto de suas operações, pois a sustentabilidade que se iniciou como uma 

obrigação, tem se tornado um ponto de diferenciação para os consumidores. 

Conforme Zylbersztajn (2010), na visão sustentável proativa, a solução dos 

problemas deve ser vista como uma forma de reduzir custos, desperdícios ou perdas, 

prevenindo os riscos dos negócios conciliando a ecologia com a economia.  Esse autor 

expõe que as organizações devem se atentar à globalização da economia nos 

avanços das novas tecnologias disponíveis que são economicamente viáveis, assim 

como nas oportunidades de negócios no campo ambiental.   

 
6 O termo stakeholder possui grau significativo em sua amplitude conceitual, e se refere no 

planejamento estratégico de negócios, aos seus elementos essenciais em que se compreendem os 
atores envolvidos em um processo temporário ou duradouro, relacionado às pessoas ou 
organizações que tem interesse em uma entidade (PHILLIPS; FREEMAN; WICKS, 2003). 
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De outra parte, um dos propósitos das Micro e Pequenas Empresas é garantir 

que a assistência financeira e não financeira aumente a renda e os ativos de 

indivíduos, de comunidades e de organizações, alcançando crescimento sustentável, 

levando à eventual redução da vulnerabilidade econômica (MUSTAPA, 2018).  

Mustapa (2018) comenta que é necessário melhorar a condição socioeconômica das 

Micro e Pequenas Empresas, para que se mantenham competitivas no mercado. 

Assim são necessários recursos para reduzir os impactos do acesso a capital de giro 

e a programas de treinamento em desenvolvimento empresarial, garantindo o 

desempenho e a sustentabilidade de microempresas pertencentes e gerenciadas por 

pequenos empresários (MUSTAPA, 2018).  

“O envolvimento das empresas com as questões socioambientais pode se 

transformar em uma oportunidade de negócios, contribuindo para a melhoria de 

qualidade de vida dos stakeholders e para a sustentabilidade dos recursos naturais” 

(CLARO et al., 2014, p. 301). A questão da sustentabilidade é uma variável 

fundamental na gestão empresarial para contabilizar as demandas dos recursos 

naturais (SANDIN; BONGANHA, 2016).  

Ao incorporar práticas sustentáveis, as empresas adotam posturas de respeito 

ao meio ambiente e no negócio, reduzem os insumos e, consequentemente, os custos 

e, além disso, um processo de responsabilidade ambiental gera receitas adicionais a 

partir de melhores produtos, permitindo criar negócios diferenciados (QUADROS; 

TAVARES, 2014). A relevância econômica é fator primordial para a organização e sua 

continuidade, para isso alinhar aspectos sociais e ambientais garantirá sua 

longevidade (SILVA et al., 2016). 

Nos debates sobre sustentabilidade verifica-se a necessidade da seleção de 

alguns indicadores para respaldar a avaliação da sustentabilidade utilizando modelos 

multidimensionais, com o equilíbrio das três dimensões básicas do Triple Botton Line 

– Ambiental, Social e Econômico – com os aspectos que compõem outras dimensões 

mais específicas (NASCIMENTO et al., 2017; VEIGA, 2010).  

Para este estudo, observou-se principalmente a dimensão ambiental, tendo 

em vista que seus indicadores refletem nas dimensões social e econômica, em uma 

relação de causa e efeito. Assim, as práticas sustentáveis voltadas à dimensão 

ambiental, têm impactos positivos na sociedade que refletem nos resultados 

econômicos das organizações.  
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A avaliação da sustentabilidade fundamenta o pensamento sistêmico, em que 

a Fundação Nacional da Qualidade - FNQ (2016) considera como a compreensão e o 

tratamento das relações de interdependência e seus efeitos entre os diversos 

componentes que formam a organização e o ambiente que interagem. 

Para que os objetivos de sustentabilidade sejam alcançados nas Micro e 

Pequenas Empresas, é necessária uma produção eficiente de dados e de informações 

que possibilitem o acompanhamento de mudanças qualitativas e quantitativas em 

busca da tomada de decisão, que devem tomar por base, informações consistentes, 

mediante o uso de indicadores de desenvolvimento sustentável (MALHEIROS et al., 

2013, p. 122).  No entanto, apesar da relevância e do entendimento do uso de 

indicadores o uso limitado destes exige discussões a respeito de padrões de 

mensuração da sustentabilidade corporativa (DELAI; TAKAHASHI, 2008). 

Nesse cenário, envolvendo, sobretudo, a sustentabilidade nas pequenas 

empresas, no capítulo seguinte abordam-se os aspectos da sustentabilidade, 

destacando as discussões acerca dos seus conceitos e realçando a criação de valor 

nas organizações com o envolvimento das responsabilidades sociais e ambientais. 
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3 SUSTENTABILIDADE 

Este capítulo aborda o histórico e a evolução da sustentabilidade, seus 

conceitos e características. Apresentam-se os Critérios de Sustentabilidade e a 

avaliação da Sustentabilidade Empresarial relevando os indicadores desta.  

3.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade é um tema que expressa preocupação com a qualidade do 

sistema de integração do homem e da natureza e trata de uma ideia que vem 

amadurecendo há pelo menos três séculos (FEIL; SCHREIBER, 2017; SOUTO; 

PIZZOL, 2017).  

Retroage-se ao final do século XX que foi fortemente marcado pelas 

preocupações com as questões ambientais em razão do aprofundamento da crise 

ambiental, seguido da reflexão sobre a influência da sociedade no processo de 

crescimento econômico, provocando sensíveis mudanças e novos conceitos do 

desenvolvimento da sustentabilidade (BURNEO, 1996).  

A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972 na Suécia, foi a primeira 
Conferência global voltada para o meio ambiente, considerada um marco 
histórico político internacional, decisivo para o surgimento de políticas de 
gerenciamento ambiental, direcionando a atenção das nações para as 
questões ambientais. (DE PASSOS, 2009, p. 1). 

 

Desta época vem o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi 

apresentado na Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento Sustentável, em novembro de 1983 (REDCLIFT, 1989).  A 

Comissão de Brundtland, liderada por Gro Harlem Brundtland, era composta por 22 

países considerados desenvolvidos e em desenvolvimento e direcionou a atenção às 

causas da degradação ambiental, publicando um relatório no início de maio de 1987 

intitulado Relatório Nosso futuro comum ou Relatório de Brundtland.  Essa Comissão 

realizou audiências em vários países, nas quais membros do público e líderes 

comunitários puderam dar evidências sobre a relação entre desenvolvimento e meio 

ambiente (REDCLIFT, 1989). Explícito, na maioria da documentação preliminar, está 

o fato de que mudanças só podem ocorrer como resultado de uma ação política e que 

o meio ambiente é uma área fortemente alterada, permitindo contestações e gerando 

conflitos (REDCLIFT, 1989). 
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O registro mais importante do relatório “Nosso futuro comum”,  ou relatório de 

“Brundtland”, segundo Burton (1987), é que este reconhece a natureza interligada dos 

recursos, do meio ambiente e da economia, bem como aborda as questões familiares 

de crescimento populacional, suprimento de alimentos e agricultura, extinção de 

espécies, desmatamento, erosão do solo, desertificação, segurança nuclear, 

combustíveis, gases de efeito estufa e aquecimento climático, urbanização, uso 

comum dos bens globais (oceanos, espaço, Antártica). Esse autor expõe que embora 

cada uma dessas, e de outras questões, sejam abordadas em seções separadas, a 

inspiração do relatório sugere que estas seções devem estar interligadas e vinculadas.  

De acordo com a Comissão Brundtland, a definição de desenvolvimento 

sustentável trata da capacidade de tornar este garantidor das necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas 

próprias necessidades (ROBERT et al., 2005).  

Posteriormente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro discutiu-

se a forma das relações da humanidade com o planeta, e a comunidade política 

internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o desenvolvimento 

socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza (MALHEIROS et al., 2008).  

Conforme Malheiros et al. (2008), nessa reunião, Rio-92, Eco-92 ou Cúpula 

da Terra, que aconteceu 20 anos depois da primeira conferência em Estocolmo, 

Suécia, reconheceu-se pelos países participantes, efetivamente, o conceito de 

desenvolvimento sustentável, e começou-se a moldar ações para proteger o meio 

ambiente. Segundo Machado (2012), na Rio – 92, chegou-se à conclusão de que é 

necessário agregar componentes econômicos, ambientais e sociais, para garantir a 

sustentabilidade do desenvolvimento. Nesta época também se começa a discutir o 

conceito de sustentabilidade empresarial, segundo Belinky (2016). 

Para facilitar a compreensão do conceito de sustentabilidade, Sachs (1993) 

classificou-o em cinco dimensões: (i) sustentabilidade ambiental; (ii) sustentabilidade 

econômica; (iii) sustentabilidade ecológica; (iv) sustentabilidade social; e (v) 

sustentabilidade política, apresentadas no Quadro 2. Essa divisão realizada por Sachs 

é contraposta pela visão de Schumacher (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – CMMAD, 1991), que a classifica somente em 

sustentabilidade ambiental, econômica e social (BOTELHO et al., 2015). Neste estudo 

serão tratadas, sobretudo as dimensões consideradas por Sachs (1993).  
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Quadro 2: Dimensões da sustentabilidade conforme Sachs 

Dimensão Conceito 

Sustentabilidade ecológica 
Base física do processo de crescimento com objetivo à 
manutenção de estoques dos recursos naturais, incorporados às 
atividades produtivas. 

Sustentabilidade ambiental 
Manutenção da capacidade de sustentação dos ecossistemas, 
implicando na capacidade de absorção e recomposição dos 
ecossistemas em face das agressões antrópicas. 

Sustentabilidade social 

Desenvolvimento com objetivo da melhoria da qualidade de vida 
da população. Para o caso de países com problemas de 
desigualdade e de inclusão social, implica a adoção de políticas 
distributivas e a universalização de atendimento a questões 
como saúde, educação, habitação e seguridade social. 

Sustentabilidade política 
Processo de construção da cidadania para garantir a 
incorporação plena dos indivíduos ao processo de 
desenvolvimento. 

Sustentabilidade econômica 
Gestão eficiente dos recursos em geral e caracteriza-se pela 
regularidade de fluxos do investimento público e privado. Implica 
a avaliação da eficiência por processos macrossociais. 

Fonte: Elaborado conforme Sachs (1993, p. 37).  

 

O conceito de sustentabilidade é compreendido, de forma geral, e 

intuitivamente, mas é difícil expressá-lo em termos operacionais nas empresas 

(LABUSCHAGNEA et al., 2005), no entanto. A sustentabilidade representa um 

conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, que forma um conjunto de 

ideias, estratégias e demais atitudes relacionadas ao ambiente, à economia e à 

sociedade (REZENDE, 2018). 

Segundo Do (2010), sustentabilidade traz o conceito e a abordagem de 

desenvolvimento que realizam justiça social, mantêm o ambiente natural e buscam 

prosperidade econômica, com 3Ps (Pessoas, Planeta e Lucro) e 3Es (Equidade, Meio 

Ambiente / Terra e Economia).  

Elkington (1994) equilibra as questões econômicas, ambientais e sociais 

simultaneamente nas empresas – Triple Bottom Line (TBL). O Triple Bottom Line 

(TBL) sugere que as empresas devem focar nos lucros gerados, porém devem 

considerar as premissas de comportamento social e de ambiental responsável 

(GIMENEZ et al., 2012). O conceito não é novo, mas se direciona principalmente ao 

meio ambiente sustentável (ELKINGTON, 1997; GIMENEZ et al., 2012). 
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Segundo Veiga (2012) o desenvolvimento sustentável apresenta, mais que 

um conceito, um novo valor, com a ligação da ecologia e da economia, referenciando 

controvérsias políticas, econômicas e tecnológicas e considerando a capacidade dos 

sistemas no enfrentamento de distúrbios, mas mantendo suas funções e estruturas.  

Para esse autor o futuro depende das oportunidades e das escolhas, buscando 

reabilitar os recursos naturais utilizados, possibilitando o crescimento econômico sem 

a destruição do meio ambiente.  

No decorrer dos anos, percebe-se que as definições de sustentabilidade 

foram gradualmente expandidas para incluir metas sociais e econômicas, e as 

avaliações começaram a incluir os três pilares da sustentabilidade – ambiental, social 

e econômico (REZENDE, 2018).  

Para Gasparatos et al. (2008) várias definições foram propostas desde então, 

mas após anos de debate, parece haver um consenso de que as avaliações de 

sustentabilidade devem: 

a) integrar questões econômicas, ambientais, sociais e cada vez mais institucionais, 

bem como considerar suas interdependências; 

b) considerar as consequências das ações do presente no futuro;  

c) reconhecer a existência de incertezas quanto ao resultado de ações atuais e agir 

com viés de precaução; 

d) envolver o público; e 

e) incluir considerações sobre patrimônio. 

 

Na seara das ações desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), foram produzidos importantes documentos, 

destacando a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a Convenção das Nações Unidas 

sobre Diversidade Biológica e a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas, e a Agenda 21 Global (MALHEIROS, 2008). 

Veiga (2009) comenta que na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável em Johanesburgo na África do Sul em 2002, foi desenvolvida uma ação 

direta para enfrentar desafios, incluindo melhorar a vida das pessoas e conservar 

recursos naturais assim como ocorreu a discussão sobre o crescimento da população, 

as demandas por alimentos, água, abrigo, saneamento, energia, serviços de saúde e 

segurança econômica.  
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Em 2015, em Nova York – EUA, os 193 Estados Membros da Organização 

das Nações Unidas – ONU, concordaram com a Agenda proposta, intitulada 

“Transformando Nosso Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 

(CHAUDHURI, 2015).  Essa autora explica que o documento consiste em uma 

declaração com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODSs – e 169 metas, 

assim como uma seção sobre meios de implementação e de parceria global renovada 

e uma estrutura para revisão e acompanhamento.  

A partir dos estudos da Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento Sustentável, iniciados em novembro de 1987, apresenta-se um 

resumo dos eventos relacionados ao desenvolvimento sustentável, até 2015 - Figura 

7. 

Figura 7: Eventos relacionados ao Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A problemática do meio ambiente, então, afeta a todos e exige soluções que 

procurem minimizar a intervenção da sociedade sobre a natureza, ou mais 

precisamente resolver as questões decorrentes da ação social e, essa concepção, de 

cunho positivo, deve se transformar em urna realidade em termos econômicos e 

sociais (SANTOS; VILELA, 2017).  

De uma perspectiva analítica releva-se, fundamentando-se em Veleva e 

Ellenbeck (2001), que, enquanto o consumo sustentável está relacionado aos 

consumidores, a produção sustentável está relacionada ao modo como as empresas 

produzem os seus produtos e oferecem os seus serviços. Para Sachs (2002), na 
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economia, a satisfação das necessidades humanas, está limitada por princípios que 

evitem a ganância e caminhem junto com a conservação da biodiversidade.  

Tratando da sustentabilidade no ambiente de negócios, esta foi introduzida na 

agenda das empresas, levando em consideração o conceito de gestão sustentável no 

sentido da busca e da adoção de estratégias e ações que atendam às necessidades 

tanto das empresas, quanto dos diferentes stakeholders, protegendo, mantendo e 

melhorando os recursos humanos e naturais, que serão necessários no futuro 

(LABUSCHAGNE et al., 2005). A sustentabilidade no meio corporativo ocorre, 

portanto, com a capacidade de produzir sem gerar impactos negativos a qualquer 

elemento afetado pela produção (SAVITZ; WEBER, 2007). 

Para Elkington (1997), a adoção de princípios de sustentabilidade gera como 

resultado um modelo de gestão dos negócios aliado aos pilares do desenvolvimento 

sustentável: ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. 

Então, uma empresa pode ser considerada sustentável se gerenciar e conseguir bons 

resultados nas áreas econômica, ambiental e social. 

Logo, as questões ambientais correspondentes à gestão das atividades 

corporativas, vêm mostrando oportunidades para repensar os valores e as práticas de 

produção, estabelecendo novas formas da concorrência (ARAÚJO; AZEVEDO, 2012). 

Esses autores explicam que a compreensão desse processo evolutivo auxilia no 

entendimento do posicionamento das empresas frente às questões ambientais.  

Borges-Silveira et al. (2019) esclarecem que o modelo da sustentabilidade 

pressupõe um novo papel das empresas na sociedade. As questões ambientais 

trazem para as organizações a perspectiva de longo prazo, com a visão das 

demandas das partes interessadas, e a transição para um modelo em que os 

princípios, “a ética e a transparência precedem a implementação de processos, 

produtos e serviços” (BORGER, 2014, on-line). Resende (2012) defende que a única 

forma de este ideal ser incorporado, efetivamente, pelas empresas e instituições é a 

partir da mudança de mentalidade, buscando o equilíbrio entre as exigências do 

capitalismo e do meio ambiente. 

Elkington (1997) expõe que as mudanças mundiais ocorrem pela necessidade 

de buscar a sustentabilidade nos negócios, em que se destaca a transformação dos 

valores humanos e sociais, a maior amplitude de visibilidade no ciclo de vida dos 

produtos, os elos da cadeia de fornecimento, a busca da venda de serviços 

substituindo os produtos.  



73 

 

 

Para Elkington (1997, p. 229) os negócios sustentáveis buscam ampliar o 

conceito da sustentabilidade, apresentando uma imagem ampla do que a 

responsabilidade social deve trazer para os negócios, que são sustentáveis quando 

atingem o "triple bottom line" de economia, prosperidade, qualidade ambiental e social 

justiça. Esse autor aponta que essas três linhas estão inter-relacionadas, 

interdependentes e parcialmente em conflito, o que exige dos negócios uma revolução 

de pensamento. 

À vista disso, nota-se que a sustentabilidade está ligada a excelência 

competitiva e a gestão sustentável de seus recursos, considerando as dimensões 

econômica, ambiental e social. Em se tratando da atividade empresarial, percebe-se 

que a sustentabilidade se conecta a ideia de uma reação com a responsabilidade 

socioambiental das organizações, em que haja uma harmonia dos interesses 

econômicos, social e ambiental para a continuação de suas atividades. Assim, visando 

atender o tema proposto, a seção seguinte discute acerca da sustentabilidade 

empresarial, seus conceitos e sua harmonização com o desenvolvimento sustentável, 

ajustando os impactos sociais e ambientais. 

3.2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

O conceito de sustentabilidade empresarial surgiu para concretizar o 

paradigma de desenvolvimento sustentável no contexto empresarial e compreende 

igualmente, resultados organizacionais econômicos, sociais e ambientais (RAHDARI; 

ROSTAMY, 2015). Conforme esses autores, a complexidade da inter-relação entre 

esses princípios é específica e se refere às diferentes preferências das partes 

interessadas. 

Ainda não existe um conceito oficial de sustentabilidade empresarial, porém 

Schneider (2015) comenta que persiste o consenso de que a sustentabilidade 

empresarial compreende os resultados organizacionais tanto econômicos, como 

sociais e ambientais corroborando com a classificação de Schumacher trazida por 

Botelho et al. (2015). A sustentabilidade empresarial, segundo Schneider (2015) 

busca atender esses três princípios: integridade ambiental por meio da gestão 

ambiental; igualdade social por meio da responsabilidade social corporativa e 

desenvolvimento econômico por meio da criação de valor.  

https://www.sinonimos.com.br/a-vista-disso/
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Conforme Sachs (2008), os desafios do desenvolvimento sustentável, que 

continuam irreversíveis, estão na proteção do meio ambiente, na estabilidade do 

crescimento demográfico mundial, na redução das diferenças das classes sociais e o 

fim da miséria. Segundo esse autor, quatro principais causas das crises sociais e 

ecológicas mundiais a serem enfrentadas pela humanidade eram: i) as pressões 

humanas sobre os ecossistemas e o clima da Terra; ii) o crescimento da população 

mundial; iii) a miséria e a pobreza não aliviadas pelo crescimento econômico; e iv) 

instituições ultrapassadas que ignoram os problemas globais. Que, infere-se, também 

continuam. 

Apesar de não serem ultrapassadas, as Micro e Pequenas Empresas  , 

estariam neste quarto item, tendo em vista que ainda são embrionárias na 

sustentabilidade empresarial e no desenvolvimento de ações sustentáveis nos 

negócios com uma visão mais estratégica, e, em geral, somente direcionam as 

preocupações para os trabalhos e a sobrevivência diários (SERVIÇO BRASILEIRO 

DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2016). 

Em conformidade com Mascarenhas et al. (2015), em todos os setores de 

atividades (comércio, indústria, serviço), a sustentabilidade é uma preocupação para 

garantir a qualidade do futuro global do meio ambiente e, paralelamente, é vista como 

uma oportunidade de negócio, de investimento futuro e de um caminho para a 

inovação e criatividade.  

A sustentabilidade exige que as organizações mantenham a completude dos 

sistemas sociais e ambientais quando analisam as informações, no sentido de 

maximizar suas finanças (LIN et al., 2015), por exemplo. Sendo assim, Schneider, 

(2015) explica que a sustentabilidade empresarial voltada ao mercado se harmoniza 

com o desenvolvimento sustentável, buscando por objetivos ambientais e sociais 

tornando-se economicamente viáveis. Neste contexto, as oportunidades em negócios 

sustentáveis podem conduzir a organização à maximização dos lucros. 

A sustentabilidade empresarial integra os negócios e os projetos referentes 

aos interesses do meio ambiente, dos trabalhadores, do consumidor, dos 

fornecedores, da comunidade local e do governo (BARBOZA et al., 2014). Portanto a 

sustentabilidade empresarial é uma fonte de vantagem competitiva e que gera valores 

para as partes interessadas em resultados tornando-se um desafio ao tratamento das 

questões ambientais e sociais criando estratégias para adquirir valores a longo prazo 

(CLARO; CLARO, 2014).  
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Nesse sentido, as empresas necessitam ajustar a responsabilidade do 

impacto de suas operações junto à sociedade e ao meio ambiente, assim como a 

aplicar os princípios da sustentabilidade empresarial na condução de seus negócios 

(SCHNEIDER, 2015). Conforme esse autor, os princípios da sustentabilidade 

geralmente são voluntários e incluem as preocupações sociais e ambientais nas 

operações e nas interações com os usuários. 

Desta perspectiva, para as empresas responderem aos desafios do 

desenvolvimento sustentável, elas dependem das informações que estão disponíveis 

no processo decisório e de como as decisões são tomadas na realidade 

(MASCARENHAS et al., 2015).   

A necessidade de desenvolver estratégias, que promovam auxílio à sociedade 

na busca para a sustentabilidade, é um debate que predomina no planejamento, nas 

pesquisas das práticas empresariais, o que se tem identificado como favorável para 

melhorar a prática desse planejamento, para identificação da ligação entre os 

planejamentos, os esforços de implementação e a sustentabilidade dos resultados 

(SCHNEIDER, 2015). 

Conforme Wang Li e Sueyoshi (2014) são crescentes as pressões nas 

organizações para melhoria do desempenho sustentável e financeiro. Esses autores 

comentam que vários fatores internos motivam as demandas de sustentabilidade 

empresarial, como por exemplo, as melhorias na produtividade por meio da inovação 

tecnológica relacionadas à proteção do meio ambiente, e como fatores externos, os 

riscos de regulamentações, de diminuição de receita de vendas assim como da 

imagem corporativa.  

De acordo com Lin et al. (2015), a sustentabilidade exige que as organizações 

mantenham a integridade dos sistemas sociais e ambientais enquanto analisam as 

informações e os recursos humanos para maximizar o desempenho financeiro. 

Para Rezende (2018) as empresas optam pelas boas práticas sustentáveis, 

em relação ao desenvolvimento de seus programas de sustentabilidade, buscando 

aumentar os lucros de forma mais eficaz e assim criar valor para o negócio, 

melhorando as receitas e reduzindo custos de operação. Essa autora comenta que os 

gastos com as ações sustentáveis são revertidos em melhorias de processos, em 

redução de energia e em menor geração de resíduos. 

O papel das organizações que fornecem soluções sustentáveis é primordial 

para o desenvolvimento econômico, pois revela que possuem recursos financeiros, 



76 

 

 

conhecimento tecnológico e a capacidade institucional para implementar essas 

soluções (REZENDE, 2018). 

De acordo com o Sebrae (2018) as práticas empresariais sustentáveis 

adotadas nas organizações conduzem à competitividade, independente do seu porte, 

melhorando sua imagem e proporcionando um diferencial frente aos consumidores 

mais conscientes dos riscos gerados pelas atividades humanas. Portanto, a 

sustentabilidade em Micro e Pequenas Empresas   teria significativa contribuição para 

a sociedade, considerando que essas organizações desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento econômico em que os pequenos empreendimentos 

são maioria e responsáveis por importante parcela da economia (SANTOS; SILVA, 

2018). Ainda que reconhecida sua importância socioeconômica, o setor encontra, no 

entanto, sérios obstáculos em seu crescimento e na sua competitividade, pois, nem 

sempre são aderentes à causa da sustentabilidade (TACHIZAWA, 2012). 

Conforme Zuanazzi (2016) ao adotar na prática a gestão de parâmetros 

sustentáveis, as organizações devem objetivar o lucro, porém devem considerar e 

amenizar o impacto de suas atividades no meio ambiente de maneira eficiente, com 

ações de cunho social, tanto internas para seus colaboradores como externas para a 

comunidade. Dessa maneira as melhorias voltadas para meio ambiente tornam-se, 

um “estímulo para a inovação tecnológica e “também se tornaram estímulo para o 

aprimoramento de técnicas de gerenciamento de imagem e fonte de vantagem 

competitiva” (SEHNEM; LUKAS, 2015, p. 24). 

Para monitorar o avanço dos diferentes princípios e práticas da 

sustentabilidade empresarial, sistemas de medição de desempenho com a 

classificação e os critérios da sustentabilidade são necessários, para englobar os 

diversos níveis empresariais e apontar para a avaliação da sustentabilidade, 

contribuindo para sua mensuração (SEARCY, 2011).  

Destarte, formas de avaliação e de demonstração dos resultados de esforços 

empreendidos para a sustentabilidade precisam ser consideradas nas organizações, 

com o intuito de alcançar êxito nos seus processos.  

É necessária, então, uma compreensão da avaliação da sustentabilidade e de 

suas características, discutindo-se alguns conceitos, que serão apresentados na 

seção seguinte, tendo em vista os impactos destes do meio ambiente e a necessidade 

de desenvolver operacionalidades para conexões futuras. 
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3.3 AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E SUAS CARACTERÍSTICAS  

Rezende (2018) aponta que a necessidade de avaliação da sustentabilidade 

foi reconhecida há muitos anos, focando nos impactos do meio ambiente e, é uma 

crescente área envolvendo a teoria e a prática, que engloba incertezas e reclama 

importância, tendo em vista a necessidade de desenvolver competências operacionais 

para articulação e negociação em um futuro comum.  

Os propósitos da avaliação da sustentabilidade são os de avaliar o 

crescimento das organizações na direção da sustentabilidade e apresentar aos 

envolvidos os resultados desses esforços nas dimensões econômica, ambiental e 

social (LOZANO, 2006). Dessa forma, com a divulgação das práticas de 

sustentabilidade, Lozano (2006) expõe que as organizações se tornam mais 

transparentes, podendo alcançar êxito nos seus processos, por meio da avaliação de 

seus consumidores, colaboradores e partes interessadas. Destarte, conforme Lee e 

Lee (2014), várias metodologias de avaliação da sustentabilidade começaram a ser 

criadas.  

A teoria econômica e as ferramentas monetárias foram provavelmente as 

primeiras propostas para avaliar o progresso em direção à sustentabilidade, mas, 

decorrente da expressão inadequada das questões de sustentabilidade social e 

ambiental em termos monetários, a formulação e a adoção de outras medidas foram 

propostas posteriormente, segundo Gasparatos et al (2008). 

Assim, conforme Rezende (2018), a avaliação da sustentabilidade pode ser 

definida como um processo com o objetivo de gerar informações para as tomadas de 

decisão para a sustentabilidade e contribuir para um melhor julgamento político e 

desempenho organizacional.  

Pollesch e Dale (2015), explicam que para garantir a sobrevivência em longo 

prazo nos mercados internacionais, as organizações buscam a sustentabilidade como 

um objetivo estratégico e, uma condição para essa busca, é acompanhada pela 

capacidade de executar uma avaliação da sustentabilidade de seus processos e 

produtos. Lee e Lee (2014), comentam que essa avaliação inclui a contabilidade da 

sustentabilidade, que envolve medições de todas as atividades, além de uma análise 

de impacto, avaliando o meio ambiente, a economia e o bem-estar da sociedade.  
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Portanto, as avaliações de sustentabilidade podem oferecer benefícios 

adicionais às organizações, utilizando o diálogo como forma de defender enfoques 

específicos de cada negócio (MAAS et al., 2016).  

O objetivo da avaliação da sustentabilidade é recolher dados e informação 

para servirem de base aos processos de avaliação e decisão (COLLISON, 2008). De 

acordo com Ness et al. (2007),  é fornecer aos responsáveis pelas tomadas de decisão 

uma avaliação dos sistemas integrados, em perspectivas de curto e longo prazos, 

para auxiliá-los na definição das ações para tornar a organização sustentável. 

Para Herva et al. (2011), entretanto, no final de qualquer avaliação o objetivo 

é o de mudar o comportamento das organizações, mas muitas vezes estas, utilizam 

os relatórios para se manifestar como forma de estratégia empresarial e não como 

uma ferramenta para medir o progresso em direção ao cumprimento das metas 

ambientais. Esses autores complementam que, quando uma avaliação é relevante, 

confiável e compreensível, pode interferir junto aos consumidores, influenciar na 

elaboração de regulamentações, demonstrar benefícios aos governantes e partes 

interessadas. 

A avaliação da sustentabilidade por meio de uma única métrica, contudo, pode 

ser insuficiente para lidar com a diversidade de questões que se relacionam a ela 

(GASPARATOS et al., 2008). Dessa forma, considerar o pluralismo metodológico 

juntamente com a participação dos stakeholders, é uma alternativa com melhor 

resultado em uma combinação nos ambientes físicos, bem-estar social e econômico 

nas tomadas de decisão das empresas (POLLESCH; DALE, 2015; REZENDE, 2018).  

Com a implementação de práticas e princípios de desenvolvimento 

sustentável, as metodologias aplicadas para avaliação da sustentabilidade devem ser 

compreensíveis e acessíveis aos usuários dessas informações, com seu envolvimento 

e participação (RAMOS, et al., 2015). Esses autores explicam que apesar de algumas 

iniciativas incluírem envolvimento público, normalmente as abordagens participativas 

estão restritas a consultas de grupos importantes para o processo dentro da 

organização, iniciando pelos colaboradores.  

De acordo com os tipos de organizações, sejam elas com ou sem fins 

lucrativos, públicas ou privadas, existem metodologias diferentes para avaliação da 

sustentabilidade (RAMOS et al., 2015). Conforme esses autores, essa diversidade 

resulta dos esforços de gestores, no intuito de desenvolver métodos para avaliar a 

sustentabilidade, porém nem todas utilizam as três dimensões – econômica, ambiental 
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e social, propostas por Elkington (1987) e reforçadas por Schneider (2015) que 

reconhece a necessidade das organizações de ajustar a responsabilidade do impacto 

de suas operações junto à sociedade e ao meio ambiente, conforme já citado. Sachs 

(2004) propunha o desejo de englobar os aspectos em torno as dimensões da 

sustentabilidade em um pacote de “desenvolvimento total”, seguindo com o olhar para 

a aplicabilidade das expressões, em que o desenvolvimento sustentável integre as 

dimensões biológica, social, política, econômica, ecológica, espacial e cultural, que 

alicerçam as condições básicas necessárias à sustentabilidade. 

Lee e Lee (2014), de forma mais específica, identificaram pesquisas que se 

concentram no desenvolvimento de diretrizes, de indicadores, de métricas, de 

métodos, de ferramentas e de sistemas para avaliação do desempenho da 

sustentabilidade reforçando-se a necessidade de definir qual método é apropriado 

para determinado segmento, considerando-se suas especificidades.   

Muitas organizações enfrentam dificuldades para moldar os seus processos 

às metodologias de avaliação da sustentabilidade, pois existem diferentes métodos 

que abordam a relação entre a estratégia dos negócios e as questões práticas da 

sustentabilidade (ANTOLIN-LOPEZ et al., 2016; MAAS et al, 2016).  

Van Bellen (2005, p. 25) expõe a “existência de diferentes ideologias 

ambientais, cujos extremos ideológicos seriam o tecnocentrismo e o ecocentrismo, 

exigindo medições diferentes”, logo métodos diferentes. A visão tecnocêntrica acredita 

que a sustentabilidade se relaciona “à manutenção do capital total disponível e que 

ele pode ser substituído pelo capital gerado a partir da capacidade humana” (VAN 

BELLEN, 2005, p. 25).  Van Bellen (2006, p. 26) remete-se a sustentabilidade fraca, 

na qual está a exploração da natureza sem uma preocupação com a escassez dos 

recursos, em que os custos da degradação ambiental podem ser compensados pelos 

benefícios econômicos. A visão ecocêntrica, de seu turno, ressalta a importância do 

capital natural e de sua conservação, propugnando que há limites naturais para a sua 

renovação e está ligada à sustentabilidade forte, que considera que todos os níveis 

de recursos devem ser conservados e não reduzidos, pois as perdas ambientais não 

podem ser compensadas pelos benefícios financeiros em que o interesse coletivo tem 

mais importância que o individual e, sendo assim, o foco não deve ser o crescimento 

econômico (SANTOS;SILVA, 2018, on-line). 

A perspectiva de avaliação adotada em ferramentas de avaliação monetária 

é inerentemente antropocêntrica, fundamentada na suposição de que o valor surge 
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das preferências subjetivas dos indivíduos e se apoia em modelos de comportamento 

humano, com os seres humanos assumindo o papel de consumidores individuais que 

buscam maximizar a satisfação de aquisição de bens (GASPARATOS, 2012). Esse 

autor explica que essa perspectiva de avaliação, que posiciona o indivíduo no centro, 

é uma característica da avaliação monetária deliberativa, com a exceção de que os 

seres humanos são considerados cidadãos e não indivíduos.  

Gasparatos (2012) explica que as ferramentas de avaliação monetária 

capturam essencialmente a disposição de uma pessoa de pagar pelo consumo de 

uma mercadoria / serviço aceitando a compensação pela perda desse consumo por 

utilizar recursos naturais.  

No entanto, existe a agregação, que envolve vários processos que incluem 

julgamentos de valor significativos em relação à comensurabilidade das questões de 

sustentabilidade - agregação linear de valores monetários ponderados de maneira 

uniforme (GASPARATOS et al., 2008). 

De outra parte, as ferramentas biofísicas mensuram a quantidade de recursos 

naturais que foram investidos durante a produção de um bem ou serviço e atribuem 

valor com base nas propriedades intrínsecas dos objetos, medindo parâmetros físicos 

subjacentes (RING, et al., 2010). Esses autores complementam que estas 

propriedades traduzem-se em uma unidade de medição como, por exemplo, a pegada 

ecológica ou a sinestesia de energia ou a energia disponível. O valor biofísico medido 

é considerado como o impacto ambiental, ou seja, resulta na apropriação da menor 

quantidade de recursos naturais (GASPARATOS et al., 2009). 

As ferramentas baseadas em indicadores envolvem escolhas metodológicas, 

particularmente durante a seleção, a mensuração, a normalização e a agregação 

daqueles. Tais escolhas metodológicas determinam essencialmente se uma 

perspectiva metodológica específica é adotada durante a avaliação, como uma 

extensão do papel que os seres humanos assumem na apreciação (GASPARATOS 

et al., 2008).  

Avançando, nas análises de múltiplos critérios, perspectivas distintas de 

avaliação podem ser identificadas; devido à falta de agregação de indicadores, porém, 

essas perspectivas de avaliação dependem significativamente dos indicadores 

escolhidos e de sua ponderação (RING et al., 2010). Esse autor comenta que não é 

possível atribuir uma perspectiva de avaliação específica ou entender o papel dos 

seres humanos de maneira direta nas ferramentas econômicas e biofísicas. 
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Resumidamente, apresentam-se na Figura 8, as características dos modelos 

de avaliação da sustentabilidade. 

Figura 8: Características dos modelos de Avaliação da Sustentabilidade 

      
Fonte: Adaptado de Gasparatos (2012, p. 2).  

 

Para Gasparatos et al. (2008), uma visão simples de observação da 

sustentabilidade pode ser indesejável às avaliações, sugerindo uma perspectiva de 

sustentabilidade fraca. Esses autores consideram que os indicadores multi critérios 
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estão mais próximos do conceito de sustentabilidade forte. Uma decisão sobre a 

aceitabilidade das compensações implica julgamentos significativos de valor e, em 

grande parte, enquadra o processo de avaliação geral e seus resultados (BOND; 

MORRISON-SAUNDERS, 2011). 

Lee e Lee (2014), reforçam que as métricas, os métodos e os valores de 

referência de avaliação da sustentabilidade são numerosos e, diante disso torna-se 

difícil às organizações decidir quais os mais relevantes para seu negócio.  

Neste ponto, podem-se evidenciar algumas ferramentas de avaliação da 

sustentabilidade empresarial, que ganharam destaques nas últimas décadas, e que 

auxiliam na elaboração de relatórios. 

A Análise do Custo Benefício (Cost Benefit Analysis - CBA) é uma ferramenta 

econômica de avaliação da sustentabilidade e é um método genérico que pode ser 

adaptado em diferentes métricas para determinar a viabilidade econômica de um ou 

mais projetos e/ou politicas socioambientais (GASPARATOS et al., 2008). Esses 

autores apontam o Custo Contábil Total (Full Cost Accounting – FCA) como um 

método desenvolvido pela Contabilidade Socioambiental que, assim como a CBA, 

também envolve a monetização das externalidades (impactos ambientais externos a 

atividade empresarial), mas pode ser mais pluralista em suas abordagens.  

O FCA demonstra o consumo e a utilização dos recursos socioambientais, 

que são contabilizados como parte do custo total de produção e refletidos nos preços 

de mercado, que podem ser corrigidos e criam um sistema econômico para o alcance 

do desenvolvimento sustentável (BEBBINGTON et. al, 2007). 

A modelagem ou Modelo de Avaliação da Sustentabilidade (Sustainability 

Assessment Model – SAM) pode ser considerado como uma evolução do FCA e 

possui quatro etapas: (i) identifica as atividades que serão controladas e define o 

projeto; (ii) identifica o ciclo de vida do projeto e define limites, como, por exemplo: 

petróleo, produção e desmatamento; (iii) coleta os dados dos custos internos e 

externos, que são categorizados como: econômico, recurso, uso, ambiental e social; 

(iv) monetiza os custos de cada categoria. Esses passos resultam em um gráfico, 

chamado de Assinatura do SAM, que indica os custos positivos e negativos 

resultantes do projeto e seus impactos por meio de quantificação física e monetização 

em vários métodos (BROWN; FRAME, 2009).  

Ness et al. (2007) desenvolveram um framework global para avaliação de 

sustentabilidade, considerando a definição de categorias a partir de três ponderações 
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sobre as ferramentas:  i) características temporais - desempenho passado ou para 

prever resultados futuros; ii) área de cobertura no nível do produto; iii) integração de 

sistemas unindo aspectos econômicos, ambientais e sociais. Esses autores 

destacam-se três categorias de ferramentas:  

1) Indicadores e índices - Pegada Ecológica 

2) Avaliações relacionadas a produto - Análise de Ciclo de Vida; e.  

3) Avaliações integradas – avaliação de impacto ambiental. 

 

Chen et al. (2013) identificaram uma metodologia capaz de atender diferentes 

contextos e permitem comparabilidade de resultados, assim como obter uma visão 

holística da sustentabilidade, denominada Índice composto de desenvolvimento 

sustentável.  

O Triple Bottom Line (TBL), de seu turno, apresenta o equilíbrio das questões 

econômicas, ambientais e sociais, com atenção para os lucros gerados, porém 

sugerindo comportamentos relacionados às responsabilidades sociais e ambientais 

(ELKINGTON, 1997; GIMENEZ et al., 2012). Já a Global Reporting Initiative – GRI 

(2019), considera os Relatórios de Sustentabilidade com uma proposta para a 

comparabilidade, a periodicidade e a legitimidade de informações, comunicando os 

desempenhos econômicos, ambientais e sociais das organizações. O Instituto Ethos, 

segue na mesma linha, aperfeiçoando essas questões para Micro e Pequenas 

Empresas. 

Delai e Takahashi (2008), apontam a necessidade de indicadores para 

mensuração do desenvolvimento sustentável, abrangendo todos os níveis da 

sociedade, com a integração de decisões ambientais, econômicas e sociais.   

Utilizadas como base para a tomada de decisão e gerenciamento de questões 

complexas, os Índices compostos fazem parte do grupo de ferramentas de avaliação 

integrada da sustentabilidade (HÖRISCH et al., 2015; MAAS et al., 2016; NESS et al., 

2007). A inserção de medidas da sustentabilidade em todos os níveis organizacionais, 

quando verificados um conjunto de indicadores, embasa a tomada de decisão, 

possibilitando aos gestores a avaliação de desempenho, o detectar de tendências, a 

comparação de informações e a compreensão do desenvolvimento sustentável 

(DELAI; TAKAHASHI, 2008). 

Searcy (2012) explica que os Índices compostos são uma combinação de 

indicadores agregados ou ponderados, contidos na base de um modelo. Esse autor 
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complementa que tanto indicadores como os índices compostos de sustentabilidade 

são reconhecidos como ferramentas ideais para formulação de políticas e 

comunicação pública de informações de desempenho. 

A abordagem na próxima seção que trata dos Indicadores de sustentabilidade 

inicia-se com uma conceituação de indicadores, os indicadores de sustentabilidade e 

por fim os indicadores de sustentabilidade nas Micro e Pequenas Empresas. Em 

seguida, são discutidas as abordagens dos indicadores com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas 

(ONU).  

3.4 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE – INFORMAÇOES – 
CARACTERÍSTICAS E EXEMPLOS  

Esta seção discute as características e os parâmetros dos indicadores de 

sustentabilidade, que se direcionam aos modelos de relatórios para fornecerem 

informações organizadas das questões ambientais, sociais e econômicas nas 

tomadas de decisão, com a utilização e a comunicação de Indicadores de 

Sustentabilidade Empresarial. 

3.4.1 Indicadores de Sustentabilidade – características e parâmetros 

Abordando as definições de indicadores, tem-se inicialmente que o termo 

“indicador é originário do latim indicare, que significa descobrir, apontar, anunciar ou 

estimar” (HAMMOND, 1995, p.1). Conforme esse autor, os indicadores podem 

comunicar ou informar sobre o direcionamento do progresso de uma determinada 

meta, porém podem ser entendidos também como um recurso que deixa mais 

perceptível uma tendência ou fenômeno, que não seja imediatamente detectável.  

Conforme Van Bellen (2004, p. 64) indicadores são “apresentações de 

medidas, são unidades de informação que resumem as características de um sistema 

ou realçam alguns pontos deste sistema”. Esse autor complementa que simplificam 

fenômenos mais complexos e podem ser encontrados em todas as esferas 

(econômica, social, na área médica, nas organizações e outras).  

Os indicadores de sustentabilidade integram as informações, as ações e as 

práticas sociais, econômicas e ambientais possibilitando, com isso, a averiguação da 

efetivação do desenvolvimento sustentável, caracterizado pela economia, sistemas 
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naturais preservados e a satisfação das necessidades de comunidades 

(MALHEIROS, 2013). 

Algumas definições colocam um indicador como uma variável que pode se 

relacionar com outra que não pode ser diretamente observada e assim os indicadores, 

em um nível mais concreto, devem ser entendidos como variáveis (VAN BELLEN, 

2004, on-line). 

Já Botelho et. al (2015) consideram que os indicadores são 

parâmetros/variáveis, e dentre estes, um é selecionado e considerado isolado ou 

combinado com outros para obter as condições do sistema em análise. Esses autores 

expõem também que a partir de dados, os índices se constituem pela junção de um 

conjunto de indicadores e/ou variáveis, sendo um instrumento informativo de tomada 

de decisão e previsão e a partir disso, os dados constituem índices que estão ligados 

a um indicador. 

Assim de forma geral, um indicador deve referir-se a um objetivo específico, 

ser capaz de indicar o sucesso ou a falha em alcançá-lo e ser sensível e consistente 

em sua construção (MUGA; MIHELCIC, 2008). Em Rösch et. al (2017), os indicadores 

são ferramentas eficazes para medições e análises, e são úteis para comunicar ideias, 

pensamentos e valores que podem levar às melhores decisões e ações mais efetivas, 

simplificando, clarificando e tornando a informação disponível. 

De acordo com Meadows (1998), os indicadores surgem a partir de valores e 

criam valores, pois se encontram no centro do processo de tomada de decisão. Ainda 

essa autora explica que, os indicadores são reflexos parciais da realidade, baseados 

em modelos incertos e imperfeitos; ratifica que todos os indicadores são parcialmente, 

subjetivos podendo ajudar a reduzir as diferenças entre as visões de mundo, mas a 

busca por esses indicadores é evolutiva e o próprio processo de defini-los um 

aprendizado. 

A importância dos indicadores dentro das empresas está, no entanto, na 

informação que o tomador de decisão pode obter, avaliando as expectativas dos 

stakeholders. Assim, a constatação de que os resultados foram atingidos, conforme 

as estratégias definidas antecipadamente para obtenção de resultados diminui os 

riscos inerentes aos aspectos frágeis da gestão, corrige as falhas nos processos em 

tempo hábil e atende aos principais interessados (SCUCUGLIA, 2015). Esse autor 

comenta que além de adotar os indicadores, e medir resultados, deve-se apresentá-

los periodicamente e realizar uma comparação com resultados anteriores assim como 
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em relação aos que o mercado apresenta para obter fundamento e a manutenção, ou 

alteração da estratégia, conforme a necessidade. Dessa forma, os modelos de 

indicadores devem traçar um modelo de realidade para avaliação de condições e de 

tendências, assim como a comparação de situações, de metas e de objetivos e 

antecipação de tendências (BOTELHO et.al, 2015).  

Para Van Bellen (2007), a necessidade de indicadores com certo grau de 

agregação é imprescindível, o que significa que informações devem ser agregadas, 

mas os dados devem ser estratificados, em termos de grupos sociais, setores 

industriais ou distribuição espacial, com níveis de mensuração.  

Neste cenário, buscando a verificação dos caminhos da sustentabilidade, os 

indicadores podem ser estabelecidos para saber a correta direção do 

desenvolvimento sustentável (VAN BELLEN, 2015).  

De acordo com Shields, Solar e Martin (2002), para o planejamento do 

desenvolvimento sustentável são necessárias decisões que apoiem metas de 

sustentabilidade, com o acompanhamento de indicadores e índices na avaliação do 

desempenho nos três focos do desenvolvimento sustentável.  

A importância dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável recai, então, 

na especificação e na quantificação do grau de desenvolvimento sustentável que se 

almeja (IMPERADOR; SILVA, 2018). Neste sentido, esses autores comentam que o 

relacionamento, e a comparação entre as diferentes dimensões do desenvolvimento 

sustentável defendidas pela ONU, considera que sustentabilidade deve ser um 

sistema que garanta a continuidade e perenidade do meio como forma de garantir o 

compromisso empresarial quanto ao desenvolvimento contínuo. 

Dessa forma, os indicadores do desenvolvimento sustentável ou indicadores 

de sustentabilidade são aqueles que adicionam várias informações que avaliam a 

sustentabilidade em plenitude (DA SILVA et.al, 2014). 

Logo, os indicadores de sustentabilidade integram as informações, as ações 

e as práticas sociais, econômicas e ambientais, dando a cada uma delas a importância 

que têm, possibilitando a efetivação do desenvolvimento sustentável, que deve se 

caracterizar por uma economia vigorosa, sistemas naturais preservados e uma 

comunidade com as suas necessidades satisfeitas (IMPERADOR; SILVA, 2018). 

Ainda, segundo Leoneti, Nirazawa e Oliveira (2016), o papel dos indicadores 

de sustentabilidade é o de estruturar e comunicar informações sobre questões-chave 

e tendências consideradas relevantes para o desenvolvimento sustentável. Dessa 
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forma, os cientistas, os políticos, os cidadãos e os tomadores de decisão podem 

monitorar as alterações nas dimensões da sustentabilidade, com base nesses 

indicadores, possibilitando a identificação de tendências para cenários futuros 

(RAMETSTEINER et al., 2011).  

Meadows (1998) expôs que os indicadores de sustentabilidade devem ser 

simultaneamente significativos em dois domínios diferentes: o da ciência e o da 

política, de maneira que indicadores de sustentabilidade vão além dos indicadores 

ambientais, se tornam um indicador de sustentabilidade com a adição do tempo, limite 

ou objetivo. Essa autora complementa que os indicadores de desenvolvimento 

impõem ser mais do que os indicadores de crescimento, pois têm que medir a 

eficiência, a suficiência e a qualidade e equidade da vida. 

Conforme Leoneti, Nirazawa e Oliveira (2016) embora os níveis de 

governança não estejam diretamente relacionados a indicadores de sustentabilidade, 

podem contribuir para uma avaliação da empresa, com foco nas variáveis indicadas 

pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, como transparência, ética, 

equidade, accountability, cumprimento de leis e normas, além da responsabilidade 

com todas as partes interessadas. 

Significativamente associada à seleção e à aplicação de indicadores mais 

comuns, é a sua restrição no uso por outros grupos de empresas, por serem diferentes 

nas suas características de avaliação podem não ser aplicáveis a todos os casos, o 

que inclui as Micro e Pequenas Empresas (MUGA; MIHELCIC, 2008).  

No âmbito das Micro e Pequenas Empresas, existem dificuldades no uso e na 

implantação de indicadores, como por exemplo: (i) falta de dados; (ii) falta de sistema 

de informação; (iii) falta de pessoas responsáveis pela coleta; (iv) falta de pessoas 

com visão de processos; (v) falta de planejamento estratégico e; (vi) falta de 

profissionalização na gestão (LEONETI; NIRAZAWA; OLIVEIRA, 2016). Esses 

autores acrescentam a essa questão que ainda, a maioria dos indicadores requer o 

uso de variáveis contábeis.   

Apesar do papel das Micro e Pequenas Empresas   na economia, em que 

mais de seis milhões de estabelecimento geram riqueza no mercado brasileiro,  24,4% 

das Micro e Pequenas Empresas   constituídas em 2007 fecharam com até dois anos 

de atividade, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas   

(2019), e isso justifica uma atenção maior à avaliação do desenvolvimento das Micro 

e Pequenas Empresas  . 
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Para tanto, a necessidade das Micro e Pequenas Empresas   em adequar-se 

às práticas sustentáveis, e utilizarem-se de indicadores de sustentabilidade 

empresarial, pode ser baseada em outras empresas sustentáveis que os utilizam. Na 

seção seguinte são apresentados esses indicadores, permitindo buscar melhorias 

para redução de riscos inerente à gestão. 

3.4.2 Indicadores de Sustentabilidade Empresarial – Exemplos  

Conforme Lourenço e Branco (2013) a estrutura para construção dos índices 

combina a Teoria das Partes Interessadas com a Visão Baseada em Recursos (VBR). 

A primeira consiste nos conhecimentos que se concentram nas propensões de vários 

grupos de interesse, e requer que as partes interessadas internas e externas 

coloquem influência implícita e explícita sobre as empresas para agirem de certas 

formas esperadas (GOOYERT et al., 2017). Já a segunda, a Visão Baseada em 

Recursos (VBR), tradicionalmente destaca a propriedade ou controle sobre os 

recursos, considerando como meio para criar valor partindo das atividades 

estratégicas (POPLI et al., 2017).  

Para Van Bellen (2007) os indicadores são um modelo da realidade, mas não 

podem ser considerados a própria realidade, entretanto devem ser analiticamente 

legítimos e construídos dentro de uma metodologia coerente de mensuração.  

Os indicadores podem comunicar ou informar sobre o progresso em direção 

a uma determinada meta, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, mas 

também podem ser entendidos como um recurso que deixa mais perceptível uma 

tendência ou fenômeno, que não seja imediatamente detectável (VAN BELLEN, 

2005).  

As Conferências da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

impulsionaram do uso de indicadores de sustentabilidade, com os documentos 

denominados Agenda 21 e Agenda 2030, originários dessas conferências 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019). Desde os primeiros encontros, foi 

observada a necessidade de se criar padrões como referências para mensurar o 

progresso da sociedade em direção ao futuro sustentável (DA SILVA et.al, 2014). 

Dessa forma, Marcondes e Bacarji (2010) registraram que partindo do 

equilíbrio entre os fatores ambientais, sociais e econômicos, novos paradigmas de 
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governança empresarial e indicadores de sustentabilidade passaram a ser 

construídos.  

A Global Reporting Initiative – GRI, apresenta um guia para elaboração de 

Relatórios de Sustentabilidade, auxiliando organizações no desenvolvimento 

sustentável, interligando as questões ambientais, sociais e econômicas (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2019). A GRI propõe diferentes tipos de indicadores e 

algumas decorrências:  

(i) Indicadores de reputação 

a. a reputação e a fidelidade à marca são melhoradas; 

b. servem como padrão de referência e de avaliação de desempenho de 

sustentabilidade com respeito às leis, às normas, aos códigos, aos padrões de 

desempenho e às iniciativas voluntárias; 

c. estão de acordo com os regulamentos nacionais. 

(ii) Indicadores de sustentabilidade: 

a. os stakeholders compreendem os impactos de sustentabilidade e de 

desempenho;  

b. demonstram como a organização influencia e é influenciada pelas expectativas 

relativas ao desenvolvimento sustentável;  

c. permitem comparar o desempenho organizacional interno e entre outras 

organizações.  

(iii) Indicadores para Micro e Pequenas Empresas   

a. permitem compreender sobre os riscos e as oportunidades que elas 

sustentam; 

b. destacam a relação entre o desempenho organizacional financeiro e o não 

financeiro;  

c. influenciam na estratégia e na política de gestão em longo prazo e planos de 

negócios.  

 

Conforme a Global Reporting Initiative – GRI (2019), têm suas divisões e 

indicadores, da seguinte forma: 

a) Conteúdos Padrão Geral: 58 indicadores 

a. Estratégia e Análise  

b. Perfil Organizacional  

c. Aspectos Materiais Identificados e Limites  
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d. Engajamento de Stakeholders  

e. Perfil do Relatório  

f. Governança  

g. Ética e Integridade  

 

b) Conteúdos Padrão Específico: 91 indicadores 

a. Orientações para Informações sobre Forma de Gestão 

b. Orientações para Indicadores e Informação sobre a Forma de Gestão 

Relacionadas a Aspectos Específicos 

 

Os conteúdos de Padrão Geral são aplicados à todas as organizações que 

elaboram os relatórios GRI, já os conteúdos Padrão Especifico estão direcionados às 

categorias de aspectos ambiental, social e econômico (GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE, 2019). 

Integrando os princípios da Responsabilidade Social Empresarial, 

nacionalmente, o Instituto Ethos propõe uma abordagem para a gestão das empresas, 

fundamentando-se em um conceito de negócios sustentáveis e responsáveis por meio 

de indicadores.  Conforme o Instituto Ethos (2020), os indicadores selecionados 

consideram os diferentes níveis de maturidade das organizações na gestão da 

Sustentabilidade, em que apresentam: flexibilidade para aplicação; geração de 

relatórios próximos da realidade empresarial e mecanismos para planejamento e 

compartilhamento de dados com as partes interessadas. Os indicadores propostos 

pelo Instituto Ethos, dividem-se em 4 categorias: 

1) Básica – Composta por 12 indicadores, com abordagem ampla, sobre temas 

tratados em diferentes dimensões; 

2) Essencial – composta por 24 indicadores, na perspectiva de diferentes partes 

interessadas; 

3) Ampla – composta por 36 indicadores, com desdobramentos relativos às 

exigências da RSE/ sustentabilidade; e 

4) Abrangente – composta por 47 indicadores, que inserem um direcionamento da 

empresa sobre sua evolução na gestão sustentável. 

 

Para promover o alinhamento das estratégias de negócios e das atividades 

industriais, localmente, o Sistema FIEP desenvolveu o “Programa Bússola da 
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Sustentabilidade”, voltada aos diversos setores da indústria, para avaliação dos 

aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais e geográficos de 

sustentabilidade, para a evolução da dinâmica empresarial com estímulo à 

competitividade (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO Estado do Paraná, 2020). 

Os indicadores do Programa Bússola da Sustentabilidade, disponíveis para 

organizações cadastradas, buscam medir as ações do Ambiente interno assim como 

do micro e macro ambientes, e são dispostos nas seguintes dimensões empresariais: 

a) Planejamento e Gestão de Processos; 

b) Gestão de Pessoas; 

c) Produção; 

d) Cadeias de Suprimentos; 

e) Consumidores; 

f) Parcerias Institucionais; 

g) Meio Ambiente; e 

h) Engajamento Social. 

 

Os indicadores, analisados em conjunto, convertem-se em relatórios que 

mostram a sustentabilidade nas indústrias, assim como fatores que influenciam no seu 

processo (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANA, 2020). Dessa 

forma é possível observar, que os indicadores buscam a mensuração e a avaliação 

das estratégias das organizações, que permitem a verificação do andamento das 

ações que garantam seu bom funcionamento e que estas sejam reportadas em 

formatos de relatórios. 

 As organizações de forma geral, buscam tornar-se suas operações mais 

sustentáveis estabelecendo processos para elaboração de relatórios de 

sustentabilidade para medir desempenhos, estabelecer objetivos e monitorar 

mudanças operacionais (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2019). 

As Diretrizes GRI para Relato de Sustentabilidade, por exemplo, oferecem 

princípios e conteúdos para que diferentes organizações, independentemente de 

porte, setor ou localização, possam elaborar relatórios de sustentabilidade conforme 

apresentado na Figura 9. Considerando as atividades organizacionais, os impactos e 

as expectativas e interesses das partes relacionadas, os princípios para definição do 

conteúdo dos seus relatórios orientam as decisões para identificação do que os 

mesmos devem abordar (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015). 
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Figura 9: Princípios GRI para Relatórios de Sustentabilidade 

 

Fonte: Adaptado das Diretrizes GRI para Relato de Sustentabilidade (Diretrizes) (2015, p. 10).  

 

As organizações buscam tornar-se mais sustentáveis suas operações e 

muitas já estabeleceram um processo para elaboração de relatórios de 

sustentabilidade para demonstrar desempenhos, estabelecer objetivos e monitorar 

mudanças operacionais (CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2020; GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 

2015), Segundo Borges-Silveira et.al. (2019), as publicações de Relatórios de 

Sustentabilidade (RS) são baseadas em importantes direcionadores de mercado, 

como a Global Reporting Initiative (GRI), a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 

15—Informações de Natureza Social e Ambiental e o Relato Integrado, entre outros. 

Por sua vez, relacionado ao conteúdo dos relatórios, estes podem divididos em 

padrões gerais e específicos conforme a Figura 10: 
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Figura 10: Conteúdos GRI para Relato de Sustentabilidade 

 

Fonte: Adaptado das Diretrizes GRI para Relato de Sustentabilidade (Diretrizes) (2015, p. 22). 

  

Os Relatórios de Sustentabilidade são adotados pelas organizações para 

relatar e prestar contas à sociedade e às partes interessadas sobre sua atuação e de 

suas práticas sustentáveis, como um instrumento de comunicação e de gestão, 

publicado pelas empresas com determinada periodicidade (IUDÌCIBUS et al., 2013).  

Conforme Gomes (2012), as divulgações socioambientais podem ser interpretadas 

como uma metodologia às respostas das percepções das partes interessadas de uma 

organização. 

Com a iniciação de movimento de divulgação de informações apresentados 

em forma de relatórios no Brasil, foi lançado o Modelo Ibase entre os anos de 1997 e 

1998, para Relatório Social, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

(IBASE), fundado pelo sociólogo Herbert de Souza, em 1981. Segundo Marcondes e 

Bacarji (2010), até o final do século XX, esse modelo de referência chamado Balanço 

Social foi o único como forma de relato de atividades empresariais, além dos relatórios 

financeiros.  

Godoy et al. (2007) descrevem o Balanço Social como um levantamento dos 

principais indicadores de desempenho econômico, social e ambiental das empresas, 

criado para ampliar o diálogo com seus públicos de interesse: acionistas, 

consumidores/clientes, comunidade vizinha, funcionários, fornecedores, governo, 

organizações não governamentais, mercado financeiro e sociedade. Conforme esses 

autores, com objetividade, esse modelo de relatório fornece informações baseado em 
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relatórios contábeis aos grupos de interesse e reúne informações sobre folha de 

pagamento, gastos com encargos sociais de funcionários, participação nos lucros e 

despesas com controle ambiental e de investimentos sociais externos em diversas 

áreas, como educação, cultura, saúde entre outros. 

Sousa, Kühl e Pacheco (2009) inteiram que tais relatórios são compostos por 

vários indicadores que apresentam, no entanto, dois enfoques distintos que juntos se 

complementam: (i) o instrumento de gestão interna e (ii) a prestação de contas à 

sociedade. 

Com a evolução desses relatórios, as versões foram elaboradas com intuito 

de ampliar a qualidade, a aplicabilidade, a padronização e a credibilidade dos 

relatórios publicados pelas organizações, bem como aumentar o grau de exigência e 

a confiança do conteúdo destes relatórios (OLIVEIRA et al., 2014).  

Além disso,  os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram 

incluídos de forma tempestiva aos relatórios, como oportunidade para reunir os países 

e a população global em uma decisão de novos caminhos, para melhoria da sociedade 

em todos os lugares, determinando o curso global em combate à pobreza, à promoção 

da prosperidade, do bem-estar, da proteção ao meio ambiente e do enfrentamento 

das mudanças climáticas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020). 

Neste sentido, o Capítulo de Alinhamento Conceitual em suas seções, aborda 

os estudos das relações da Sustentabilidade Empresarial e dos Indicadores de 

Sustentabilidade Empresarial nas Micro e Pequenas Empresas, aliados às práticas 

sustentáveis, apresentando a consolidação dos principais conceitos discutidos nos 

capítulos de Fundamentação Teórica, conciliando os conceitos da literatura com os 

objetivos propostos de pesquisa. 
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4 ALINHAMENTO CONCEITUAL E PROPOSTA INICIAL 

Neste capítulo serão apresentados o alinhamento conceitual e a proposta de 

Tese com as principais ideias expostas para os conceitos inerentes à Sustentabilidade 

Empresarial e aos Indicadores de Sustentabilidade Empresarial nas Micro e Pequenas 

Empresas, o que conciliará os conceitos da literatura com os objetivos propostos na 

pesquisa. 

4.1 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS   

A sustentabilidade empresarial implica em um conjunto de ações e de políticas 

empresariais economicamente sustentáveis e socialmente responsáveis que 

garantam um efetivo desenvolvimento sustentável (CONSELHO EMPRESARIAL 

BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2020; GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2015).  

De acordo com Evangelista (2010), nesse viés a sustentabilidade surgiu como 

requisito básico para a sobrevivência das empresas no mercado. Isso se integra 

inteiramente dentro das dimensões enunciadas por Sachs (1993), a sustentabilidade 

social, econômica, ecológica, espacial e cultural, introduzindo o desafio de pensar a 

passagem do conceito para a ação que está presente no documento publicado a partir 

da Conferência das Nações Unidas e que se assemelha às dimensões de 

sustentabilidade ambiental, social e econômica de Schumacher (1991) e da Comissão 

Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD (BOTELHO et al., 2005).  

Para Sachs (1993) a sustentabilidade envolve essas dimensões, no entanto 

neste estudo serão trabalhados, sobretudo os Indicadores da Global Reporting 

Initiative compostos pelo perfil organizacional das organizações, sua estratégia, a 

ética e a integridade, a governança, o envolvimento com os stakeholders e as práticas 

de relatórios.  Relacionadas aos indicadores do Instituto Ethos as características 

envolvidas referem-se à visão estratégica, à gestão de governança e às dimensões 

social e ambiental. Essas dimensões são alinhadas com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, que buscam parceria e pragmatismo para melhorar a 

qualidade de vida de forma sustentável, tanto para a atual como para as futuras 

gerações, oferecendo orientações claras e metas para adoção em acordo com suas 
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prioridades e os desafios ambientais (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020, 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD, 2020). 

Assim sendo, as empresas que desejam o destaque no seu ambiente de 

atuação, necessitam posicionar o olhar para ações sustentáveis para atender as 

demandas tanto dos indivíduos como do coletivo, em busca  de reconhecimento 

retratado pela sustentabilidade empresarial, que está ligada ao desenvolvimento das 

organizações (CLARO; CLARO, 2014; MASCARENHAS et al., 2015; REZENDE, 

2018; SILVA et al.,2014; SCHNEIDER, 2015). 

O crescimento organizacional deve englobar proprietários, consumidores  e 

demais stakeholders  que estejam conectados à organização, com os cuidados 

ambientalmente necessários no meio em que se encontram (CONSELHO 

EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 

2020; GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2019). 

A sustentabilidade, para Claro e Claro (2014), é usada como referência das 

empresas que tenham interesses em manter e demonstrar um desempenho positivo 

econômico, social e ambiental ao longo do tempo para melhorias nas suas operações, 

nas inovações e no crescimento estratégico ganhando vantagem competitiva e 

integrando valores sustentáveis. 

A sustentabilidade empresarial integra os negócios e os projetos referentes 

aos interesses do meio ambiente, dos trabalhadores, dos consumidores, dos 

fornecedores, da comunidade local e do governo (BARBOZA et al., 2014). Portanto a 

sustentabilidade empresarial é uma fonte de vantagens competitiva e que gera valores 

para as partes interessadas em resultados tornando-se um desafio ao tratamento das 

questões ambientais e sociais criando estratégias para adquirir valores a longo prazo 

(CLARO; CLARO, 2014). 

Conforme Rezende (2018) há um consenso da necessidade de mensuração 

da sustentabilidade empresarial e as razões envolvidas são: (i) a necessidade de 

desenvolver indicadores para uma melhoria nas características organizacionais (ii) 

utilização de indicadores como ferramenta de aprimoramento de seus processos, e/ou 

(iii) atratividade para investimentos nas organizações. Consequentemente ocorre a 

necessidade de que a sustentabilidade empresarial tenha um funcionamento com 

ações, políticas e decisões sustentáveis, o que garantirá o futuro do negócio. Portanto 

a sustentabilidade empresarial não se trata somente de uma questão de 

responsabilidade com o meio ambiente e a sociedade, vai além disso, respondendo a 
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conteúdos abrangentes. Oliveira, Silva e Oliveira (2018) e Rezende (2018), 

corroboram que ser uma empresa sustentável vem se tornando um dos principais 

objetivos empresariais na atualidade, e quanto mais rápido elas se adaptarem a ideia 

de serem empresas mais sustentáveis, mais duradouras e lucrativas elas serão no 

mercado.  

Tratando da sustentabilidade no ambiente de negócios, levando em 

consideração o conceito de gestão sustentável para busca e adoção de estratégias e 

de ações que atendam às necessidades das organizações e da sociedade, ocorre que 

a produção de bens e serviços deve ter a capacidade de produzir sem gerar impactos 

negativos ao meio ambiente (LABUSCHAGNE et al., 2005; SAVITZ; WEBER, 2007). 

Dessa maneira as questões ambientais das atividades corporativas, conforme Araújo 

(2010), oportunizam a reflexão de valores e de práticas de produção de forma 

evolutiva, auxiliando o entendimento das organizações frente a essas questões.  

Deste prisma, Oliveira, Silva e Oliveira (2018) ressaltam que tanto as grandes, 

como as Micro e Pequenas Empresas, precisam adotar medidas sustentáveis que 

sejam eficazes juntamente com a conjuntura geopolítica da economia mundial. 

Consequentemente, as empresas ao se aperceberem dessa realidade, devem refletir 

o contexto socioambiental por uma questão moral e ética ou mesmo por questões 

empresariais estratégicas, enfocando a sustentabilidade empresarial como um dos 

seus principais objetivos, pois quanto mais rápidas as organizações se adaptarem a 

ideia de serem mais sustentáveis, mais duradouras e lucrativas serão no mercado 

(ANDRADE et al., 2013; INSTITUTO ETHOS, 2019). 

Na direção do impulsionamento e da implementação da sustentabilidade 

empresarial, Baumgartner e Rauter (2017), expõem que os modelos de negócio 

sustentáveis devem incorporar aspectos sociais, ambientais e econômicos, conforme 

já mencionado, assim como considerar interesses entre as partes, de forma que 

incluam o meio ambiente e a sociedade. 

Dessa maneira a sustentabilidade empresarial induz a um novo modelo de 

gestão de negócios, em que esse tripé da sustentabilidade representa uma tendência 

aos negócios para sobreviver a crises e para que os recursos naturais estejam 

disponíveis para gerações futuras (FISCHMAN; ALMEIDA, 1999; OLIVEIRA, 1999; 

ZYLBERSZTAJN, 2010).  

Para as grandes empresas a necessidade de mudança de postura 

preocupando-se com os problemas socioambientais, estimulados pela legislação 
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ambiental ou mesmo pelas demandas do mercado ou pela sociedade, está ligada às 

pressões externas o que direciona na condução de esforços em uma direção 

sustentável (SILVA; SANTOS, 2018). As organizações devem considerar os 

investimentos em questões sócio ambientais, no entanto, sem embargo do seu porte, 

independente do cumprimento de obrigações ou por requisitos legais e normas 

(ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL, 2019). Dessa maneira, o 

aumento nas negociações em qualquer organização e a preocupação com o social 

nas atividades proporciona a busca por lucros, mas com a melhoria da competitividade 

e da consciência social frente aos concorrentes (NOBRE, 2019). 

Ademais as preocupações das organizações com a sustentabilidade, devem 

ir além da competitividade e da geração de lucros de longo prazo, deve haver a 

conscientização da necessidade da sustentabilidade empresarial com o aprendizado 

de novas competências em um modelo humanista em que considerem as pessoas, o 

planeta e a economia. 

São grandes, portanto, os desafios dos pequenos negócios, aliados, neste 

momento, à pandemia do novo coronavírus que desencadeou uma crise sanitária, 

com consequências econômicas e sociais, obrigando ao isolamento social e gerando 

abalos financeiros, fechamento de empresas e repercussões no emprego. As Micro e 

Pequenas Empresas têm protagonismo no desenvolvimento social e econômico na 

medida que geram importante número de empregos e, consequentemente, renda. 

Bizerra et al. (2020) registram que, para uma melhor compreensão do impacto 

econômico desta crise,  é necessário se ater ao papel que tais organizações 

desempenham  na sociedade, pois muitas organizações continuaram suas produções, 

mantiveram os colaboradores seguros, sem redução de quadro de pessoal, 

renegociaram com fornecedores, entre outras ações, para se manterem no mercado, 

comprometendo, entretanto, seu desenvolvimento (AMITRANO; MAGALHÃES; 

SILVA 2020).  

Por outro lado, muitas empresas afetadas pela crise sanitária estão 

relacionadas principalmente às pequenas empresas prestadoras de serviços que 

foram desafiadas à reinvenção de seus negócios, à adaptação para enfrentamento da 

crise (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

2020). 

Algumas organizações que mantêm investimentos em estratégias 

organizacionais, e com visão de longo prazo podem auferir vantagem competitiva, 
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independente do momento histórico, fazendo com que mesmo o universo dos 

pequenos negócios tenha melhores condições para evoluir de forma sustentável, 

contribuindo para o desenvolvimento do país como um todo (SERVIÇO BRASILEIRO 

DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2020). 

Então, a sustentabilidade também pode estar nas Micro e Pequenas 

Empresas   gerando lucros nesse tipo de organização, incluindo ações que minimizem 

impactos ambientais ou sociais e que possam agregar valor à sua imagem (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2020). 

Para Santos e Silva (2018), a sustentabilidade em Micro e Pequenas 

Empresas   tem significativa contribuição para a sociedade, considerando que essas 

organizações desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico 

em que os pequenos empreendimentos são maioria e responsáveis por importante 

parcela da economia, conforme já citado. Isto se deve ao fato de que as Micro e 

Pequenas Empresas   ainda são embrionárias no conhecimento da importância da 

sustentabilidade empresarial e dos benefícios com vistas à redução de impactos 

ambientais para uma contribuição efetiva para o desenvolvimento sustentável. 

(FROEHLICH; BITENCOURT, 2016; INSTITUTO ETHOS, 2019).  Algumas pequenas 

empresas realizam contribuições para melhoria das comunidades nas quais estão 

inseridas, voltando-se às questões da sustentabilidade.  Porém ainda representam 

uma quantidade pequena em relação a representatividade dessas organizações na 

economia do país presentes na postura sistemática para fixar os valores da 

sustentabilidade empresarial. (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2016). 

Conforme Back (2015), uma das maiores dificuldades encontradas pelas 

Micro e Pequenas Empresas em tomar decisões que sejam voltadas para iniciativas 

mais sustentáveis relaciona-se à falta de conhecimento sobre os danos ambientais 

gerados pelo seu negócio, o que suscita um problema. 

Sendo assim, Mascarenhas et al. (2015) explicam que com o propósito de 

reagir aos desafios apontados pelo desenvolvimento sustentável, as empresas 

necessitam de informações disponibilizadas pelo processo decisório. Lin et al. (2015) 

reforçam que a integridade dos sistemas sociais e ambientais devem ser mantidos 

pelas organizações para análise das informações e os recursos humanos para 

maximizar o desempenho financeiro. 
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Nas Micro e Pequenas Empresas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – Sebrae (2019), por meio do Centro Sebrae de Sustentabilidade 

– CSS (2019), apresenta as Tendências de Sustentabilidade para os Pequenos 

Negócios, com a inter-relação dos movimentos de crescimento qualitativo, da 

sustentabilidade em cadeia, das recompensas climáticas, da ecoeficiência.  

Nesse sentido, essas empresas necessitam ajustar a responsabilidade do 

impacto de suas operações junto à sociedade e ao meio ambiente, assim como a 

aplicar os princípios da sustentabilidade empresarial na condução de seus negócios 

(SCHNEIDER, 2015). Conforme esse autor, os princípios da sustentabilidade 

geralmente são voluntários e incluem as preocupações sociais e ambientais nas 

operações e nas interações com os usuários. 

As Micro e Pequenas Empresas   ainda incipientes na sustentabilidade 

empresarial e no desenvolvimento de ações sustentáveis nos negócios com uma 

visão mais estratégica, direcionam as preocupações para os trabalhos diários de curto 

prazo (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

2019). Portanto, as ações sustentáveis nas Micro e Pequenas Empresas ainda são 

pontuais e focadas na otimização dos processos, necessitando seu entendimento 

transversal e como um movimento crescente nas estratégias de negócio (CLARO; 

CLARO, 2014). 

Para a sustentabilidade empresarial são necessárias adoções de várias 

práticas, de forma que envolvam o consumo consciente, a análise de conflitos de 

interesses, a ética e a legalidade, que precisam ser mensurados. Os sistemas de 

indicadores de sustentabilidade auxiliam na padronização das informações com a 

intensão de compará-los e verificá-los com outras organizações do mesmo setor.  

Posto isso, os indicadores consideram diferentes níveis de maturidade das 

organizações na gestão da Sustentabilidade, e, na seção seguinte é realizado o 

alinhamento dos indicadores para observação da sustentabilidade nas Micro e 

Pequenas Empresas. 

4.2 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS  

Identifica-se, neste estudo, a necessidade e a pertinência de avaliações em 

que se identifiquem a sustentabilidade empresarial no universo das Micro e Pequenas 
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Empresas, fundamentando-se nas vertentes de eficiência econômica, de equilíbrio 

ambiental, de justiça social e de governança, para aquelas organizações interessadas 

em atender aspectos da responsabilidade socioambiental (SCHRIPE, 2018). 

A Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento foi um 

grande impulsionador do uso de indicadores de sustentabilidade, pois a partir do 

documento Agenda 21, originário dessa Conferência, foi criada a Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável, responsável pelo monitoramento do progresso do 

desenvolvimento sustentável no planeta (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

2019). 

Para Veiga (2006), as possibilidades futuras de formas sustentáveis de 

organização social só poderão aumentar com o aperfeiçoamento das metodologias 

científicas voltadas à montagem de cenários. As metodologias aperfeiçoadas dirigem-

se à construção de indicadores que permitam mensurar e possam avaliar a 

sustentabilidade nas organizações. Dessa maneira Malheiros et al. (2004), explicam 

que os objetivos de sustentabilidade são alcançados a partir da produção de dados e 

de informações eficientes e que possibilitem o acompanhamento das mudanças 

qualitativas e quantitativas para tomada de decisão, por meio de indicadores de 

desenvolvimento sustentável.  

Posto isso, um método adotado pode ser aquele que agregue boas práticas, 

indicadores, informações e relatos para uma solução adequada na mensuração da 

sustentabilidade, porém não garante que seja mensurado corretamente 

(BAUMGARTNER; RAUTER, 2010; MALHEIROS et al., 2004; VAN BELLEN, 2005).  

A adoção de indicadores de sustentabilidade fornece à organização 

parâmetros para facilitar a avaliação do grau de sustentabilidade do negócio e permite 

o monitoramento do desenvolvimento e das tendências, ajudando a definir metas e 

melhorias (SANTOS; SILVA, 2018). 

Um conjunto de indicadores voltado para Micro e Pequenas Empresas 

desenvolvido em 2003 pelo Instituto Ethos em parceria com o Sebrae, pode ser usado 

para mensurar a responsabilidade social e a sustentabilidade nas organizações 

(ETHOS, 2017). Desta maneira, os Indicadores Ethos-Sebrae para Micro e Pequenas 

Empresas são uma ferramenta de gestão e suporte para as organizações, 

possibilitando uma oportunidade de auto avaliação da gestão empresarial (ETHOS, 

2017). Os Indicadores Ethos Indicadores “foram desenvolvidos de maneira 

convergente com diversas iniciativas, enfatizando, a integração com as Diretrizes G4 
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para a Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade, da Global Reporting Initiative 

(GRI)” (INSTITUTO ETHOS, 2017, p. 12).  
Para as indústrias destaca-se também o Programa Bússola da 

Sustentabilidade – FIEP, que promove o alinhamento de estratégias das atividades 

industriais com visão na evolução dinâmica, estimulando a competitividade 

(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, 2020). 

A responsabilidade social de Micro e Pequenas Empresas poderia ser 

praticada por meio de práticas sustentáveis, pois poucos são os investimentos 

financeiros em ações estratégicas ou gerenciais, porém pequenas ações podem 

beneficiar igualmente a sociedade (REZENDE, 2018). Essa autora destaca a 

possibilidade de delinear estratégias criativas para Micro e Pequenas Empresas, para 

que possam contribuir com o desenvolvimento sustentável com práticas de 

responsabilidade socioambiental em suas rotinas e os investimentos em 

sustentabilidade, ativos em ações de cunho social, podem se incorporar na cultura da 

empresa com atitudes positivas, assim como inspirar funcionários, além de beneficiar 

a sociedade.  

Os impactos da escala econômica, social e ambiental das organizações, e 

considerações de sustentabilidade nas decisões bem como, a sustentabilidade 

legitimando um novo valor, com os indicadores do desenvolvimento sustentável e da 

sustentabilidade empresarial de Veiga (2009; 2019) e Meadows (1998; 2004). 

 Diante de questões das Micro e Pequenas Empresas, propõem-se a tradução 

em um framework conceitual para serem analisadas em um formato simples 

descrevendo as ações sustentáveis, representadas em categorias e relações.  Para 

tanto, utilizando os indicadores Ethos-Sebrae, as diretrizes da Global Reporting 

Initiative, alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a proposta 

para implementações de ações sustentáveis, contribui para o desenvolvimento 

organizacional identificando oportunidades que agreguem valor e aumentem a 

competitividade nessas organizações.  

4.3 PROPOSTA DE PESQUISA 

Para esta pesquisa buscou-se considerar a sustentabilidade nas Micro e 

Pequenas Empresas, fundamentando-se no equilíbrio das relações entre as 

necessidades econômicas, ambientais e sociais, já expostas, para o desenvolvimento 
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futuro dessas organizações. As ações sustentáveis para implementação do 

desenvolvimento, baseadas na preservação do meio ambiente, com a 

conscientização dos gestores e a imposição urgente do mercado sustentável, podem 

gerar benefícios decorrentes como: aceitação pela sociedade dos produtos e/ou 

serviços, a satisfação dos clientes, as conquistas de novos mercados, as facilidades 

na obtenção de financiamentos, a redução de custos e os incentivos governamentais 

(REZENDE, 2018; SCHRIPPE, 2018). 

Conforme os pressupostos apresentados nesta pesquisa, um framework 

conceitual auxiliará no delineamento das ações de boas práticas nas Micro e 

Pequenas Empresas contribuindo à gestão, ao controle, ao planejamento e ao 

desempenho organizacional, identificando oportunidades que agreguem valor e 

aumentem a competitividade. 

A proposta inicial desta pesquisa apoia-se na análise de indicadores de 

sustentabilidade empresarial que motivem a utilização de boas práticas sustentáveis; 

nesta os indicadores estão relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ONU, 2020), aos Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e 

Indicadores Ethos-Sebrae para Micro e Pequenas Empresas (INSTITUTO ETHOS, 

2019), à Bússola da Sustentabilidade (FIEP, 2020) e aos Indicadores da Global 

Reporting Initiative (GRI, 2019),  para elaboração de um framework conceitual, a partir 

da abordagem de  Shehabuddeen et al. (1999).   

Estes indicadores estão dispostos graficamente na Figura 11, na qual indica-

se a junção dos documentos relacionados aos Indicadores de Sustentabilidade 

Empresarial disponíveis, alinhando-os às práticas sustentáveis voltadas às dimensões 

ambientais, sociais e econômicas, que dão origem a um framework conceitual de 

indicadores de sustentabilidade empresarial. 
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Figura 11: Contexto dos pressupostos com as práticas sustentáveis para formação do 
framework 

 

Fonte: Autoria própria (2020), com utilização do Software VOSviewer. 

 

Com este alinhamento, buscou-se a elaboração de um framework conceitual, 

com características de boas práticas sustentáveis e de indicadores de 

sustentabilidade para Micro e Pequenas Empresas, construído a partir de dados 

abertos de indicadores da Global Reporting Initiative, do Programa Bússola da 

Sustentabilidade, do Instituto Ethos e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – Sebrae.   

Este alinhamento pode proporcionar uma visão da colaboração das Micro e 

Pequenas Empresas com a sociedade e com a economia do país, porém, com as 

limitações de gestão desse segmento; desta abordagem, os relatórios de 

sustentabilidade podem contribuir para o desenvolvimento organizacional, 

possibilitando oportunidades para o uso de indicadores de sustentabilidade.  

Com essas delimitações iniciais, seguidas pela revisão de literatura e do 

alinhamento conceitual utilizados para este estudo, os caminhos metodológicos foram 

traçados e se descrevem no Capítulo 5 a seguir. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para o desenvolvimento da pesquisa em tela. Aqui expõem-se os aspectos 

relacionados à classificação da pesquisa, que incluem a natureza e o propósito, assim 

como a descrição do seu planejamento e do seu desenvolvimento. Também são 

detalhados os procedimentos e as técnicas de coleta e de tratamento de dados, com 

a operacionalização necessária para a análise e o atingimento dos resultados da 

pesquisa. 

5.1 CLASSIFICAÇÃO E ETAPAS DE PESQUISA 

A classificação e as etapas desta pesquisa serão apresentadas nesta seção 

em três subseções. Na primeira caracteriza-se a classificação formal e as etapas da 

pesquisa, no que diz respeito à sua natureza, ao tratamento dos dados, à sua tipologia 

e aos propósitos da pesquisadora. Já na segunda subseção será caracterizado o 

Projeto Convergente Paralelo e na terceira subseção apresentam-se as etapas da 

pesquisa, iniciando-se pela descrição do levantamento bibliométrico, seguindo à 

pesquisa bibliográfica e a apresentação detalhada da trajetória metodológica descrita 

na análise sistemática.   

5.1.1 Classificação Formal da Pesquisa e o Ambiente a ser pesquisado 

Para classificar a pesquisa buscaram-se as definições e os conceitos de 

Moreira e Caleffe (2008), Gil (2010), Oliveira (2016) e Marconi e Lakatos (2003; 2010; 

2017). 

Segundo a natureza, esta pesquisa é caracterizada como aplicada, que de 

acordo com Gil (2010), são pesquisas voltadas à aquisição de conhecimento com 

vistas à aplicação em uma situação específica. Esta pesquisa busca analisar 

criticamente indicadores de sustentabilidade empresarial, para avaliação de práticas 

sustentáveis como estratégia nos negócios para Micro e Pequenas Empresas, com 

vistas a um framework conceitual de indicadores que atendam a realidade deste 

segmento.  
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Os conhecimentos gerados pela proposta de um framework conceitual 

poderão condicionar os processos organizacionais e promover um aprofundamento 

nas análises de dados e informações levando ao interesse em ações sustentáveis 

proporcionando maior competitividade e criação de valor às empresas do segmento 

escolhido. 

Dessa forma buscou-se indicadores de sustentabilidade empresarial a partir 

de informações fundamentadas em dados abertos disponibilizadas pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  – Sebrae, pela Organização das 

Nações Unidas – ONU, pela Global Reporting Initiative – GRI, pela Bússola da 

Sustentabilidade do Sistema FIEP e pelo Instituto Ethos, a partir da definição do 

problema desta investigação, das análises da Revisão de Literatura e mesmo das 

proposições oriundas da Banca de Qualificação desta Tese. 

Quanto aos propósitos, trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter 

bibliográfico e documental. Segundo Gil (2010), a pesquisa descritiva tem como 

objetivo a descrição de características de determinada população ou fenômeno e 

podem ser elaboradas também com a finalidade de identificar possíveis relações entre 

variáveis.  

A pesquisa documental é utilizada segundo Gil (2010) principalmente nas 

Ciências Sociais, apropriando-se de dados fornecidos por relatos de pesquisas, de 

relatórios diversos, de boletins, entre outros, reforçando a pertinência das fontes de 

dados primárias listadas anteriormente. A importância do uso da pesquisa documental 

é reforçada por Prodanov e Freitas (2013), pois esta permite descrever e comparar 

diversas características dos ambientes pesquisados.  

Quanto ao tratamento dos dados coletados este será um estudo misto, 

empregado conforme a natureza dos elementos coletados, isto é, tanto qualitativo 

como quantitativo que, conforme Creswell e Clark (2013), combina potencialidades, já 

que uma abordagem compensa as fragilidades da outra. Ainda, para esses autores, 

as estratégias revelam que facilmente, a depender da questão de pesquisa, as 

propostas de estudo podem empregar métodos quantitativos e qualitativos, ora 

atribuindo mais peso a um do que a outro, ora iniciando-se com um e concluindo-se 

com outro. Conforme Creswell e Clark (2013), portanto, os problemas de pesquisa 

requerem respostas que estão além dos números apresentados ou de palavras 

explicativas. A combinação entre as duas formas proporciona, então, uma análise 

completa dos problemas. 
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Com a utilização do método misto para este estudo, um projeto que melhor se 

compatibiliza com o problema da pesquisa é o Projeto Convergente Paralelo que 

conforme Creswell e Clark (2013), inicia pela coleta e análise de dados a partir de 

diversas técnicas, estabelece relações e comparações com outros estudos e permite 

a posterior interpretação. O Projeto Convergente Paralelo será detalhado na Seção 

5.1.2. 

Dessa forma, o método misto que foi utilizado, tanto na coleta como na análise 

dos dados, proporcionou uma melhor visão da sustentabilidade assim como ações 

que podem ser desenvolvidas a partir das bases pesquisadas. 

Relacionado aos métodos e aos procedimentos de coletas de dados, realizou-

se um estudo bibliográfico, com a utilização de fontes de dados secundários – artigos 

científicos, livros, teses.  

Nos procedimentos da coleta de dados foi realizada a busca de dados para 

pesquisa dos indicadores de sustentabilidade empresarial para Micro e Pequenas 

Empresas, objeto deste estudo. Para tanto, privilegiam-se dados sobre a 

sustentabilidade empresarial, aplicados em outros tipos de empresas, que já utilizam 

os indicadores para avaliação ou desempenho monitorando ações, cujo resultado da 

medição pode indicar o caminho a ser seguido, publicados pelo banco de dados da 

Organização das Nações Unidas – ONU, dos indicadores de sustentabilidade do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  – Sebrae além dos 

Indicadores Ethos-Sebrae para Micro e Pequenas Empresas , e dos resultados de 

estudos de caso que apresentam boas práticas realizadas por empresas privadas, das 

quais o comportamento se desejava conhecer para analisar e propor aplicações para 

outros tipos de organizações.  

Cabe salientar, conforme a ONU (2020), que o seu banco de dados é 

resultado de estudos em diversas empresas privadas que implementaram ações para 

reduzir riscos às suas operações com adaptações em regiões vulneráveis de maneira 

sustentável e lucrativa incluindo:  

a) novas oportunidades e expansões de mercado; 

b) desenvolvimento de bens e serviços favoráveis ao clima; 

c) potencial economia de custos; 

d) medidas de redução de risco, incluindo operações físicas; 

e) impermeabilização da cadeia de suprimentos; 
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f) responsabilidade social corporativa aprimorada. 
 

Para a análise e o tratamento dos dados coletados, na abordagem qualitativa 

foram utilizadas das técnicas de análise de Bardin (2011) detalhadas na seção 5.2. 

Para a abordagem quantitativa deste estudo, o Projeto Convergente Paralelo de 

Creswell e Clark (2013) foi o viés orientador, iniciando pela coleta e análise de dados 

estabelecendo relações e comparações com outros estudos permitindo posterior 

interpretação – abordagem conceitual apresentada na Seção 5.2.4.  

As interpretações dos dados secundários foram apoiadas nas técnicas de 

Bardin (2011), com o suporte do Software NVivo 11 e dos recursos do Excel nas 

análises qualitativas e quantitativas.  

Resume-se em uma a matriz de consistência a classificação formal da 

pesquisa, recuperando-se desde o problema, os objetivos geral e específicos, as 

categorias de análise e unidades de registro, bem como o tipo e do método de 

pesquisa do presente estudo – Quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

Quadro 3: Matriz de Consistência 

QUESTÃO DA PESQUISA MATERIAL PESQUISADO 

Quais indicadores de sustentabilidade 
podem contribuir para a construção de um 
framework conceitual de indicadores de 
sustentabilidade empresarial para Micro e 
Pequenas Empresas na motivação do 
desenvolvimento de boas práticas 
sustentáveis? 

Indicadores de Sustentabilidade Empresarial e de 
melhores práticas sustentáveis do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e do Global 
Reporting Initiative – GRI, e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 

DADOS COLETADOS 

Recorte aplicado nesse segmento de empresas no 
Brasil nos últimos cinco anos, com os resultados 
disponíveis para consulta e que amplia o entendimento 
sobre práticas sustentáveis em empresas 
comprometidos com a sustentabilidade.  

TIPO DE PESQUISA 

Pesquisa de natureza aplicada, com propósito 
descritivo, método bibliográfico e documental, com 
tratamento misto, apoiada em técnicas de revisão 
sistemática, como levantamento bibliométrico e análise 
de conteúdo. 

OBJETIVOS 

GERAL                                                                                          ESPECÍFICOS 

O objetivo geral desta tese é analisar 
criticamente indicadores de 
sustentabilidade empresarial, para 
avaliação de práticas sustentáveis como 
estratégia nos negócios para Micro e 
Pequenas Empresas, com vistas a um 
framework conceitual de indicadores que 
atendam a realidade deste segmento.   

a) Levantar os indicadores de possível utilização por 
Micro e Pequenas Empresas; 

b) Analisar a composição dos indicadores levantados 
relevando práticas possíveis de aplicação no real 
cenário das Micro e Pequenas Empresas; 

c) Estabelecer um framework conceitual de boas 
práticas; 

d) Validar o framework conceitual com a verificação 
da aderência dos documentos consultados. 

METODOLOGIA 

a) Levantamento bibliométrico;                                                                                                             
b) Pesquisa bibliográfica;                                                                                                                         
c) Métodos Mistos - Projeto Convergente Paralelo;                                                                               
d) Análise de conteúdo. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Com a utilização dos métodos mistos para este estudo, um projeto que melhor 

se compatibiliza com o problema da pesquisa é o Projeto Convergente Paralelo que 

inicia pela coleta e análise de dados a partir de diversas técnicas, a ser tratado na 

seção seguinte. 

5.1.2 Projeto Convergente Paralelo 

O Projeto Convergente Paralelo para Creswell e Clark (2013) ocorre quando 

o pesquisador usa um momento simultâneo para programar elementos quantitativos 

e qualitativos durante a mesma fase do processo de pesquisa, prioriza igualmente os 
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métodos e mantém os elementos independentes durante a análise e depois condensa 

os resultados durante a interpretação geral. 

O Projeto Convergente Paralelo, conforme apresentado na Figura 12, inicia 

pela coleta e análise de dados a partir de diversas técnicas, pode estabelecer relações 

e comparações com outros estudos e permite a posterior interpretação, não se 

afastando da Análise de Conteúdo de Bardin (2011), técnica qualitativa utilizada neste 

estudo. 

 

Figura 12: Projeto Convergente Paralelo 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Inicialmente os dados quantitativos e qualitativos são coletados e 

sequencialmente analisados, conforme a prática corrente. Após, são conjugados os 

dois conjuntos de resultados para avaliar de que maneiras os resultados convergem 

ou divergem (CRESWELL; CLARK, 2013). 

Os dados quantitativos, como números e indicadores, podem ser analisados 

com auxílio da Estatística (frequência, média, mediana, moda, entre outros.) e 

revelam, para Creswell e Clark (2013), informações úteis, rápidas e confiáveis a 

respeito de um grande número de observações. Segundo esses autores, as técnicas 

qualitativas, usando dados primários, fornecem diferentes perspectivas sobre o tema, 

delineando, inclusive, aspectos subjetivos do fenômeno. Paranhos et al. (2016, p. 

389), consideram que “tanto as técnicas quantitativas quanto as qualitativas têm 

potencialidades e limitações e são utilizadas com propósitos distintos”. 

Small (2011, p. 60) também identifica duas abordagens de integração de 

métodos: “uma que combina os dados quantitativos e qualitativos e outra que combina 

as técnicas quantitativas e qualitativas”.   

Conforme Paranhos (2016, p 390),   

A literatura sugere dois principais argumentos para justificar a importância da 
integração, seja de dados, seja de técnicas: (1) confirmação e (2) 
complementariedade. Na perspectiva confirmatória, quanto mais convergente 
forem os resultados observados, utilizando diferentes tipos de dados e/ou 

Coleta de Dados 

Quantitativos e Qualitativos

Coleta de Dados 

Quantitativos e Qualitativos

Comparar ou Relacionar

Interpretar
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técnicas – triangulação, mais consistentes são os resultados da pesquisa. 
Uma das principais funções da triangulação é garantir que os resultados não 
dependam da natureza dos dados e/ou das técnicas utilizadas, reforçando o 
uso da Análise de Conteúdo e da Análise Sistemática.  
 

A integração dos argumentos em que cada uma das abordagens tem suas 

características e contribuições (A ou B) e, com a integração, proporciona-se que uma 

abordagem (C) seja incorporada ao modelo final, de forma que favoreça a robustez 

da construção das análises, conforme ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13: Integração dos Argumentos 

 

 

Fonte: Adaptado de Paranhos et al. (2016, p. 389). 

 

Os passos principais para implementação do Projeto Convergente Paralelo 

estão apresentados na Figura 14 conforme Creswell e Clark (2013). Inicialmente – 

passo 1 – ocorre a coleta de dados quantitativos e qualitativos sobre os tópicos da 

pesquisa, em que os dois tipos de coleta de dados são simultâneos, porém os 

resultados são independentes e de igual importância. Na sequência os dois tipos de 

dados são analisados independente e separadamente, com a utilização de 

procedimentos típicos de análise quantitativa e qualitativa.  

No passo 2, são realizadas as análises quantitativas por meio de estatística 

descritiva, inferencial e tamanhos de efeito. Já para analisar os dados qualitativos são 

utilizados procedimentos do desenvolvimento do tema e específicos da abordagem 

qualitativa.  

A 
B 

C 
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No passo 3, com os resultados das duas análises (qualitativa e quantitativa) é 

possível comparar diretamente os resultados, ou formatá-los para uma melhor análise.  

Para o passo 3, no uso de estratégias de fusão dos conjuntos de resultados, são 

identificadas as áreas de conteúdo representadas nos dois conjuntos de dados para 

comparação, contrastes ou sintetização dos resultados em forma de discussão ou de 

tabela. Também podem ser identificadas as diferenças em um conjunto de resultados, 

baseando-se em dimensões dentro do outro conjunto, examinando as diferenças 

mostradas de forma organizada. Pode-se também desenvolver procedimentos para 

transformação de um tipo de resultado em outro tipo de dados, como por exemplo, 

transformar temas em dados numéricos, ou, conduzir as análises adicionais para 

relacionar os dados transformados, como por exemplo, conduzir as análises 

estatísticas que incluam as contagens temáticas. 

Por fim, no quarto passo ocorre a interpretação da convergência ou 

divergência, da relação ou combinação dos dados, para entendimento na resposta do 

propósito geral da pesquisa. Para interpretar os resultados fundidos no passo 4, é 

necessário resumir e interpretar os resultados separados e discutir a extensão e as 

maneiras em que os resultados convergem ou divergem, se relacionam ou produzem 

resultados completos.   

 
Figura 14: Fluxograma de procedimentos básicos na implementação do projeto convergente. 

 
Fonte: Adaptado de Creswell e Clark (2013, p. 82). 
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Além da demonstração do Projeto Convergente Paralelo, utilizado para 

análise dos dados qualitativos e quantitativos, apresentam-se os detalhes das etapas 

desta pesquisa orientados pela revisão de literatura inicial, discutidos em detalhes nas 

próximas seções e subseções. 

5.1.3 Etapas da Pesquisa 

Um levantamento bibliométrico, orientou a revisão de literatura inicial, seguida 

da pesquisa bibliográfica e do levantamento dos dados secundários publicados pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – Sebrae, pela Bússola da Sustentabilidade do Sistema FIEP e 

pelo Global Reporting Initiative – GRI, anteriormente citados. Destaca-se que a etapa 

de levantamento bibliográfico foi antecedida pela escolha e delimitação do tema e pela 

escolha das palavras-chave e dos descritores desta pesquisa.  

A pesquisa bibliográfica deste estudo foi realizada por meio de pesquisas em 

bases nacionais e internacionais, disponíveis no Portal de Periódicos Capes/MEC, no 

portal Google Acadêmico e no Portal Brasileiro de Publicações Científicas, mecanismo 

de busca multidisciplinar permitindo o acesso à produção científica.  

Nessas bases localizou-se um diversificado material nacional e internacional, 

com relevante número de documentos das áreas Interdisciplinar e Ciências Sociais, 

que vai ao encontro do tema desta pesquisa. As bases internacionais foram a Web of 

Science, a Scopus e a Science Direct. Nacionalmente foram escolhidas as bases 

Oasis, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) por possuírem 

vasto acervo de artigos, teses e dissertações tanto no domínio nacional como no 

internacional. 

A partir das referências encontradas, passou-se à etapa das leituras, em um 

processo de Análise Sistemática, das publicações científicas levantadas nas bases de 

dados indexadas e revisadas para investigação no campo de discussões relacionada 

aos temas de responsabilidade socioambiental, micro e pequenas empresas e 

indicadores de sustentabilidade empresarial, utilizando dados abertos, para a análise 

crítica com vistas ao desenvolvimento do framework conceitual. 

Para o levantamento bibliográfico foi utilizado o gerenciador de bibliografias 

EndNote, o qual apoiou a análise bibliográfica. Da mesma forma, para 
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operacionalização da análise de conteúdo foram utilizados os softwares Microsoft 

Excel e NVivo 11, conforme anteriormente mencionado.  

O método de apoio para a análise de conteúdo foi fundamentado no processo 

proposto por Bardin (2011), com a utilização da sistematização dos elementos 

conceituais, dos autores, dos objetivos e das categorias correspondentes. Conforme 

Bardin (1995; 2013) a análise de conteúdo representa um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, obtidas por meio de procedimentos sistemáticos e de 

objetivos pré-determinados, possibilitando inferir conhecimentos relativos às 

condições de produção ou de recepção das mensagens. A utilização dos 

procedimentos sistemáticos e de objetivos de descrição do conteúdo estão expostos 

na Seção 5.2 deste capítulo, juntamente com a forma de seleção dos documentos 

pesquisados, das técnicas de coleta de dados e as fases da análise. 

 Apresenta-se na Figura 15 o desenvolvimento da pesquisa constituindo-se 

das etapas de formulação do problema, o que resultou na escolha das palavras-chave 

que determinaram o tema estudado, passando para a seleção das bases de dados, e 

na sequência a realização do levantamento bibliométrico, com suas respectivas 

análises. 

 
Figura 15: Fases do desenvolvimento da Pesquisa 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O detalhamento da trajetória metodológica da pesquisa será descrito nas 

próximas seções deste capítulo, iniciando pelo levantamento bibliométrico, seguido 

da Análise Sistemática. 

5.1.3.1 Levantamento Bibliométrico  

Inicialmente foi definido o tema da pesquisa – Indicadores de Sustentabilidade 

Empresarial, para auxiliar na identificação de práticas sustentáveis que gerem 
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comprometimento das organizações, especialmente as Micro e Pequenas Empresas 

com as demandas econômicas, sociais e ambientais.   

Sequencialmente, a partir da formulação do problema, foram definidas as 

palavras-chave voltadas aos interesses desta pesquisa, a saber: (i) Indicadores de 

Sustentabilidade Empresarial; (ii) Micro e Pequenas Empresas; (iii) Boas práticas 

sustentáveis; (iv) Responsabilidade socioambiental.  

Neste ponto iniciaram-se as buscas nas bases de pesquisa disponíveis no 

Portal de Periódicos Capes e no Portal OASIS, conforme já citados, bem como nas 

seguintes bases citadas: Web of Science (base referencial) Scopus, Science Direct, 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

O Portal de Periódicos CAPES apresenta diversos conteúdos em formato 

eletrônico, contando com publicações periódicas, nacionais e internacionais, que 

reúnem trabalhos acadêmicos e científicos, teses e dissertações entre outros, 

cobrindo diversas áreas do conhecimento, especialmente as abarcadas pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, neste 

estudo relevando-se a área das Ciências Sociais e Aplicadas –  democratizando, 

desta forma, o acesso à informação científica atualizada, ao disponibilizar, no 

momento desta pesquisa, 48.325 revistas científicas em seu acervo, 331.893 

documentos diversos – livros, relatórios e outros materiais monográficos, 131 bases 

em texto completo, 134 bases de dados de referências e resumos, 45 obras de 

referência, 11 bases de patentes, 29 bases de livros, relatórios dentre outros materiais 

monográficos, 67 bases de estatísticas, 2 bases de normas técnicas e 15 de 

audiovisuais (PORTAL PERIÓDICOS CAPES, 2019 online).  

A Web of Science, uma das bases listadas no Portal de Periódicos da Capes, 

apresenta extenso índice de citações, com aproximadamente 12.000 títulos de 

periódicos (ELSEVIER, 2019). Essa base permite a consulta a um conjunto de cinco 

coleções:  (i) Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED); (ii) Social Sciences 

Citation Index (SSCI); (iii) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI); (iv) Conference 

Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) e (v) Conference Proceedings Citation 

Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Essas coleções são compiladas 

pelo Institute for Scientific Information (ISI) e permitem o cálculo do fator de impacto 

de publicações periódicas, bem como outros indicadores bibliométricos presentes no 

Journal Citation Reports, aceitos internacionalmente.  
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A ScienceDirect é uma base que abriga títulos em texto completo em diversas 

áreas do conhecimento representando a maior base de dados de resumos e citações 

de literatura revisada por pares, na atualidade (ELSEVIER, 2019). A Scopus 

disponibiliza um banco de dados com panorama abrangente da produção de 

pesquisas do mundo nas áreas de Ciência, Tecnologia, Medicina, Ciências Sociais, 

Artes e Humanidades (ELSEVIER, 2019). 

O Portal OASISBR, é um mecanismo de busca multidisciplinar que permite o 

acesso gratuito à produção científica brasileira, a partir de publicações de autores 

vinculados a universidades e institutos de pesquisa brasileiros, mas também 

disponibiliza pesquisas de diversos outros países de língua portuguesa (OASISBR, 

2019).  

Já a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), integra os 

sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino 

e pesquisa do Brasil (BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E 

DISSERTAÇÕES, 2019). 

Com a seleção das bases de dados para a pesquisa, realizaram-se os 

procedimentos do levantamento bibliométrico, que é apresentado de forma resumida 

na Figura 16.  
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Figura 16: Procedimentos do levantamento Bibliométrico 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Para que o levantamento bibliométrico fosse operacionalizado, permitindo a 

coleta de materiais atualizados e pertinentes para a Revisão de Literatura, bem como 

para identificar lacunas de pesquisa e, também, demonstrar a relevância da 

praticidade desta pesquisa, foram realizadas as diversas etapas para a busca dos 

materiais necessários à elaboração do corpus teórico da pesquisa. Essas etapas são 

apresentadas na Figura 17. 
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Figura 17: Atividades para elaboração do corpus de pesquisa 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Na etapa 1, com a definição das estratégias de localização das informações, 

as bases de dados foram acessadas e foi possível selecionar os documentos e extrair 

informações acessíveis, desenvolvida na etapa 2. Já na etapa 3 foi realizado o 

tratamento das informações encontradas, partindo para a análise sistêmica na etapa 

4 e por fim, a elaboração do referencial teórico do trabalho na etapa 5. 

Com filtros estipulados para a pesquisa, iniciou-se a coleta de dados 

secundários no Portal de periódicos Capes no item “Busca base”, com acesso 

individual, às bases anteriormente citadas, observando o critério de uso de periódicos 

revisados por pares conforme a Figura 18. 

Etapa 1

• Definir as estratégias de localização das informações com apesquisa nas 
bases de dados.

Etapa 2

• Selecionar os documentos nas bases de dados e extrair as infromações 
acessíveis

Etapa 3

• Tratamento das informações encontradas

Etapa 4

• Elaboração da análise sistêmica.

Etapa 5

• Elaboração do referencial teórico.
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Figura 18: Filtros da Pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Para todas as fontes pesquisadas, considerou-se o período limitado entre os 

anos de 2015 e 2020. As buscas ocorreram, preliminarmente, no período de fevereiro 

a abril de 2020, utilizando-se os termos das palavras-chave nos dois idiomas nas 

bases selecionadas – português e inglês, conforme apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Palavras-chave do levantamento bibliométrico 

Palavras-chave em Português 

Indicadores de 
Sustentabilidade 
Empresarial  

Micro e Pequenas 
Empresas   

Boas práticas 
sustentáveis 

Responsabilidade 
socioambiental 

Palavras-chave em Inglês 

Corporate 
sustainability 
indicators 

Small-business good sustainable 
practices 

Social 
environmental 
responsibility 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A estratégia de busca para os conceitos-chave iniciou-se pela forma isolada 

(busca simples) e posteriormente pela coordenada (busca combinada), considerando, 

além da seleção das palavras-chave a atribuição de descritores utilizando-se 

sinônimos, para que não houvesse a perda de resultados que estivessem indexados 

com outros termos. Foram utilizados como parâmetros no campo de busca, os que 

envolvem Assuntos, Títulos e Resumos. 

•Acesso CAFE : Bases

Portal de Periódicos Capes

•Tópico: Assuntos, Título e resumo; Palavras-chave

Web of Science

•Assuntos, Título e resumo; Palavras-chave

Science Direct

•Título, resumo e palavras-chave; 

Scopus

•Título, resumo, assunto e palavras-chave;

IBICT/OASIS

•Título, resumo, assunto e palavras-chave; Teses e Dissertações.

BDTD
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A busca simples foi realizada da seguinte forma: para cada conceito-chave 

foram selecionados descritores, em português e inglês, utilizando como recurso de 

precisão de buscas as palavras entre aspas. Os conceitos principais desdobrados nas 

palavras-chave e seus descritores são as seguintes:  

 

A) Indicadores de Sustentabilidade: usou-se o descritor em inglês "Corporate 

sustainability indicators" e “sustainability indicators" e em português utilizou-se o 

descritor “Indicadores de Sustentabilidade Empresarial”; 

B) Micro e Pequenas Empresas: usou-se o descritor em inglês "Small Business", 

“Small-business” e em português utilizou-se o descritor “Micro e Pequenas 

Empresas”; 

C) Boas práticas sustentáveis: usou-se o descritor em inglês "Good Sustainable 

pratices" e em português utilizou-se o descritor “boas práticas sustentáveis”; 

D) Responsabilidade Social e Ambiental: usou-se o descritor em inglês "Social 

environmental responsibility" e em português utilizou-se o descritor 

“Responsabilidade socioambiental”. 

 

Para a pesquisa de cada conceito e das palavras-chave em inglês e 

português, foi utilizado o conjunto de descritores apresentados na Figura 19. 

 



121 

 

 

 
Figura 19: Conceitos, Palavras chave e Descritores 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Os números de artigos recuperados com as palavras-chave pesquisadas na 

busca simples, relativos aos resultados das buscas nos idiomas português e inglês 

são apresentados na Tabela 2.  A palavra-chave “Social environmental responsibility” 

(Responsabilidade Socioambiental), por exemplo, é bastante discutida na literatura 

quando pesquisada isoladamente, com retorno de 3.477 documentos. Em termos de 

quantidade, a frequência da palavra-chave “Small-business” (Pequenas Empresas), 

também foi expressiva quando pesquisada nos termos desta busca simples – 7.340 

documentos.  
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Tabela 2: Frequência das Palavras-chave - Busca Simples 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O Gráfico 1 demonstra o total dos resultados da busca de cada assunto 

recuperado com os termos isolados, realizado com os termos na língua inglesa, no 

Portal de Periódicos Capes e nas bases já mencionadas. 

 

Gráfico 1: Levantamento Bibliométrico - Busca Simples 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Na estratégia de busca combinada dos termos, as palavras-chaves foram 

conectadas pelo operador booleano AND e a aplicação das aspas na combinação dos 

conceitos entre si, já mencionada, para recuperar artigos indexados com as 

combinações planejadas, como é apresentado no Quadro 5. Com isso, chegou-se a 

onze combinações possíveis com o cruzamento das palavras-chave utilizadas como 

norteadoras na pesquisa, para busca nas bases de publicações.  
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Lembra-se que: 

 

• A – Indicadores de Sustentabilidade Empresarial – “Corporate sustainability 

indicators” –  

• B – Micro e Pequenas Empresas - "Small Business" –  

• C – Boas práticas sustentáveis – "Good sustanable pratices"   

• D – Responsabilidade socioambiental – "social environmental responsibility"  

Para essa busca foram consideradas as seguintes combinações: 

  

Quadro 5: Combinações das Palavras-chave 

 

Fonte:  Autoria própria (2020). 

 

As composições e a quantidade dos artigos recuperados estão dispostas na 

Tabela 3 demonstrando o portfólio inicial com a composição do corpus dinâmico de 

pesquisa para posterior análise da produção sobre o tema.  

Do resultado total de artigos encontrados foram eliminados os documentos 

duplicados nas bases nacionais e internacionais, com as combinações possíveis das 

palavras-chave, o que resultou em 255 trabalhos, entre artigos, teses e dissertações, 

resultado este a ser discutido na seção seguinte – 5.1.3.2. 

 

Tabela 3: Portfólio Inicial 

 
Fonte:  Autoria própria (2020). 

 

Apresenta-se no Gráfico 2, as porcentagens por bases pesquisada referentes 

às buscas realizadas, conforme as combinações utilizadas para esta pesquisa.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A+B+      

C+D
A+B+C A+B+D A+C+D B+C+D A+B A+C A+D B+C B+D C+D

Combinação das Palavras chave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A+B

+C+

D

A+B

+C

A+B

+D

A+C

+D

B+C

+D
A+B A+C A+D B+C B+D C+D

SCOPUS 0 1 0 0 8 1 3 9 0 7 36 65

WEB OF SCIENCE 0 0 0 0 2 0 2 5 0 9 17 35

SCIENCE DIRECT 0 3 0 1 3 6 9 35 12 7 27 103

OASIS (IVICT) SCIELO 0 1 0 8 5 4 2 9 0 1 8 38

TESES E DISSERTAÇÕES 0 0 0 0 2 1 2 4 1 2 2 14

TODOS 0 5 0 9 20 12 18 62 13 26 90 255

ARTIGOS - PORTFOLIO - INICIAL

BASES E COMBINAÇÕES TOTAL
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Gráfico 2: Porcentagens das buscas - Portfólio Inicial 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Salienta-se que as combinações 8 (A and D) e 11 (C and D), apresentaram a 

maior quantidade de documentos retornados, demonstrando que os termos 

“Corporate sustainability indicators”, “Good sustanable pratices” e “Social 

environmental responsibility” vêm sendo pesquisados com frequência.      

A combinação 1 (A AND B AND C AND D) não retornou nenhum documento, 

evidenciando-se esta combinação como uma possível lacuna de pesquisa. As 

combinações 2 (A AND B AND C), 3 (A AND B AND D), 4 (A AND C AND D) e 5 (B 

AND C AND D) apresentam que as pesquisas também são pouco exploradas, com 

retorno de um total de 34 documentos. As combinações entre duas palavras-chave 

retornam uma quantidade maior de documentos quando com o uso de 

“Responsabilidade Socioambiental”, conforme o esperado.  

No Gráfico 3, são apresentadas todas as combinações, observando-se a maior 

quantidade de trabalhos já publicados, no que tange os temas de Responsabilidade 

Socioambiental e Avaliação da Sustentabilidade Empresarial.  
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Gráfico 3: Combinação das palavras-chave 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Embora o resultado das combinações em que envolvem os termos 

“Responsabilidade Socioambiental” e “Boas práticas sustentáveis”, some um total de 90 

referências, quando adicionados ao termo Micro e Pequenas Empresas 

(“Responsabilidade Socioambiental”, “Boas práticas sustentáveis” e” Micro e Pequenas 

Empresas”) a quantidade encontrada foi de 20 documentos, expressivamente menor. 

Em relação a temporalidade, o Gráfico 4, demonstra a quantidade de 

documentos retornados da pesquisa para composição do corpus dinâmico desta tese 

conforme o período verificado entre os anos de 2016 e 2020. Em cada coluna do 

gráfico, que representam as bases pesquisadas, são demonstradas as quantidades 

de documentos encontrados. Assim, nota-se que a base que mais retornou 

documentos foi a Web of Science no período de 2016 e 2020. 
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Gráfico 4: Quantidade de artigos por combinações dos descritores 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Os documentos coletados e registrados na Tabela 3 foram, então, submetidos 

a análise sistemática, foco da próxima seção. 

 

5.1.3.2  Análise Sistemática 

Considerando a contribuição de uma visão sistemática do referencial utilizado 

nessa pesquisa, serão apresentadas algumas análises sobre as 255 referências 

utilizadas na revisão de literatura, somados os corpora estático e dinâmico.  

A composição por tipo de formato para os documentos e as quantidades de 

cada formato são apresentadas no Gráfico 5, salientando-se os 134 artigos que 

representam 52% de todos os documentos. 

 

Gráfico 5: Tipo das referências utilizadas 

 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 
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No Gráfico 6, é demonstrada a distribuição cronológica das referências 

utilizadas, tratando-se de referências distribuídas entre 1962 e 2020. 

 

Gráfico 6: Distribuição cronológica das referências 

  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Nota-se que a maioria das referências citadas concentra-se no período de 

2016 a 2020 considerando uma expressiva quantidade nos últimos três anos, porém, 

houve contribuição à construção dos corpora estático e dinâmico desta tese, de 

referências de anos anteriores conforme mostra o Gráfico 7.  

 

Gráfico 7: Percentual das referências por período 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Em relação aos assuntos cobertos pela literatura utilizada, as quantidades de 

documentos de cada assunto, estão demonstrados no Gráfico 8. Dentre eles, o mais 

abordado foi Responsabilidade Socioambiental com 91, seguido por Micro e 

Pequenas Empresas com 71 trabalhos e Boas Práticas Sustentáveis com 56, e 

questões relacionadas aos Indicadores de Sustentabilidade com 37 documentos.  
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Gráfico 8: Quantidade de referências por assunto. 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Para esta pesquisa de 557 artigos levantados, leram-se todos os títulos e os 

resumos e 255 estavam alinhados com o tema para a realização da análise sistêmica. 

As 255 referências foram listadas, lidas e tabuladas em uma planilha do software 

Microsoft Excel, em que foram registrados os seguintes itens: ano, autores, título, 

teoria de base, objetivos, metodologia, principais resultados, recomendações futuras 

e problema – Tabela 4.  

 

 

Tabela 4: Composição do Corpus de Pesquisa 

BASES ENCONTRADOS ALINHADOS COM O TEMA 

SCOPUS 131 32 

WEB OF SCIENCE  76 67 

SCIENCE DIRECT 236 91 

OASIS (IBICT) SCIELO 83 64 

TESES E DISSERTAÇÕES  31 1 

TODOS 557 255 

Fonte:  Autoria própria (2020). 

 

A leitura na integra dos artigos fez parte da análise sistemática, contribuindo 

para a composição do referencial teórico da pesquisa. Esta leitura permite ainda, em 

um processo de revisão, acrescentar obras de autores que não apareceram 

diretamente no levantamento bibliométrico, avolumando os corpora de pesquisa – 

processo snowballing.   
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Vale ressaltar que após a leitura dos 255 documentos, foram utilizados 235 

destes, por apresentarem relevância nos conteúdos e estarem diretamente 

relacionados ao tema desta tese.  

Relembra-se que uma revisão sistemática da literatura é um meio de 

identificar, avaliar e interpretar a pesquisa disponível relevante para uma questão de 

pesquisa específica, área de tópico ou fenômeno de interesse (KITCHENHAM, 2004).  

Após o levantamento bibliográfico e o registro detalhado de todas as 

atividades de planejamento pertinentes para a elaboração da busca do corpus teórico 

da pesquisa, detalhados na seção 5.1.3.1, foram realizadas as atividades de análise 

sistemática dos documentos recuperados, em que foram extraídas as informações 

com a seleção dos documentos alinhados com o tema. No tratamento das 

informações foram realizadas as leituras dos documentos recuperados e a 

organização dos apontamentos em planilhas do Software Excel.  A Figura 20 

apresenta resumidamente as fases da análise sistemática. 

 
Figura 20: Etapas da Análise Sistemática 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O resultado da análise sistemática de dois artigos alinhados com o tema desta 

pesquisa é apresentado no Quadro 6, a título de exemplo. 

•Seleção dos documentos

•Seleção dos documentos por meio do Levantamento Bibliométrico 

1

•Extrair as informações

•Selecionar os documentos alinhados com o tema

2

•Tratamento da informação

•Leitura dos documentos  e ortganização dos apontamentos em 
planilhas Excel dos docuemntos recuperados

3
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Quadro 6: Amostra da Análise Sistemática dos artigos alinhados com o tema 

Artigo 1 2 

Autores 
Agustini, C. A. D., De Almeida, C. M. V. B., Agostinho, F. D. R. and 
Giannetti, B. F. 

Anagnostopoulos, T., Skouloudis, A., Khan, N. and Evangelinos, K. 

Ano 2015 2018 

Título 
Impact assessment of the economic scale in the environmental 
dimension of the ISE companies of BM&FBOVESPA as parameters of 
the National Environmental Policy Act (Law No. 10,165) 

Incorporating Sustainability Considerations into Lending Decisions and 
the Management of Bad Loans: Evidence from Greece 

Problema 

Os investidores ambientalmente responsáveis buscam investir em ações 
de empresas sustentáveis, até porque são mais rentáveis.  
Investimentos em empresas sustentáveis geram valor para o acionista, 
pois estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e 
ambientais. Entretanto, a Lei nº 10.165 não contempla o impacto da 
escala econômica na classificação de potencial de poluição e utilização 
de recursos naturais pelas empresas. 

O setor financeiro e, em particular, intermediários financeiros (IFs) 
devem enfrentar a complexa tarefa de avaliar seus impactos e, ao fazê-
lo, apoiar ativamente condições propícias ao desenvolvimento 
sustentável.  A ausência de políticas apropriadas (indústria e 
institucional) chama a atenção para indicadores de desempenho firmes, 
que permanecem míopes na avaliação a provisão de gerenciamento 
sustentável de riscos. 

Objetivo 

Realizar uma avaliação de impacto da escala econômica das empresas 
integrantes do ISE em conformidade com os parâmetros da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 10.165), que considera o potencial de 
poluição e utilização de recursos naturais. 

Oferecer ideias gerenciais de uma ampla gama de intermediários 
financeiros (FIs) atualmente ativos na Grécia, de forma que abordem a 
questão crítica de como as instituições financeiras incorporam a 
sustentabilidade no gerenciamento de risco de crédito. 

Método de 
Pesquisa 

Calcular o impacto da escala econômica de cada empresa para 
classificar a dimensão ambiental das empresas integrantes do ISE em 
2013 segundo parâmetros da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 
10.165). 

Uma abordagem de métodos mistos de questionários on-line e 
entrevistas semiestruturadas para vincular e investigar perspectivas de 
riscos de sustentabilidade e seu impacto sobre empréstimos. 

Principais 
resultados  

i) O cálculo do impacto das empresas integrantes do ISE foi realizado 
para ampliar a classificação original (baixo, médio e alto) da Lei nº 
10.165, no desafio de os stakeholders avaliarem a sustentabilidade das 
empresas nas decisões de investimentos; 
ii) foram apresentadas as 11 empresas que exigem maior atenção por 
parte dos stakeholders;  
iii) 6 empresas sem classificação exigem investigação mais profunda por 
parte dos órgãos legislativos porque não possuem classificação de 
potencial de poluição e utilização de recursos naturais, podendo 
confundir os stakeholders que buscam no ISE da BM & FBOVESPA 
empresas que se destacam em sustentabilidade a longo prazo. 

O setor financeiro grego, ao longo de um processo de intensa 
transformação, tem uma oportunidade única de apoiar um novo modelo 
de negócios, que alinha os objetivos da missão e da visão de cada FI 
com objetivos de sustentabilidade.                                                                 
A gestão de riscos de sustentabilidade está diretamente ligada ao setor 
financeiro por meio de suas mais vitais funções, o processo de 
gerenciamento de risco de crédito.                                                        
Os resultados desta pesquisa indicam que todo tipo de FI representados 
por seus gerentes, provenientes de todos os níveis da hierarquia 
organizacional, reconhece a importância de empréstimos privados 
orientados para a sustentabilidade. 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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O material coletado e analisado ajudou na composição dos corpora estático 

e dinâmico desta pesquisa resultando na Revisão de Literatura (Capítulos 2 a 4) 

desta pesquisa. Conforme Bauer (2017), o corpus estático da pesquisa é definido 

como o conjunto de dados e de materiais teóricos que é conhecido previamente.  

Por outro lado, é construído a partir de determinada temática, na qual não se 

conhece o que será recuperado nas bases de materiais teóricos (BAUER, 2017).  

Com base nos materiais e referenciais obtidos nas pesquisas foi possível 

organizar as próximas etapas da pesquisa bibliográfica, delimitando os conteúdos a 

serem investigados, a discussão dos instrumentos utilizados pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, pelo Instituto Ethos, pela Bússola 

da Sustentabilidade do Sistema FIEP, pela Organização das Nações Unidas – ONU e 

pela Global Reporting Initiative – GRI que serão apresentados nas próximas seções.  

Após a demonstração de seleção dos documentos para a elaboração desta 

pesquisa, apresenta-se na seção 5.2 o protocolo de pesquisa, seleção dos 

documentos com técnicas de coleta e análise de dados, análise de conteúdo.  

5.2 COLETA DOS DADOS: Protocolo de Pesquisa, Pesquisas Bibliográfica e 
Documental  

As técnicas e os procedimento de coleta e de análise dos dados desta 

pesquisa serão apresentadas nesta seção em duas subseções. Na primeira 

caracteriza-se a Pesquisa Bibliográfica com o seu tratamento dos dados e as 

condicionantes para a análise de conteúdo da pesquisa, iniciando-se com a pré-

análise, a sondagem do material e finalizando-se com o tratamento de dados. Já na 

segunda subseção é caracterizada a Pesquisa Documental - Seleção de Documentos 

para Coleta de Dados.  

O Protocolo Geral da pesquisa apresentado no Quadro 7, demonstra a forma 

de coleta e de tratamento dos dados, para atender a cada um dos objetivos 

específicos, e consequentemente do objetivo geral de pesquisa com os alinhamentos 

definidos. 
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Quadro 7: Protocolo Geral da Pesquisa 

ETAPAS DA 
PESQUISA 

DESCRIÇÃO DA 
ETAPA 

TIPO DE 
DADOS 

TÉCNICAS 
DE 

COLETA 

TÉCNICAS 
DE 

ANÁLISE 
OBJETIVOS 

1 - Levantamento 
Bibliográfico 

Busca de elementos 
que favoreçam os 
esclarecimentos 
necessários para 
atender os objetivos 
da pesquisa 

Secundários 
Pesquisa 

Bibliográfica 
Qualitativa 

Composição do 
Corpus de 
pesquisa 

2 - Pesquisa 
Documental 

Levantamento das 
métricas para 
Indicadores de 
Sustentabilidade 
Empresarial e de 
melhores práticas 
sustentáveis para 
Micro e Pequenas 
Empresas do Serviço 
de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - 
Sebrae e do Global 
Reporting Initiative – 
GRI, os Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável e a 
Bússola da 
Sustentabilidade do 
Sistema FIEP. 

Primários 
Pesquisa 

Documental 

Análise 
Sistemática 
e Análise de 
Conteúdo e 
Qualitativa e 
Análise de 
Conteúdo 

Ampliar o 
entendimento 
sobre práticas 

sustentáveis em 
empresas 

comprometidos 
com a 

sustentabilidade, 
para aplicação nas 
Micro e Pequenas 

Empresas  

3 - Análise dos 
Resultados 

Formatação dos dados 
coletados como 
instrumento de 
pesquisa para análise 
dos resultados e 
elaboração de um 
framework conceitual 
e análise crítica de 
indicadores de 
sustentabilidade 
Empresarial para 
Micro e Pequenas 
Empresas  

Secundários 

Categorias 
de Contexto 
e de Análise 

e Análise 
heurística 
dos dados 
coletados 

Misto - 
Projeto 

Convergente 
Paralelo e 
Análise de 
Conteúdo 

Analisar a 
composição dos 

indicadores 
levantados 

relevando práticas 
possíveis de 

aplicação no real 
cenário das Micro 

e Pequenas 
Empresas.         

Estabelecer um 
framework 

conceitual de boas 
práticas. 

4 - Considerações 
Finais 

Sintetizar a pesquisa 
de forma que 
apresente as 
proposições alinhadas 
com as observações 
realizadas e realização 
do fechamento das 
análises apresentadas 
na pesquisa 

Secundários - 
Análise 
crítica 

Analisar 
criticamente os 
resultados da 
pesquisa para 
utilização por 

Micro e Pequenas 
Empresas  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O material selecionado na Análise Sistemática permitiu a construção da 

Fundamentação Teórica, sendo a primeira parte da pesquisa bibliográfica – Seção 

5.2.1. 
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Na etapa de pesquisa documental levantou-se as métricas para indicadores 

de sustentabilidade empresarial que serão apresentadas na seção 5.2.2. 

5.2.1  Pesquisa Bibliográfica – Tratamento dos dados  

Como técnica para tratamento dos dados qualitativos, a presente pesquisa 

utilizou a Análise de Conteúdo que, conforme Bardin (2011),  emprega procedimentos 

sistemáticos no intuito de descrever o conteúdo das informações a partir de 

indicadores (quantitativos ou não) possibilitando inferências de acordo com as 

condições de produção ou de recepção destas mensagens.  

Conforme Bardin (2011) a análise de conteúdo apresenta um método de 

categorias permitindo a classificação dos componentes de mensagens. Essa autora 

argumenta que uma análise de conteúdo representa uma análise de significados, que 

trata de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo retirados de 

comunicações e sua respectiva interpretação. 

A análise de conteúdo, para Bardin (2011), consiste, empiricamente, em 

algumas regras de base que necessitam ser seguidas de forma homogênea, objetiva 

e exaustiva, de maneira adequada e pertinente. Essa também é considerada como 

uma técnica mista, pois analisa quantitativamente a frequência de elementos no 

conteúdo e qualitativamente as características de fragmentos de mensagens. Bardin 

(2011) também considera que na análise qualitativa observa-se a presença ou a 

ausência de uma característica, ou um conjunto delas, em um fragmento de 

mensagem.  

Esse tipo de análise tem por objetivo, e função, a inferência posterior, por meio 

de atitudes interpretativas baseadas nas evidências e nos indicadores levantados, 

sustentados por uma estrutura técnica de validação descritiva (BARDIN, 2011). Bardin 

(2011) propugna que o principal objetivo da análise de conteúdo é inferir por meio da 

interpretação das manifestações os indícios levantados, de forma a serem validados. 

Segundo Bardin (2011, p. 15), a análise do conteúdo “é um conjunto de instrumentos 

de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados”.  

A análise de conteúdo pode ser detalhada em fases que consistem na escolha 

dos documentos, sua leitura crítica para selecionar os materiais para composição do 

corpus final de análise (BARDIN, 2011), conforme descrição sequencial. 
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5.2.1.1  Fases da Análise de Conteúdo  

As fases da análise de conteúdo são: a pré-análise, a sondagem do material 

e o tratamento dos dados. A pré-análise, conforme Bardin (2011) é a fase de 

organização propriamente dita, composta por atividades não estruturadas e 

corresponde a um período com o objetivo de tornar operacional e sistematizar as 

ideias iniciais, com um esquema preciso do desenvolvimento das operações em um 

plano de análise. Essa autora expõe que a sondagem do material consiste em 

operações de codificação, de decomposição ou de enumeração, em funções 

previamente formuladas e o tratamento dos dados, aborda os resultados brutos de 

maneira a serem significativos e válidos com operações estatísticas simples ou 

complexas que estabeleçam resultados que sejam posteriormente validados.  

Conforme a Figura 21, adaptadas de Bardin (2011), são apresentadas as 

fases da análise de conteúdo, que serão detalhadas nas seções seguintes. 

 
Figura 21: Fases da Análise de Conteúdo 

 

 

Fonte: Adaptado de Bardin (2011, p. 132). 

 

Fase 1 - Pré Análise

Busca de 
documentos

Escolha dos 
documentos

Pré leitura do 
material

Construção do 
portfólio bruto

Análise 
Sistemática

Leitura Crítica
Construção do 
portfólio final

Fase 2 - Sondagem do 
material

Revisão 
bibliográfica

Informações 
quantitativas e 

qualitativas

Codificação

Categorização

Categorias de 
Contexto

Categorias de análise

Unidades de Contexto

Unidades de Registro
Fase 3  - Tratamento dos 

Dados
Análise dos 
resultados

Descrições

Interpretações

Inferências
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Neste sentido, para este trabalho foram adotadas as três etapas propostas 

com o propósito de realizar a classificação e a categorização dos dados obtidos e, 

consequentemente sua posterior análise mediante a proposta do método, conforme 

critérios da literatura consultada. A seguir serão detalhadas as fases da análise de 

conteúdo para esta pesquisa.  

 

A) Pré-Análise – Fase 1 

 

Na Fase 1, pré-análise, os documentos são organizados a partir de uma 

escolha inicial, objetivando a organização composta por atividade não estruturadas, 

envolvendo a escolha de documentos, a realização de leitura flutuante e de leitura 

crítica para seleção dos materiais, para obtenção do corpus final de análise (BARDIN, 

2011).   

Nesta fase foi realizada a busca de documentos, assim como a seleção e a 

pré-leitura do material escolhido, para construção de um portfólio bruto. Nessa mesma 

fase ocorreu a leitura crítica, para elaboração da análise sistêmica e da construção do 

portfólio final. 

Conforme as etapas propostas por Bardin (2011), a etapa de pré-análise desta 

pesquisa compreendeu as seguintes ações: a definição dos objetivos para a análise 

de conteúdo; a seleção dos documentos que fizeram parte do conjunto de materiais 

analisados e a leitura crítica dos materiais da pesquisa.  Obteve-se com a leitura crítica 

do material bibliográfico – corpus estático e dinâmico – elementos para a composição 

dos Capítulos 2, 3 e 4.   

Posteriormente, mas ainda nesta fase, foram levantados documentos da 

Agenda 2030 com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, os 

Indicadores Ethos-Sebrae do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – Sebrae, os estudos de caso da Organização das Nações Unidas – ONU, 

os Indicadores de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative – GRI e os 

Indicadores da Bússola da Sustentabilidade do Sistema FIEP.  Selecionaram-se 

igualmente os questionários disponíveis nos sites do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, da Organização das Nações Unidas – ONU e 

do Global Reporting Initiative – GRI, que foram utilizados nesta pesquisa como dados 

primários para a análise crítica.  
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Na sequência é apresentada a sondagem do material realizada para esta 

pesquisa, com as apresentações da codificação e da categorização do material.  

 

B) Sondagem do Material – Fase 2 

 

Após a análise do material explorado para responder aos objetivos da 

pesquisa – Fundamentação Teórica, passou-se à segunda etapa, desenvolvendo 

atividades relacionadas a codificação dos conteúdos. 

Na sondagem do material que ocorreu na Fase 2, simultaneamente com a 

revisão bibliográfica e o levantamento das informações, foi realizada a codificação – 

parcela quantitativa. Neste processo compõe-se a transformação dos dados brutos 

fundamentando-se em regras distintas, como recortes textuais, reunião textual ou 

especificações restritas, para atingir uma representação do conteúdo esclarecendo as 

características do texto (BARDIN, 2011).  

A composição da codificação mostrou o levantamento das principais 

informações coletadas que serviram de base para a elaboração da categorização, 

fundamental para a análise dos indicadores levantados. Nessa codificação, os dados 

foram transformados em conteúdo e agrupados em unidades permitindo a 

identificação das características do conteúdo analisado. Isto ocorreu nesta fase, 

quando realizada a pesquisa bibliográfica e a revisão de literatura, baseando-se nas 

leituras dos documentos e extraindo-se os principais elementos, em que foi possível 

o desenvolvimento da análise efetiva de conteúdo. 

A partir do conteúdo da Revisão de Literatura pode-se gerar uma análise 

heurística, incluindo a frequência de palavras, facilitando a visualização da construção 

da fase de codificação e da categorização da análise de conteúdo. A Figura 22 a 

seguir apresenta a frequência de palavras do referencial teórico. 
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Figura 22: Análise heurística do referencial teórico 

 

Fonte: Autoria própria (2020) com uso do Software NVivo 11 (2020). 

 

A partir dessa codificação foi realizada a categorização que, conforme Bardin 

(2011) consiste na classificação dos elementos que constituem um agrupamento por 

diferenciação e em seguida por um reagrupamento com critérios previamente 

definidos, que representam classes que reúnem um grupo de elementos com um título 

genérico em razão de suas características comuns. Essa autora considera que a 

elaboração de conjunto de categorias, devem-se considerar algumas qualidades 

como:  

i. Exaustividade – condição que estipula que um elemento deve aparecer em 

apenas uma divisão. 

ii. Objetividade e fidelidade – todo o material utilizado deve ser codificado da 

mesma forma, sendo as variáveis claramente definidas.  

iii. Homogeneidade – sua organização deve ser administrada por um único princípio 

de classificação.  

iv. Pertinência – categoria adaptada ao material selecionado.  
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Na categorização ocorre a classificação assemelhada dos elementos, com 

definição dos títulos formulados no final de cada operação, que podem ser divididas 

em 4 grupos (BARDIN, 2011): 

 

1) Categorias de contexto – abrange todo o conteúdo, são as mais amplas, podem 

ser definidas pela pesquisa bibliográfica relacionadas e são diretamente 

relacionadas com os objetivos de pesquisa;  

2) Categorias de análise – subdivisão das categorias de contexto em partes menores 

que irão permitir a análise;  

3) Unidades de registro – palavras-chave que representam a categoria de análise e 

explicam a categoria de análise, podendo ser definidas por critérios quantitativos 

(frequência e recorrência); 

4) Unidades de contexto – fragmentos do texto, ou frase que explicam a unidade de 

registro. 

 

A definição das categorias de contexto, nesta pesquisa, tomou por base os 

seus objetivos, as palavras-chave, a revisão de literatura e o alinhamento conceitual. 

Assim, observou-se a frequência de palavras por meio da análise heurística para 

composição das categorias de contexto, apresentadas na Figura 23, 24 e 25, 

resultando três categorias: (i) Indicadores de sustentabilidade empresarial, (ii) Micro e 

Pequenas Empresas e (iii) Boas práticas de sustentabilidade. 
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Figura 23: Categoria de Contexto - Indicadores de sustentabilidade empresarial  

 
Fonte: Autoria própria com uso do Software NVivo 11 (2020). 

 

Figura 24: Categoria de Contexto - Boas práticas de sustentabilidade 

 
Fonte: Autoria própria com uso do Software NVivo 11 (2020) 
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Figura 25: Categoria de Contexto - Micro e Pequenas Empresas  

 
Fonte: Autoria própria com uso do Software NVivo 11 (2020) 

 

 

Essas três categorias de contexto permitiram criar o significado para 

determinação das categorias de análise e as unidades de registro. 

As categorias de análise são representadas, neste estudo, pelas propostas de 

dimensões das instituições definidas para análise, tendo em vista que para o 

desenvolvimento sustentável foram consideradas as três dimensões que representam 

o eixo central da Agenda 2030, atrelados aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, conforme a Organização das Nações Unidas – ONU, definidas pelas 

metas que indicam as estratégias a serem adotadas para promover o seu alcance.  

As Categorias de Análise decorrentes das categorias de contexto foram 

identificadas, para uma contribuição direta à análise, com elementos que fazem parte 

do de um conjunto de palavras unidas pelos seus significados. Na Quadro 8, 

assinalam-se as categorias de análise. 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

Quadro 8: Categorias de Contexto e Categorias de Análise 

Categorias de Contexto Categorias de Análise 

Indicadores de Sustentabilidade 
Empresarial 

Econômica 

Indicadores de sustentabilidade  

Boas Práticas de Sustentabilidade 

Desenvolvimento sustentável 

Social 

Ambiental 

Micro e Pequenas Empresas  

Ambientes organizacionais 

Gestão de Processos 

Sustentabilidade nos Pequenos Negócios 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Nas categorias de análise foram tratados os temas que auxiliam na 

compreensão das fontes de dados, com a utilização das palavras-chave. A definição 

das categorias de análise desta pesquisa permitiu levantar os indicadores utilizados 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, pelo Sistema FIEP, pelo Instituto Ethos e 

pela Global Reporting Initiative – GRI, e posteriormente foi possível analisar sua 

composição, de forma a revelar os aspectos possíveis de aplicação nas Micro e 

Pequenas Empresas.  

A partir disto, passou-se a identificar as unidades de registro, como um recorte 

na pesquisa, que para Bardin (2011), significa uma unidade a ser codificada, podendo 

ser um tema, uma palavra ou uma frase.  As unidades de registro são expostas por 

Bardin (2011), como uma unidade de codificação que corresponde ao segmento de 

conteúdos que são considerados em uma unidade base, para categorização e 

contagem da sua frequência. Sendo assim, poderão ser consideradas como unidades 

de registros as palavras, os temas, as expressões, os atores, os documentos, entre 

outros, conforme as escolhas realizadas por quem realiza a análise.  

As unidades de registro e de contexto são resgatadas a partir da análise 

quantitativa e qualitativa das referências que foram agrupadas nas categorias de 

contexto, que foi realizada na terceira fase de tratamento dos dados. 

No Quadro 9 são apresentados exemplos das Unidades de registro e de 

contexto, para a categoria de análise Ambiental, levantadas a partir da revisão de 

literatura e nos documentos, base desta pesquisa: Indicadores Ethos-Sebrae, 

Indicadores GRI, Bússola da Sustentabilidade e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. 
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Quadro 9: Unidades de Registro e de Contexto - Categoria de Análise Ambiental – exemplos  

Categorias de 
Análise 

Unidades de Registro Unidades de Contexto 

Ambiental 

Práticas sustentáveis  

Práticas sustentáveis de proteção ambiental que se caracterizam pela 
preocupação com a gestão dos recursos a longo prazo e pela prevenção da 
poluição da água, do solo e do ar, com a redução da emissão de poluentes 
e da produção de resíduos. 

Práticas de 
Produtividade 

Mudanças às práticas de produtividade, levando em consideração a 
escassez dos recursos e a diminuição gradual da qualidade do meio 
ambiente. 

Desenvolvimento da 
gestão ambiental 

A abordagem do desenvolvimento da gestão ambiental leva à utilização de 
um instrumento preponderante para se melhorar a qualidade da relação com 
o meio ambiente. 

Eficiência da produção 
Abordagem da otimização do consumo de recursos que reduzam a utilização 
de energia e aumentando a eficiência na produção 

Respeito ao Meio 
Ambiente 

Redesenho dos produtos e serviços oferecidos, enquadrando-os com o 
respeito pelo meio ambiente. 

Políticas de consumo 

Elaboração de políticas de consumo que respeitem a ecologia e que renovem 
as fontes de energia já utilizadas: 
Descarte de embalagens 
Reúso de água 
Utilização de energia limpa 
Logística reversa 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A categoria de análise Ambiental busca a identificação das medidas de 

Gestão ambiental estruturada, consistente, coerente com características operacionais 

e alinhada com as melhores práticas sustentáveis. 

O Quadro 10 mostra exemplos das Unidades de registro e de contexto, para 

a categoria de análise Econômica. 

 

Quadro 10: Unidades de Registro e de Contexto - Categoria de Análise Econômico – exemplos  

Categorias de 
Análise 

Unidades de Registro Unidades de Contexto 

Econômica 

Tecnologias e Inovações 
Manipulação de tecnologias e inovações de processos para criar valor à 
sustentabilidade: 
Uso de embalagens biodegradáveis 

Políticas de criação de 
valor 

 Políticas de criação de valor à empresa e para os interesses envolvidos do 
meio envolvente: 
Fornecedores e mão de obra locais 

Competividade 
Aumento da competitividade com a frequência de processos sustentáveis 
utilizados na produção 

Redes de cooperação Redução de custos decorrentes da criação de redes de cooperação 

Processos sustentáveis Orientação diferenciada da produção em processos sustentáveis  

Bens intermediários 
Influência da sustentabilidade para a aquisição de bens intermediários para 
produzir bens e serviços 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A categoria econômica é percebida pela obtenção de benefício econômico 

que a organização obtém, levando em consideração as dimensões ambiental e social, 
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demonstrando que a empresa considera as pessoas e o meio ambiente, e não 

somente a obtenção de fins lucrativos. 

Nesta unidade de registro e de contexto são identificadas as ações das 

organizações para redução de riscos de sua dependência do consumo de bens ou 

serviços que geram impactos incompatíveis com um sistema sustentável de produção 

e consumo. 

Na sequência o Quadro 11 apresentam-se exemplos das Unidades de registro 

e de contexto, para a categoria de análise Social. 

 

Quadro 11: Unidades de Registro e de Contexto - Categoria de Análise Social – exemplos  

Categorias de 
Análise 

Unidades de Registro Unidades de Contexto 

Social 

Práticas justas e 
favoráveis 

Colaboradores e Comunidade, ambos regulados por práticas justas e 
favoráveis. 

Respeito às diferenças 

Responsabilidades dos Estados, de respeitar, proteger e promover os 
direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinções 
de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, propriedades, nascimento, deficiência ou 
qualquer outra condição.  

Compromisso com a 
sociedade 

Compromisso das organizações com a sociedade, expresso por meio 
de atos e atitudes que a afetem positivamente, proativamente e 
coerentemente.  

Colaboração de 
aprendizagem 

Ações de liderança com o oferecimento de oportunidades de aprendizado, 
evolução pessoal e social, baseados na definição e articulação das 
necessidades de informação e de construção e o compartilhamento do 
conhecimento. 

Direcionamentos à 
Saúde de todos 

Esforços conjuntos para o alcance da cobertura universal de saúde assim 
como de seu financiamento para o enfrentamento crescente das doenças, 
incluindo a saúde mental. 

Igualdade de gênero 
Melhoria dos resultados da aprendizagem durante todo o ciclo de vida, 
especialmente para mulheres, meninas e pessoas marginalizadas em 
ambientes vulneráveis. 

Trabalho para todos 

Aumento de oportunidades de emprego, reduzindo a informalidade e as 
disparidades salariais entre homens e mulheres promovendo ambientes de 
trabalho seguros e protegidos com a criação de trabalho decente para 
todos. 

Promoção da Paz 
Fim da violência, com o fortalecimento das instituições e igualdade no 
acesso à justiça e segurança, direitos e oportunidades. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Estas Unidades de contexto e de registro identificam os relacionamentos 

mutuamente positivos com segmentos da sociedade que podem ser impactados por 

suas atividades, criando e compartilhando valor. 

As unidades de registro e de contexto, para a categoria de análise - 

Indicadores de Sustentabilidade são exemplificadas no Quadro 12. 
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Quadro 12: Unidades de Registro e de Contexto - Categoria de Análise Indicadores de 
Sustentabilidade - exemplos 

Categorias de 
Análise 

Unidades de Registro Unidades de Contexto 

Indicadores de 
Sustentabilidade 

Mensuração da 
sustentabilidade 

A mensuração da sustentabilidade conjugando-se os parâmetros 
ambientais aos sociais e econômicos, retratar e auxiliar na busca de 
soluções e políticas para a sua possível consecução. 

Construção de métricas 

Construção de um conjunto de indicadores que mostrem tendências 
vinculantes e/ou sinérgicas, variáveis que analisadas em seu conjunto 
possam dar conta das principais tendências, tensões e causas subjacentes 
aos problemas de sustentabilidade. 

Progresso empresarial 
A utilização de indicadores para concretização dos objetivos, bem como a 
progressão da empresa relativamente ao seu nível de sustentabilidade. 

Métricas do valor 
empresarial 

Performance empresarial criando valor econômico e diminuindo impacto 
ambiental, em que a eco eficiência afeta positivamente os indicadores, de 
negócios e a 
contribuindo à boa imagem e reputação da empresa, bem como para o 
consequente crescimento e liderança. 

Criação de princípios 
Delineamento de princípios para composição de indicadores de 
sustentabilidade 

Divulgação 
Divulgação de dados quantitativo-qualitativos para conclusão da 
concretização das metas desejadas.  

Competitividade 
A sustentabilidade como fator de competitividade e de diferenciação pela 
definição de indicadores e objetivos a alcançar no longo prazo, com a 
demonstração de potencialidade do retorno investido nas suas práticas. 

Mensurar situações de 
desenvolvimento 

Atender à necessidade de mensurar a distância entre a situação atual de 
dada sociedade e seus objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Reconhecimento de 
problemas 

Avaliação do progresso de regiões na busca pelo desenvolvimento 
sustentável, no processo de identificação e reconhecimento de problemas, 
para formulação de políticas, implementação e avaliação. 

Mensuração de 
diferentes dimensões 

Congregar características que permitam a mensuração de diferentes 
dimensões de forma a apreender a complexidade dos fenômenos sociais, 
possibilitando a participação da sociedade no processo de definição do 
desenvolvimento, comunicação de tendências. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A categoria de indicadores de sustentabilidade vai ao encontro das 

necessidades de exercer a função de advertir à comunidade sobre riscos e tendências 

do desenvolvimento, constituindo uma visão sobre o futuro em que podem ser 

corrigidos os rumos no trajeto.  

As unidades de registro, com exemplos das unidades de contexto, para a 

categoria de análise Desenvolvimento Sustentável são apresentadas no Quadro 13.  
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Quadro 13: Unidades de Registro e de Contexto - Categoria de Análise Desenvolvimento 
Sustentável – exemplos  

Categorias de 
Análise 

Unidades de Registro Unidades de Contexto 

Desenvolvimento 
sustentável 

Dedicação coletiva 
Dedicação coletiva à busca do desenvolvimento global e da cooperação 
com benefícios mútuos 

Integração das 
dimensões  

A indivisibilidade das dimensões econômica, social e ambiental integradas 
e mescladas e equilibradas.  

Reflexão contínua 
Estrutura socialmente compartilhada com conhecimentos atrelados aos 5 
P´s: pessoas, planeta, parcerias, prosperidade e paz em um processo e 
reflexão contínuos.    

Riscos e mudanças 
Observação das ligações inerentes ao desenvolvimento sustentável e 
suas dimensões de sustentabilidade social, cultural, ecológica e 
econômica. 

Escassez da água  
Uso e o gerenciamento mais eficiente da água para atender à sua 
crescente e à crescente frequência de secas e inundações resultantes das 
mudanças climáticas. 

Eficiência de recursos 

Garantia de que as necessidades materiais atuais não levem à super 
extração de recursos ou à degradação de recursos ambientais, 
melhorando a eficiência dos recursos, reduzindo o desperdício e as 
principais práticas de sustentabilidade em todos os setores da economia. 

Impactos das 
mudanças climáticas 

 Emissões de gases de efeito estufa com taxas elevadas, impulsionando 
mudanças climáticas. 

Crescimento das 
cidades 

Crescimento desenfreado das cidades provocando poluição do ar, acesso 
limitado ao transporte e espaços públicos, assim como o acesso à coleta 
de lixo. 

Eficiência energética Energias renováveis, limpas e acessíveis para todos.  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O desenvolvimento não pode se limitar unicamente aos aspectos sociais e 

sua base econômica, ignorando as relações complexas das sociedades humanas e a 

evolução da biosfera. A sustentabilidade deve ser desdobrada em socialmente 

includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentada no tempo 

(VEIGA, 2004). 

As categorias de contexto, de análise, e as unidades de registro e de contexto 

para esta pesquisa foram alinhadas com os objetivos, o referencial teórico, o 

alinhamento conceitual e com as palavras-chave. Dessa forma o agrupamento das 

categorias possibilitou a análise quantitativa e qualitativa das referências.  

Com o exposto, assim como as delimitações iniciais para a análise de 

conteúdo, segue o processo à terceira etapa, com o tratamento dos dados, que será 

apresentado na sequência. 

 

C) Tratamento dos dados – Fase 3 
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Nesta fase, ocorreu a análise dos resultados com o tratamento dos dados, 

possibilitando sua descrição, as inferências e a interpretação dos mesmos. Dessa 

forma, conforme Bardin (2011), a inferência vista como uma dedução lógica equivale 

a uma etapa intermediária que ocorre na descrição dos dados. 

Os dados foram discutidos a partir dos documentos consultados e da literatura 

utilizada nesta pesquisa com ocorrências e características dos resultados obtidos, 

quantitativa e qualitativamente por meio da análise de conteúdo e do Projeto 

Convergente Paralelo para análise dos métodos mistos, que serão apresentados 

detalhadamente no Capítulo 6 – Apresentação e Análise dos resultados. 

Seguindo os passos da elaboração do Projeto Convergente Paralelo, 

conforme Creswel e Clark (2013), no primeiro passo foram coletados os dados 

quantitativos e qualitativos da análise de conteúdo realizada sobre os tópicos da 

pesquisa. Os dois tipos de coleta de dados foram simultâneos, com o auxílio do 

Software NVivo 11, registrando a recorrência dos nós (categorias de contexto, por 

exemplo) e subnós (categorias de análise e/ou unidades de registro) nos documentos 

analisados, constituindo resultados independentes, porém de igual importância.  

O Software NVivo 11 disponibiliza recursos para exploração do material, 

como:  frequência de palavras, gráficos, análise de conjuntos, gráficos de 

relacionamentos, análise de cluster entre outros.  

Conforme Marôco (2018) um cluster consiste no agrupamento de dados e 

aproxima aqueles que registram a menor distância euclidiana como medida de 

similaridade, realizada sobre um conjunto de dados com características relacionadas. 

Nas simulações foram utilizadas as técnicas de ligação por elementos mais próximos 

e ligação por elementos mais distantes. 

Inicialmente foram utilizadas as funcionalidades de contagem de palavras do 

material selecionado, visualizando as suas relações. Procedeu-se, igualmente, as 

contagens de forma manual, para efeito comparativo.  

Foram organizados no Software NVivo 11, os conteúdos dos capítulos do 

Referencial Teórico desta tese, segundo as Categorias de Contexto e de Análise. Os 

nós são as Categorias de Contexto e os subnós as categorias de análise – Figura 26. 
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Figura 26: Elaboração de nós e subnós da Análise de Conteúdo 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

  A análise previu que existe um entrelaçamento das categorias de contexto, 

expandindo-se para as Categorias de Análise e chegando às unidades de registro, 

criando uma rede conforme proposto na Agenda 2030, cujos resultados são discutidos 

na Seção 6.1.4 – Ver Figura 33. 

Exemplifica-se a combinação dos documentos dos Indicadores Ethos-Sebrae 

alinhados com os nós e subnós compostos a partir das Categorias de Contexto e de 

Análise, no critério de Frequência de Palavras, na Figura 27.  Nessa figura, o que se 

chama de Dado Qualitativo é a forma de registro do Software como indicativo para 

posterior análise pela pesquisadora. 
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Figura 27: Coleta de Dados Quantitativos e Qualitativos 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A segunda fase foi realizada por meio de estatística descritiva, inferencial, 

com tamanhos de efeito e análise de cluster, com as frequências das palavras 
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combinando cada fonte pesquisada com os nós e subnós, como o exemplo 

apresentado na Figura 28.  Para este exemplo, identificaram-se três clusters: (i) 

direcionamentos dos produtos e serviços; (ii) Procedimentos internos e; iii) Visão 

externa. 

Assim pode-se observar a proximidade identificada entre os elementos – 

Fontes e nós, que foi classificada em clusters por similaridade de palavras, usando 

métrica de similaridade do Coeficiente de Correlação de Pearson7, (utilizada pelo 

Software NVivo 11) que mede a relação estatística entre duas variáveis contínuas. 

 

 
7  
O coeficiente de correlação de Pearson, é uma medida de associação linear entre variáveis 

quantitativas que variam varia entre -1 e 1 indicando a direção da correlação (negativa ou positiva) 
enquanto o valor indica a magnitude (MOORE; MCCABE, 2006). 
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Figura 28: Análise de Cluster - INDICADORES ETHOS-Sebrae - Nós e Subnós 

 
Fonte: Autoria própria (2020) 

 



151 

 

 

Já para analisar os dados qualitativos foram utilizados procedimentos do 

desenvolvimento do tema e específicos da abordagem qualitativa, especialmente a 

pesquisa documental a ser descrita sequencialmente. 

Para o passo 3, usou-se a estratégia de fundir os conjuntos de resultados, 

com a identificação das áreas de conteúdo representadas nos dois conjuntos de 

dados para a comparação dos resultados em forma de discussão. Dessa forma 

resultaram as palavras mais citadas, gerando os clusters formados em cada análise, 

em que se apresenta a análise das referências alinhadas com os nós e subnós, 

elaborados a partir das Categorias de Contexto e de Análise. 

Depois de delimitados os direcionamentos metodológicos de análise de 

conteúdo passa-se ao método que abarca a realidade desta pesquisa relacionado aos 

Indicadores de sustentabilidade empresarial e as práticas sustentáveis, direcionadas 

às Micro e Pequenas Empresas, objetos de pesquisa, valendo-se de dados primários. 

5.2.2 Pesquisa Documental  

O objeto da pesquisa documental recaiu em indicadores de sustentabilidade 

empresarial para Micro e Pequenas Empresas contidos em documentos 

disponibilizados em dados abertos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – Sebrae, da Organização das Nações Unidas – ONU e o do 

Global Reporting Initiative – GRI, nos últimos 5 anos, conforme especificado já na 

delimitação da pesquisa – Seção 1.2. 

5.2.2.1 Seleção de Documentos para Coleta de Dados 

Os dados gerados e fornecidos pelas organizações selecionadas para esta 

pesquisa constam dos sites do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – Sebrae, da Organização das Nações Unidas – ONU e do site Global 

Reporting Initiative – GRI, e foram analisados, baseando-se nos relatórios e suas 

evidenciações e nas publicações de dados abertos. Esses dados foram utilizados para 

elaboração da análise de conteúdo. 

Os documentos selecionados nos quais constam orientações necessárias 

para o seu preenchimento, são relatórios de sustentabilidade, indicadores de 

sustentabilidade empresarial, entre outros documentos publicados a partir de 2015. O 
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conteúdo dos documentos consultados abrange a temática da Sustentabilidade nas 

práticas sustentáveis e na responsabilidade socioambiental, no que diz respeito à 

possibilidade de aplicação nas Micro e Pequenas Empresas.  

No Quadro 14, constam os indicadores levantados para cada um dos 

segmentos, acompanhado da informação relacionada aos documentos, o local em 

que os respectivos documentos estão disponibilizados, assim como o procedimento 

para coleta dos dados. 

Quadro 14: Segmentos pesquisados 

Segmentos Documentos Indicadores 
Local dos 

documentos 
Procedimentos para 

coleta 

Ethos-Sebrae 

INDICADORES 
ETHOS-
SEBRAE PARA 
MICRO E 
PEQUENAS 
EMPRESAS  

Quatro 
dimensões – 
Visão e 
Estratégia; 
Governança e 
Gestão; 
social; e 
ambiental – 
47 
indicadores  

https://www.ethos.org.
br/?post_type=conteu
do&p=8809 

Análise de conteúdo 
das questões dos 
questionários aplicados 
nas empresas. 

https://www.ethos.org.
br/wp-
content/uploads/2014/
10/Question%C3%A1
rio-Principal_2019-
.pdf  

GRI Padrões GRI  

Indicadores 
dispostos em 
módulos inter-
relacionados 
e 
representam 
as melhores 
práticas de 
relato dos 
impactos 
econômicos, 
ambientais e 
sociais dos 
negócios. 

https://d335luupugsy2
.cloudfront.net/cms/fil
es/14773/155346036
7White_Paper_CTBio
-PT.PDF 

Análise de conteúdo 
dos Relatórios GRI e 
dos Padrões GRI de 
Relatório de 
Sustentabilidade.  

https://edisciplinas.us
p.br/pluginfile.php/106
5938/mod_resource/c
ontent/0/Brazilian-
Portuguese-G4-Part-
Two.pdf 

https://www.globalrep
orting.org/how-to-use-
the-gri-standards/ 

ODS 
17 Objetivos do 
Desenvolvimen
to Sustentável 

17 Objetivos                       
Plataforma de 
Ações do 
Pacto Global 

http://www.agenda20
30.com.br/ 

Análise de conteúdo 
dos Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável 

http://mdgs.un.org/un
sd/mdg/Resources/St
atic/Products/Progres
s2015/English2015.pd
f 

https://www.pactoglob
al.org.br/solucoes 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

https://www.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/10/Question%C3%A1rio-Principal_2019-.pdf
https://www.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/10/Question%C3%A1rio-Principal_2019-.pdf
https://www.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/10/Question%C3%A1rio-Principal_2019-.pdf
https://www.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/10/Question%C3%A1rio-Principal_2019-.pdf
https://www.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/10/Question%C3%A1rio-Principal_2019-.pdf
https://www.ethos.org.br/wp-content/uploads/2014/10/Question%C3%A1rio-Principal_2019-.pdf
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Na próxima seção, são apresentadas as técnicas da coleta de dados dos 

documentos citados, para a análise de seus conteúdos e para análise de sua utilização 

para Micro e Pequenas Empresas. 

5.2.2.2 Técnicas de Coleta e Análise dos Dados 

A coleta de dados foi realizada com a consulta nos documentos selecionados 

e divulgados nos últimos 5 anos, das organizações especificadas: Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, Instituto Ethos, Organização das 

Nações Unidas – ONU, Global Reporting Initiative – GRI e a Bússola da 

Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP. 

Após coletados os dados, estes foram tabulados de forma que se verifiquem 

seus conteúdos e as evidências coletadas nos relatórios para análise das informações 

baseada nos requisitos aplicados por aquelas organizações.  

 Com a utilização da clusterização, foram analisadas as questões dos 

documentos para identificação de práticas sustentáveis que possam ser utilizadas por 

Micro e Pequenas Empresas. A codificação para realização da clusterização foi 

elaborada a partir da análise de conteúdo, em que formam consultados os 

documentos relacionados à sustentabilidade empresarial das organizações. 

A clusterização parte da mineração de dados multivariados transformados em 

métodos numéricos a partir das informações das variáveis, objetivando agrupar por 

aprendizado não supervisionado os n casos da base de dados em k grupos, 

encontrados na categorização realizada na análise de conteúdo, descritos no ítem B 

da seção 5.2.1.1 – sondagem de material. A ideia é que elementos que componham 

um mesmo cluster devem apresentar alta semelhança, porém, devem ser diferentes 

de codificações de outros clusters, para potencializar a regularidade dentro de cada 

cluster e diversificar as diferenças entre eles (MOORE; MCCABE, 2006).  

Os textos foram analisados por meio de Análise de Conteúdo, para 

identificação dos contextos que podem ser considerados para Micro e Pequenas 

Empresas, apresentam-se alguns exemplos dos documentos consultados no Quadro 

15.  
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Quadro 15: Exemplos de tabulação dos documentos consultados 

Segmento Diretriz CARACTERÍSTICAS AÇÕES 

ODS Energia Limpa 
Garantir acesso à energia 
barata, confiável, sustentável 
e renovável para todos. 

Adotar ações de 
eficiência energética 
nas organizações 
ou implementação 
de sistemas de 
geração de energias 
renováveis 

GRI 
Impactos da 
Biodiversidade 

Priorizar a descrição das 
ações praticadas pela 
empresa para a gestão dos 
impactos na biodiversidade 

O nível de 
sustentabilidade das 
organizações 
depende dos riscos 
e impactos de suas 
atividades e 
também das ações 
tomadas para sua 
gerência. 

Indicadores 
Ethos 
Sebrae 

Incorporação da 
Sustentabilidade e 
Responsabilidade 
Social nos negócios 

 Auxiliar na definição de 
estratégias, políticas e 
processos. 

 Avaliação quanto a 
sustentabilidade e a 
responsabilidade 
social 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A partir da Análise Documental, via tabulação dos dados contidos nos 

documentos consultados, apoiada nos protocolos de pesquisa expostos, e com a 

utilização do Software NVivo 11 e da análise de conteúdo, pode-se utilizar a Análise 

de Clusters obtendo-se clusters, divididos em grupos de ações com perspectivas nos 

indicadores de sustentabilidade empresarial e nas práticas sustentáveis, com maior e 

menor grau, divulgadas nos documentos tabulados, chegando-se, finalmente a 

proposição de um framework Figura 29 – Mapa de Resultados. 
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Figura 29: Mapa de Resultados 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A elaboração do framework, principal resultado, pode ser realizada a partir da 

extração de indicadores de sustentabilidade empresarial dos documentos analisados, 

bem como da verificação das práticas sustentáveis para micro e pequenas empresas. 

A apresentação e a análise dos dados e seus resultados constam do Capítulo 6, em 

sequência, que pode ser lido a partir do Mapa de Resultados, da Figura 29, supra 

registrada. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A composição deste capítulo se inicia pela apresentação do levantamento dos 

indicadores de sustentabilidade empresarial disponíveis em literatura específica, 

seguida da análise de boas práticas sustentáveis nas organizações, chegando na 

identificação de conceitos das boas práticas de sustentabilidade para aplicação no 

cenário das Micro e Pequenas Empresas alinhados com os temas abordados nesta 

tese.  

Na sequência são apresentados os resultados da pesquisa com o 

estabelecimento de indicadores para possível utilização em Micro e Pequenas 

Empresas estabelecendo-se um framework conceitual de boas práticas sustentáveis 

para este tipo de organização.  

6.1 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL COM FOCO NA 
MICRO E PEQUENA EMPRESA – identificação preliminar  

A produção de bens ou prestação de serviços pelas Micro e Pequenas 

Empresas que não degradem o meio ambiente, e que realizem a promoção da 

inclusão social e sua participação do desenvolvimento do ambiente em que estão 

inseridas, representam diferenciais importantes para que essas empresas conquistem 

novos consumidores ou clientes (INSTITUO ETHOS, 2019). Conforme o Instituo Ethos 

(2019), muitas Micro e Pequenas Empresas já contribuem para a melhoria nas 

comunidades que estão presentes, o que deve se tornar uma postura sistemática no 

desenvolvimento da força social que representam, principalmente por terem potencial 

em gerar dinâmicas econômicas favoráveis ao desenvolvimento produtivo e gerar 

emprego compartilhando em um novo cenário de negócios.  

Isso corrobora com Sachs (2003; 2004) que argumenta sobre o equilíbrio 

entre as vertentes do desenvolvimento ambiental e das questões sociais e 

econômicas que não podem ser dissociadas. 

Para uma economia mais sustentável, é notável a crescente importância dos 

pequenos negócios, que passam a ter seu valor reconhecido com respostas mais 

rápidas às demandas de mercado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - Sebrae alinhou suas estratégias ao compromisso global e 
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começou a incentivar as micro e pequenas empresas a contribuir com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável atentando aos seus negócios e sua cadeia de valor 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2019).  

No contexto das Micro e Pequenas Empresas, ferramentas mais adequadas, 

conforme o Instituto Ethos (2019), fornecem aos gestores uma análise das 

oportunidades e ameaças relativas à sustentabilidade.   

Dentre as principais fontes consultadas para a identificação destas 

ferramentas para esta pesquisa estão os relatórios de sustentabilidade GRI, que 

segundo a Global Reporting Initiative (2019), são universalmente aplicáveis e 

apresentam um modelo de normas e de procedimentos para o desenvolvimento 

sustentável, que se aplica a qualquer organização. Também presente, os Indicadores 

Ethos para Negócios Sustentáveis que possuem integração com as diretrizes da 

Global Reporting Initiative, e buscam a avaliação do quanto a sustentabilidade e a 

responsabilidade social são incorporadas nos negócios, e auxiliam na definição de 

estratégias, políticas e processos da organização (INSTITUTO ETHOS, 2019).  

Consideram-se os Indicadores Ethos-Sebrae por serem uma ferramenta de 

diagnóstico da sustentabilidade para os pequenos negócios, para autoavaliação da 

gestão, reconhecendo ações ligadas à sustentabilidade (INSTITUTO ETHOS, 2019).  

Para esta pesquisa, considerou-se também, o Programa Bússola da 

Sustentabilidade, iniciativa do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

(Sistema Fiep), que estabelece relações entre dimensões de atuação das empresas 

e práticas de sustentabilidade, promovendo de maneira integrada os aspectos social, 

ambiental, econômico, cultural e geográfico da sustentabilidade (SISTEMA FIEP, 

2020). 

Alinhado aos indicadores citados, utilizou-se, ainda, os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, publicados em 2015 que compõe a Agenda 

2030, para o enfrentamento dos desafios sociais, econômicos e ambientais até o ano 

de 2030, alinhando estratégias, bem como medindo e gerenciando a contribuição para 

a realização dos ODS (CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2019).  

Sobre indicadores, Meadows (1998) aponta que surgem a partir de valores e 

também criam valores, conforme já citado, encontrando-se no centro do processo de 

tomada de decisão, refletem parcialmente a realidade e podem ajudar a reduzir as 
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diferenças entre as visões de mundo, evolutivas no seu processo, o que constrói 

aprendizado, refletindo os propósitos deste estudo. 

Apresenta-se, sequencialmente, os indicadores da Global Reporting Initiative 

– GRI, referência internacional para interessados na sustentabilidade empresarial nos 

aspectos relacionados às informações sobre a gestão das organizações, seu 

desempenho ambiental, social e econômico e os impactos nessas áreas.  Segue-se 

para os Indicadores Ethos que tratam de negócios sustentáveis e que junto com o 

Sebrae, apontam indicadores para Micro e Pequenas Empresas. Na sequência é 

apresentado o Programa Bússola da Sustentabilidade do Sistema Fiep, com diretrizes 

para a indústria e finaliza-se com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que 

permeiam transversalmente todos os indicadores apresentados. 

6.1.1 Indicadores Global Reporting Initiative - GRI 

Conforme Carvalho e Kassai (2014) a Global Reporting Initiative – GRI – como 

pioneira no desenvolvimento das diretrizes para os relatórios de Sustentabilidade 

estabelece um conjunto de princípios e de indicadores, utilizados pelas organizações 

para medir e reportar voluntariamente seus desempenhos, nas dimensões econômica, 

social, ambiental e de governança. 

Esses indicadores buscam equilibrar diferentes expectativas e visões do 

envolvimento de pessoas, de empresas, de organizações da sociedade civil ou de 

órgãos governamentais, colocando em prática, de forma efetiva, o engajamento das 

partes interessadas que participam de processos sustentáveis (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2019). 

Criada em 1997, a Global Reporting Initiative – GRI desenvolveu diretrizes 

para elaboração de relatórios de sustentabilidade a partir do ano 2000, quando 

publicou a versão G1, seguida da versão G2 em 2002, a G3 em 2006, a G3.1 em 

2011, sendo esta uma atualização e conclusão da diretriz G3, a geração G4 começa 

em 2013 atualizando a ferramenta de elaboração dos relatórios (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2018).   

Com o crescimento da demanda pela utilização de relatórios de 

sustentabilidade, depois destas gerações lançadas, em 2016 a GRI divulgou uma 

versão de indicadores de sustentabilidade atualizada nos padrões globais para 

relatórios de sustentabilidade, a GRI Standards (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 



159 

 

 

2018). Com a divulgação dessa versão, atualizada dos padrões globais para relatórios 

de sustentabilidade, a GRI Standards é a mais recente das versões devendo ser 

adotada em todos os relatórios publicados a partir de 1º de julho de 2018 (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2018).  

As Normas GRI para um Relatório de Sustentabilidade (Normas GRI são 

estruturadas como um conjunto de normas inter-relacionadas desenvolvidas para 

serem utilizadas pelas organizações demonstrando seus impactos na economia, no 

meio ambiente e na sociedade (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2018). As 

diretrizes que compõem o Relatório são universalmente aplicáveis a empresas de 

todos os tamanhos, os tipos e os setores do mercado, logo atendem às Micro e 

Pequenas Empresas, objeto maior deste estudo.  

Segundo a Glogal Reporting Initiative – GRI (2018) – há três normas 

universais que se aplicam a qualquer organização para elaboração do relatório de 

sustentabilidade: i) GRI 101: Fundamentos; ii) GRI 102: Conteúdos Gerais e; iii) GRI 

103: Forma de Gestão.  

Além dessas Normas Universais, ainda existem as Normas Específicas, que 

são organizadas em três séries: a 200 (Tópicos Econômicos), a 300 (Tópicos 

Ambientais) e a 400 (Tópicos Sociais). Cada norma específica inclui conteúdos 

específicos àquele tópico e foi desenvolvida para ser utilizada em conjunto com a 

Norma GRI 103: Forma de Gestão, que é utilizada para relatar a forma de gestão para 

o tópico (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2018). 

A Norma Universal GRI 101 – Fundamentos – é o ponto de partida para 

organizações usarem o conjunto das Normas GRI, pois estabelece os Princípios de 

Relato para definição do conteúdo e da qualidade dos relatórios, incluindo declarações 

específicas requeridas pelas organizações, bem como, para estas usarem algumas 

das outras Normas GRI para relatar informações específicas à elaboração de um 

relatório de sustentabilidade (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2018). 

Os Princípios de Relato são registrados na Norma GRI101, e são 

fundamentais para garantir alta qualidade no relatório de sustentabilidade, contendo 

requisitos e orientações sobre como aplicar o princípio para definição do conteúdo e 

da qualidade – Figura 30.  
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Figura 30: Princípios do Relato 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

. 

A Norma Universal GRI 102, de Conteúdos Gerais, apresenta um conjunto de 

diretrizes que se divide em seis seções, que tratam das divulgações gerais, mostrando 

56 conteúdos que devem ser evidenciados no relatório de sustentabilidade a fim de 

retratar as informações contextuais sobre uma organização.  

As seis seções compreendem: perfil organizacional; estratégia; ética e 

integridade; governança; envolvimento dos stakeholders e prática de relatórios 

(GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2018). São constituídos, em linhas gerais por: 

 

1. Perfil organizacional: possui treze quesitos que fornecem uma visão geral do 

tamanho da organização, sua localização geográfica e atividades desenvolvidas, o 

perfil dos colaboradores da entidade, a participação em associações, as inciativas 

externas, as características da cadeia de fornecedores, ajudando a compreender a 

natureza da organização e seus impactos econômicos, ambientais e sociais; 

2. Estratégia: os dois quesitos desta categoria fornecem uma visão geral da 

estratégia da organização no que diz respeito à sustentabilidade, aos riscos e às 

oportunidades;  

Princípios 
para definição 
da qualidade 
do relatório

• Comparabilidade

• Confiabilidade

• Tempestividade

Princípios para 
definição do 
conteúdo do 

relatório

• Inclusão dos Stakeholders

•Contexto da Sustentabilidade

•Materialidade

•Completude
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3. Ética e integridade: tratam dos valores, dos princípios e das normas de 

comportamento de uma organização em relação aos seus fornecedores, clientes, 

governo entre outros intermediários, bem como dos mecanismos de 

aconselhamento para difundir os princípios éticos adotados pela entidade, esta 

seção possui dois itens de evidenciação.  

4. Governança: mostra uma visão geral da estrutura de administração e a sua 

composição; o papel do órgão de governança na definição dos propósitos da 

organização, incluindo valores, estratégia, gestão de riscos e relatórios de 

sustentabilidade; as competências e a avaliação de desempenho do órgão de 

governança; o papel do órgão de governança na avaliação do desempenho 

econômico; ambiental e social e as remunerações e incentivos. Esta seção possui 

vinte e dois quesitos;  

5. Envolvimento com os stakeholders: fornecem informações sobre os grupos de 

interesse que a entidade deseja se engajar, a abordagem utilizada, a frequência do 

relacionamento com as partes interessadas e os principais temas e preocupações 

levantadas por meio do envolvimento com os stakeholder com cinco elementos. 

6. Prática de relatórios: demonstram a visão do processo que uma organização tem 

seguido para definir o conteúdo de seu relatório de sustentabilidade e também os 

processos seguidos para identificar os temas materiais e seus limites, juntamente 

com quaisquer alterações ou atualizações em relação aos relatórios de anos 

anteriores. Este tópico possui doze elementos. 

Os quesitos de cada seção da Global Reporting Initiative – GRI - 102 estão 

dispostos no Quadro16. 
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Quadro 16: Quesitos da Global Reporting Initiative – GRI - 102 

Seções 
Perfil 

organizacional 
 Estratégia 

Ética e 
integridade 

Governança 
Envolvimento 

com os 
stakeholders 

Prática de 
relatórios 

Quantidade 
de 
Indicadores 

13 2 2 22 5 12 

Indicadores 

 Nome da 
organização  

 Declaração 
do mais alto 
executivo  

 Valores, 
princípios, 
normas e 
códigos de 
comportamento  

 Estrutura de 
governança  

 Lista de grupos 
de stakeholders  

 Entidades 
incluídas nas 
demonstrações 
financeiras 
consolidadas  

 Atividades, 
marcas, 
produtos e 
serviços  

 Delegação de 
autoridade  

 Responsabilidade de 
cargos e funções de 
nível executivo por 
tópicos econômicos, 
ambientais e sociais  

 Localização da 
sede da 
organização  

 Consulta a 
stakeholders sobre 
tópicos econômicos, 
ambientais e sociais  

 Acordos de 
negociação 
coletiva  

 Definição do 
conteúdo do 
relatório e dos 
Limites de 
tópicos  

 Composição do mais 
alto órgão de 
governança e dos seus 
comitês  

 Local de 
operações  

 Presidente do mais alto 
órgão de governança   Lista de 

tópicos 
materiais  

 Natureza da 
propriedade e 
forma jurídica  

 Seleção e nomeação 
para o mais alto órgão 
de governança  

 Identificação e 
seleção de 
stakeholders  

 Conflitos de interesse  

 Reformulações 
de informações   Mercados 

atendidos  

 Papel desempenhado 
pelo mais alto órgão de 
governança na 
definição de propósito, 
valores e estratégia  

 Porte da 
organização  

 Conhecimento coletivo 
do mais alto órgão de 
governança  

 Alterações no 
relato  

 Informações 
sobre 
empregados e 
outros 
trabalhadores  

 Avaliação do 
desempenho do mais 
alto órgão de 
governança  

 Período 
coberto pelo 
relatório  

 Principais 
impactos, 
riscos e 
oportunida-
des  

 Mecanismos 
para 
orientações e 
preocupações 
referentes a 
ética  

 Identificação e gestão 
de impactos 
econômicos, ambientais 
e sociais  

 Abordagem 
para 
engajamento de 
stakeholders  

 Data do 
relatório mais 
recente  

 Cadeia de 
fornecedores  

 Eficácia dos processos 
de gestão de risco   Ciclo de 

emissão de 
relatórios   Análise de tópicos 

econômicos, ambientais 
e sociais  

(Continua) 
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Cont. Quadro 16: Quesitos da Global Reporting Initiative – GRI – 102 

Seções 
Perfil 

organizacional 
 Estratégia 

Ética e 
integridade 

Governança 
Envolvimento 

com os 
stakeholders 

Prática de 
relatórios 

  

 Mudanças 
significativas na 
organização e 
em sua cadeia 
de fornecedores 

    

 Papel 
desempenhado 
pelo mais alto 
órgão de 
governança no 
relato de 
sustentabilidade  

  

 Contato para 
perguntas sobre 
o relatório  

 Comunicação de 
preocupações 
cruciais  

 Natureza e 
número total de 
preocupações 
cruciais  

 Declarações de 
relato em 
conformidade 
com as Normas 
GRI   Políticas de 

remuneração  

 Principais 
preocupações e 
tópicos 
levantados  

 Princípio ou 
abordagem da 
precaução  

 Processo para 
determinação da 
remuneração  

 Sumário de 
conteúdo da GRI  

 Iniciativas 
externas  

 Envolvimento 
dos stakeholders 
na remuneração  

 Participação em 
associações 

 Proporção da 
remuneração 
total anual  

 Verificação 
externa 

 Proporção do 
aumento 
percentual na 
remuneração 
total anual  

Fonte: Global Reporting Initiative (2020). 

 

A GRI – 103, Forma de Gestão, inclui requisitos e conteúdos gerais para o 

relatório da forma de gestão relativa a Tópicos Materiais8 e foi concebida da seguinte 

forma: i) Explicação do tópico material e seu Limite; ii) Forma de gestão e seus 

componentes, e; iii) Avaliação da forma de gestão, conforme descrito na Figura 31. 

  

 
8 Tópico Material - tópico que reflete os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos de 

uma organização relatora ou que influencia substancialmente as avaliações e decisões dos 
stakeholders (GLOBAL REPORTING INITIATIVE – GRI, 2018). 
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Figura 31: Requisitos gerais para o relatório da forma de gestão 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Cada um dos três conjuntos de Normas Especifica da Global Reporting 

Initiative - GRI, usadas para relatar os quesitos específicos de cada tópico material, é 

composto de padrões que compõem as normas conforme a Figura 32. 

 

Tópico material e seu limite 

•Uma explicação de por 
que o tópico é material.

•O Limite para o tópico 
material, que inclui uma 
descrição de:

•onde ocorrem os 
impactos;

•o envolvimento da 
organização com os 
impactos. Por exemplo, 
se a organização causou 
ou contribuiu para os 
impactos, ou se está 
diretamente vinculada a 
esses impactos por meio 
de suas relações de 
negócio.

•Qualquer limitação 
específica quanto ao 
Limite do tópico.

•Uma explicação de por 
que o tópico é material.

•O Limite para o tópico 
material, que inclui uma 
descrição de:

•onde ocorrem os 
impactos;

•o envolvimento da 
organização com os 
impactos. Por exemplo, 
se a organização causou 
ou contribuiu para os 
impactos, ou se está 
diretamente vinculada a 
esses impactos por meio 
de suas relações de 
negócio.

•Qualquer limitação 
específica quanto ao 
Limite do tópico.

•Uma explicação de por 
que o tópico é material.

•O Limite para o tópico 
material, que inclui uma 
descrição de:

•onde ocorrem os 
impactos;

•o envolvimento da 
organização com os 
impactos. Por exemplo, 
se a organização causou 
ou contribuiu para os 
impactos, ou se está 
diretamente vinculada a 
esses impactos por meio 
de suas relações de 
negócio.

•Qualquer limitação 
específica quanto ao 
Limite do tópico.

Forma de gestão e seus 
componentes 

•Uma explicação de como 
a organização gerencia o 
tópico.

• Uma declaração sobre o 
propósito da forma de 
gestão.

•Uma descrição dos 
seguintes componentes, 
caso estejam incluídos na 
forma de gestão:

•Políticas

•Compromissos

•Objetivos e metas

•esponsabilidades

•Recursos

•Mecanismos de queixas

•Ações específicas, tais 
como processos, 
projetos, programas e 
iniciativas.

•Uma explicação de como 
a organização gerencia o 
tópico.

• Uma declaração sobre o 
propósito da forma de 
gestão.

•Uma descrição dos 
seguintes componentes, 
caso estejam incluídos na 
forma de gestão:

•Políticas

•Compromissos

•Objetivos e metas

•esponsabilidades

•Recursos

•Mecanismos de queixas

•Ações específicas, tais 
como processos, 
projetos, programas e 
iniciativas.

•Uma explicação de como 
a organização gerencia o 
tópico.

• Uma declaração sobre o 
propósito da forma de 
gestão.

•Uma descrição dos 
seguintes componentes, 
caso estejam incluídos na 
forma de gestão:

•Políticas

•Compromissos

•Objetivos e metas

•esponsabilidades

•Recursos

•Mecanismos de queixas

•Ações específicas, tais 
como processos, 
projetos, programas e 
iniciativas.

Avaliação da forma de 
gestão

•Uma explicação de como 
avalia a forma de gestão, 
incluindo:

•os mecanismos para 
avaliar a eficácia da 
forma de gestão;

•os resultados da 
avaliação;

•ajustes.

•Uma explicação de como 
avalia a forma de gestão, 
incluindo:

•os mecanismos para 
avaliar a eficácia da 
forma de gestão;

•os resultados da 
avaliação;

•ajustes.

•Uma explicação de como 
avalia a forma de gestão, 
incluindo:

•os mecanismos para 
avaliar a eficácia da 
forma de gestão;

•os resultados da 
avaliação;

•ajustes.
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Figura 32: Normas Especificam da Global Reporting Initiative - GRI 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Com a ferramenta lançada pela Global Reporting Initiative para uma maior 

transparência e flexibilidade para as organizações, o formato destes elementos facilita 

a divulgação em uma ampla gama de tópicos de forma a contribuir com os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2018), outro 

grupo de indicadores também usados nesta pesquisa, bem como com os Indicadores 

do Instituto Ethos descritos na sequência. 

•Performance Economica

•Presença de Mercado

• Impactos econômicos indiretos

•Práticas de Compras

•Anticorrupção

•Comportamento anticompetitivo

GRI - 200 Econômico

•Energia

•Água

•Biodiversidade

•Emissões, Efluentes e Desperdícios

•Produtos e Serviços

•Conformidades

•Transporte

GRI - 300 Ambiental

• Emprego

• Relações de Gestão de Trabalho

• Saúde e segurança Ocupacional

• Treino e educação

• Diversidade e igualdade de oportunidades

• Não Discriminação

• Liberdade de associação e barganha coletiva

• Trabalho infantil

• Trabalho Forçado ou Obrigatório

• Práticas de Segurança

• Direitos dos Povos Indígenas

• Avaliação de Direitos Humanos

• Comunidades locais

• Avaliação Social do Fornecedor

• Políticas Públicas

• Segurança de saúde do cliente

• Marketing e Rotulagem

• Privacidade do cliente

• Conformidade socioeconômica

GRI - 400 Social
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6.1.2 Indicadores Ethos e Indicadores Ethos - Sebrae 

O Sebrae e o Instituto Ethos, com o objetivo de traduzir a aprendizagem em 

sustentabilidade e responsabilidade social adquirida, para que a sustentabilidade se 

integrasse efetivamente nos negócios das Micro e Pequenas Empresas , trilharam o 

desenvolvimento de uma nova geração dos indicadores (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2018).  

Conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

(2019), o resultado apresentado reflete o empenho em equilibrar duas diferentes 

necessidades: (i) apoiar as empresas que se iniciam na trilha da Responsabilidade 

Social Empresarial – RSE – e (ii) estimular o avanço constante das empresas. 

Segundo o Instituto Ethos (2018) os indicadores foram desenvolvidos em 

integração com a Norma ABNT16001 de responsabilidade social (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2012) e a ISO 26000 norma 

internacional de Responsabilidade Social Empresarial (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO, 2020), além dos parâmetros da 

Global Reporting Initiative (GRI), dos princípios do Pacto Global da ONU e de outras 

iniciativas, evidenciando as necessidades de todas as empresas, independente do 

porte ou de desenvolver a responsabilidade social nas suas gestões.  

Inicialmente o Instituto Ethos propôs uma nova abordagem para a gestão das 

empresas, integrando os princípios da Responsabilidade Social Empresarial – RSE – 

e os comportamentos a ela relacionados com os objetivos para a sustentabilidade, 

baseando-se em um conceito de negócios sustentáveis e responsáveis (INSTITUTO 

ETHOS, 2019). Conforme o Instituto Ethos (2019), estes indicadores principais, 

representam uma ferramenta de gestão que apoia as empresas na incorporação da 

sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial aludida em suas estratégias 

de negócio.  

Este conteúdo trata da aplicação dos indicadores, em que a organização 

poderá os selecionar de acordo com o seu interesse e com a reflexão a respeito dos 

temas que pretende desenvolver (INSTITUTO ETHOS, 2019).   No Quadro 17 é 

apresentado o conjunto de indicadores principais proposto pelo Instituto Ethos.  

 

 

http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.iso.org/iso/home.htm
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Quadro 17: Indicadores de Sustentabilidade Empresarial - Proposta principal Instituto Ethos 

Dimensões 
Visão e 

Estratégia 
Gestão e 

Governança 
Social Ambiental 

Quantidade 
de 
Indicadores 

3 16 17 11 

Indicadores 

Estratégias para 
a 

Sustentabilidade 

Código de Conduta 

Monitoramento de 
Impactos do 
Negócio nos 
Direitos Humanos 

Governança das 
Ações 
Relacionadas às 
Mudanças 
Climáticas 

Governança da 
Organização 
(empresas de capital 
fechado ou empresas 
de capital aberto) 

Combate ao 
Trabalho Infantil na 
Cadeia de 
Suprimentos 

Adaptação às 
Mudanças 
Climáticas 

Compromissos 
Voluntários e 
Participação em 
Iniciativas de 
RSE/Sustentabilidade 

Trabalho Forçado 
(ou Análogo ao 
Escravo) na Cadeia 
de Suprimentos 

Sistema de 
Gestão Ambiental 

Engajamento das 
Partes Interessadas 

Promoção da 
Diversidade e 
Equidade 

Prevenção da 
Poluição 

Relações com 
Investidores e 
Relatórios 
Financeiros 

Relação com 
trabalhadores 
(Efetivos, 
Terceirizados, 
Temporários ou 
Parciais) 

Uso Sustentável 
de Recursos: 
Materiais 

Relatos de 
Sustentabilidade e 
Relatos Integrados 

Relações com 
Sindicatos 

Uso Sustentável 
de Recursos: 
Água 

Comunicação com 
Responsabilidade 
Social  

Remuneração e 
Benefícios 

Uso Sustentável 
de Recursos: 
Energia 

Proposta de 
Valor 

Práticas 
Concorrenciais 

Compromisso com 
o Desenvolvimento 
Profissional 

Uso Sustentável 
da Biodiversidade 

e Restauração 
dos Habitats 

Naturais Práticas 
Anticorrupção 

Comportamento 
frente a Demissões 
e Empregabilidade 

Contribuições para 
Campanhas Eleitorais 

Saúde e Segurança 
dos Empregados 

Educação e 
Conscientização 

Ambiental 
Subtema: 

Impactos do 
Consumo 

Envolvimento no 
Desenvolvimento de 
Políticas Públicas 

Condições de 
Trabalho, 
Qualidade de Vida 
e Jornada de 
Trabalho  

(continua) 
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Cont. Quadro 17: Indicadores de Sustentabilidade Empresarial - Proposta principal Instituto 
Ethos 

Dimensões 
Visão e 

Estratégia 
Gestão e 

Governança 
Social Ambiental 

  

  Gestão Participativa 
Relacionamento 
com o 
Consumidor 

  

Valor 
Compartilhado 

Sistema de Gestão 
Integrado 

Impacto 
decorrente do 
Uso dos 
Produtos ou 
Serviços 

Impactos do 
Transporte, 
Logística e 
Distribuição 

Sistema de Gestão de 
Fornecedores 

Estratégia de 
Comunicação 
Responsável e 
Educação para o 
Consumo 
Consciente 

Mapeamento dos 
Impactos da 
Operação e Gestão 
de Riscos 

Gestão dos 
Impactos da 
Empresa na 
Comunidade 

Gestão da 
Responsabilidade 

Social Empresarial e 
Sustentabilidade 

Compromisso 
com o 
Desenvolvimento 
da Comunidade 
e Gestão das 
Ações Sociais 

Logística Reversa 

Fonte: Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis (2020). 

 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2018) 

os indicadores do Instituto Ethos apresentam, realmente, uma ferramenta de 
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avaliação da gestão de empresas, para a inclusão e a avaliação de práticas de 

responsabilidade social e de sustentabilidade empresarial, no planejamento de 

estratégias da empresa, auxiliando no monitoramento e seu desempenho geral.  

Esses indicadores representam uma nova abordagem para a gestão de 

empresas, integrando os princípios da Responsabilidade Social e Empresarial – RSE 

e os comportamentos a ela relacionados com os objetivos da sustentabilidade, 

baseando-se em um conceito de negócios sustentáveis e responsáveis (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS , 2018). 

Nesse sentido, o Sebrae (2019) alia-se ao Instituto Ethos buscando 

apresentar uma abordagem para a administração de negócios associados à 

responsabilidade social, destacando atenção à produtividade, à inovação, à gestão 

financeira e administração, à estratégia, à integridade e aos relacionamentos com 

empregados, fornecedores e clientes, contribuindo com a geração de valor para os 

negócios e para a sociedade (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS , 2018). 

Conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(2019), os propósitos para o desenvolvimento desses indicadores foram: 

a) atualizar os Indicadores do Instituto Ethos renovando aspectos e avanços do 

movimento de responsabilidade social; 

b) torná-los mais simples, sem perder a consistência de sua proposta;  

c) auxiliar as empresas para uma aplicação útil e eficiente;  

d) visibilizar às empresas que os aplicam, proporcionando confidencialidade e sigilo 

em seu uso. 

 

Surge, então, uma avaliação por meio de indicadores Ethos-Sebrae, para 

Micro e Pequenas Empresas, que aborda 4 dimensões (Visão e Estratégia, 

Governança e Gestão, Social e Ambiental) e 12 indicadores relevantes para uma 

gestão responsável, assim como a prevenção do envolvimento em casos de 

corrupção e a melhoria da qualidade de relações com empregados, fornecedores e 

clientes. Dessa forma, com o uso desses indicadores, os gestores poderão, segundo 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2019), reconhecer de 

que forma a sustentabilidade está incorporada no seu dia a dia e o que pode ser feito 

para melhorar.  
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Apresentam-se no Quadro 18, os Indicadores de Sustentabilidade 

Empresarial para Micro e Pequenas Empresas, propostos conjuntamente pelo 

Instituto Ethos (2019) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2019). 

 

Quadro 18: Indicadores de Sustentabilidade Empresarial - Proposta para Micro e Pequenas 
Empresas  

Dimensões 
Visão e 

Estratégia 
Gestão e 

Governança 
Social Ambiental 

Quantidade 
de 
Indicadores 

1 6 4 1 

Indicadores 
Estratégias para 

a 
Sustentabilidade 

Programa de 
Integridade 

Relação com 
Empregados 

Uso Sustentável 
de Recursos 
Naturais e 

Insumos de 
Produção 

Gestão 
Financeira e 
Administração 
do Negócio 

Compromisso 
com o 

Desenvolvimento 
Profissional 

Produtividade e 
Inovação 

Relacionamento 
e Gestão de 
Fornecedores Saúde e 

Segurança dos 
Empregados 

Relacionamento 
com 
Consumidores 
ou Clientes 

Cumprimento 
das leis 
trabalhistas, 
tributárias e 
ambientais. 

Relacionamento 
com a 
Comunidade  

Fonte: Indicadores Ethos-Sebrae para Micro e Pequenas Empresas (2019). 

 

Ainda conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(2019), os indicadores podem ser utilizados por empresas de qualquer porte para 

gerenciar e desenvolver a sustentabilidade em sua cadeia de valor, para uma ação 

conjunta de pequenas e grandes empresas para o enfrentamento dos desafios da 

sustentabilidade, apontados pelo Pacto Global, com uma correlação com os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
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Considerando as Micro e Pequenas Empresas Industriais, incluiu-se, ainda 

neste estudo, considerando-se o território local, uma movimentação da Federação das 

Indústrias, com a metodologia de avaliação utilizada, denominada Programa Bússola 

da Sustentabilidade. Esse programa, desenvolvido para as indústrias, coleta dados 

por meio de questionários divididos em dimensões empresariais e em áreas temáticas 

de sustentabilidade e será apresentado na próxima Seção. 

6.1.3 Programa Bússola da Sustentabilidade 

A Confederação Nacional das Indústrias aborda o desenvolvimento 

sustentável contemplando “a eficiência produtiva no uso dos recursos, que promove 

o equilíbrio das três dimensões clássicas – o crescimento econômico, a erradicação 

da pobreza e conservação do meio ambiente – com abrangência da dimensão 

cultural” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2017, online).  

Para a evidenciação da sustentabilidade assim como a sua sensibilização nas 

indústrias, atendendo as necessidades específicas desse segmento, a Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná concebeu em 2011 o Programa Bússola da 

Sustentabilidade, que tem por objetivo promover o alinhamento das estratégias de 

negócios assim como das atividades das indústrias no Paraná relativas a aspectos 

sociais, ambientais, econômicos, culturais e espaciais de sustentabilidade 

(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, 2020). O Programa 

idealiza a realização de pesquisas com coleta de dados das indústrias do Paraná, 

assim como a sensibilização e a orientação dos empresários e executivos sobre o 

tema, e foi organizado em projetos complementares com o suporte de tecnologias de 

informação e comunicação (KAHLAU et al., 2014; SISTEMA FIEP, 2020). 

O Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – CPCE (2020) mantém 

parceria com o Observatório do Sistema Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná – FIEP, e explica que a Bússola da Sustentabilidade é uma ferramenta que 

proporciona o mapeamento dos pontos fortes e os que devem ser melhorados para 

uma melhor competitividade das indústrias, tendo a sustentabilidade no centro dos 

negócios das organizações. 

Os conteúdos desse programa estão organizados e divididos em ambientes 

empresariais, divididos em dimensões empresariais, e sequencialmente divididos nas 

áreas temáticas de sustentabilidade, conforme a Figura 33. 
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Figura 33: Organização dos Ambientes Empresariais e suas dimensões  

 
Fonte: Adaptado de Bússola da Sustentabilidade (2020 online).  

 

O Programa Bússola da Sustentabilidade é voltado para os diversos setores 

da indústria, fornecendo informações a respeito dos aspectos que compõem o tema 

sustentabilidade para uma compreensão de seus componentes, funções e aplicações 

na indústria (SISTEMA FIEP, 2020). Os respondentes recebem uma certificação de 
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participação, assim como um diagnóstico com os seus resultados, para futuras 

análises e a possibilidade de utilização nas tomadas de decisões organizacionais.  

Infere-se neste estudo que os indicadores da Bússola podem ajudar as micro 

e pequenas empresas do ramo industrial na mostra e no entendimento da importância 

de mudar a concepção sobre o meio ambiente, adequando seus processos produtivos 

aos limites e às condições que os meios naturais e sociais impõem. Isto corrobora 

com Baumgartner e Rauter (2017) que destacam a importância de incorporar a 

sustentabilidade nos propósitos e nos processos das empresas contribuindo para a 

vantagem competitiva e com Broman et al. (2017) que comentam sobre as ameaças 

que envolvem os aspectos de colaboração sistemática e estratégica, acelerando para 

o caminho das sociedades sustentáveis.  

Diante do exposto, são apresentados resumidamente os indicadores 

utilizados nesta pesquisa, que tem aderência aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, na Figura 34.  Em uma primeira análise estes indicadores estão 

alinhados com todos os desafios empresariais para avanços no movimento de 

responsabilidade social e ambiental. Evidencia-se igualmente, o empenho no 

equilíbrio de diferentes necessidades apoiando as organizações para que se iniciem 

na trilha da Responsabilidade Social Empresarial. 
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Figura 34: Indicadores de Sustentabilidade e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 As ferramentas de avaliação da sustentabilidade contêm várias premissas 

sobre o que é importante medir, como mensurar, quem e em qual papel deve ser 

considerado na avaliação e quais perspectivas de sustentabilidade são relevantes e 

legítimas, conforme as necessidades e o porte de cada organização, segundo 

Gasparatos (2012). A avaliação da sustentabilidade nas empresas, no entanto, é uma 

prática nova e que vem crescendo, contando com a participação e a comunicação das 

partes interessadas, por meio de ferramentais que espelhem uma visão integrada, as 

inter-relações entre eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 

FERRAMENTAS

Indicadores Global 
Reporting Initiative 

(GRI)

Indicadores      Ethos-
Sebrae

Bússola da 
Sustentabilidade

Objetivos do 
Desenvolvimento 

Sustentável

CARACTERÍSTICAS

Conjunto de Diretrizes 
para serem utilizadas 
por organizações no 

relato de seus impactos 
na economia, no meio 

ambiente e na 
sociedade

Incorporação da 
sustentabilidade e da 

RSE 

Alinhamento dos 
aspectos sociais, 

ambientais, 
econômicos, culturais e 

geográficos de 
sustentabilidade nas 

indústrias

São interconectados, de 
forma que o êxito de um, 

abarca a discussão de 
temas que estão 

associados a outros 
objetivos.

MÉTODO

Indicadores que devem ser evidenciados no 
relatório de sustentabilidade para retratar 

informações contextuais sobre uma 
organização divididos em seis seções e 56 
indicadores para compreensão da natureza 

da organização e seus impactos 
econômicos, ambientais e sociais.

Aborda aspectos relevantes para uma 
gestão responsável, assim como a 

prevenção do envolvimento em casos de 
corrupção e a melhoria da qualidade de 
suas relações com seus empregados, 

fornecedores e clientes.

A coleta-aprendizagem por meio de 
questionário com questões sobre 

planejamento e gestão de processos; 
gestão de pessoas; produção; cadeia de 

suprimentos e distribuição; consumidores; 
parcerias institucionais; meio ambiente e 

engajamento local.

Fazem parte de uma agenda global que tem 
17 objetivos e 169 metas que visam a 
justiça, prosperidade, desenvolvimento 

sustentável e igualdade. 
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governança, evidenciando a situação da sustentabilidade empresarial (RESENDE, 

2018; SCHRIPPE, 2015, 2018; SOARES, 2018). 

Deste prisma, observou-se os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

definidos na Agenda 2030 – ONU, com o intuito de alinhar com as boas práticas 

sustentáveis e os indicadores de Sustentabilidade Empresarial. Os Objetivos do 

Desenvolvimentos Sustentável que integram as dimensões ambientais, sociais e 

econômicas serão apresentados na seção seguinte. 

6.1.4 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a 

prosperidade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, 2016). Busca 

fortalecer a paz universal com mais liberdade, reconhecendo que a erradicação da 

pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, 

representa o maior desafio global, indispensável para o desenvolvimento sustentável 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, 2016).  

A ONU (2020), ao incluir na Agenda 2030 os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODSs), nas suas 169 metas, mostra que as nações colaborando entre si 

e engajadas nas cinco dimensões, do desenvolvimento sustentável entrelaçadas – 

pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria – podem ter benefícios mútuos e 

prosperar – Figura 35. 
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Figura 35: Dimensões do Desenvolvimento Sustentável entrelaçadas 

 

Fonte: Adaptado da ONU (2016, p. 1). 

 

Conforme a ONU (2016), as pessoas representam o primeiro pilar para os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o qual tem por foco principal a erradicação 

da pobreza e da fome de todas as maneiras, e a garantia da dignidade e da igualdade; 

como segundo pilar vem o planeta, com o objetivo de proteger os recursos naturais e 

o clima, para as gerações futuras; a prosperidade como terceiro pilar, objetiva garantir 

vidas em harmonia com a natureza; a paz, como quarto pilar, objetiva promover a 

pacificidade entre as sociedades, justas e inclusivas; por fim o quinto pilar são as 

parcerias, em que seu objetivo é implementar a agenda por meio de uma parceria 

global sólida, isso implica na formação de redes colaborativas e globais. 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável levam em conta o legado dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e procuram obter avanços nas metas não 

alcançadas, assegurando os direitos humanos, que são integrados, mesclando as 

dimensões econômica, social e ambiental (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - 

ONU, 2016).  

OS Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, publicados na Agenda 2030, 

segundo a ONU (2016) são apresentados a seguir, e reforçados na Figura 36: 
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1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.  

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável.  

3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades. 

4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.   

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas às mulheres e meninas.   

6. Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e o saneamento para 

todos.  

7. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível 

à energia.  

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos.  

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação.  

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.  

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis.  

12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.  

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos.  

14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável.  

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter 

a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.  

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis.  

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 
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Figura 36: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: ONU (2016, p. 20). 

 

Também chamados de Objetivos Globais, os ODSs implicam em um chamado 

universal para proteção do planeta (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, 

2016).  Esses 17 Objetivos são interconectados, de forma que o êxito de um, abarca 

a discussão de temas que estão associados a outros objetivos. 

Os propósitos da Agenda 2030, bem como os ODS, estão intimamente ligados 

aos propósitos deste estudo, e evidenciam-se no momento em que se visualizam os 

nós e os subnós gerados na Análise de Conteúdo dos indicadores levantados, 

considerando-se as palavras-chave e as categorias de Análise estabelecidas para a 

pesquisa, conforme se registra na Figura 37. 
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Figura 37: Nós e Subnós – Palavras chave e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

  
Fonte: Autoria própria (2020), com uso do Software VOSviewer. 

 

Dessa forma, lembra-se que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

apontam para a necessidade de mudanças e de atitudes por parte das organizações, 

tanto privadas como públicas, visando as possíveis soluções dos problemas 

ambientais que acometem o planeta (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, 

2016).  Sendo assim, vale ressaltar que a conscientização está fundamentada na 

iniciativa da sociedade, das organizações, com o intuito de colaborar para a 

preservação do ambiente, mas obedecendo princípios de desenvolvimento da 

economia. 

Tratados os principais organismos que propõem indicadores faz-se 

necessário analisar tais dados para verificar a interligação entre eles buscando a 

promoção de estratégias baseadas na competitividade ambiental na inserção das 

organizações no ambiente econômico, contribuindo para a melhoria da ecoeficiência 

das organizações.  

Uma das formas de análise é a clusterização, tratada sequencialmente, tendo 

em vista a quantidade expressiva de indicadores existentes e o fato que nem sempre 

as Micro e Pequenas Empresas dão conta de utilizá-los, ou mesmo de procurar 
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organismos de apoio para isto. Sendo assim, encontrar clusters de indicadores 

disponíveis, representa uma forma de auxiliar essas organizações, no intuito de 

contribuir também com o meio-ambiente, com apontamento de ações sustentáveis. 

Neste sentido verifica-se que as organizações podem adotar medidas para 

redução de consumo de energia, diminuição de desperdícios, reaproveitamento e 

reciclagem de materiais, redução de insumos produtivos e aumento da eficiência 

operacional. Nobre (2019) corrobora, registrando que quando feitas e usadas de forma 

simplificada e de fácil adoção e compreensão, as ferramentas apoiam a excelência da 

gestão.  

 

6.1.5 Clusterização dos dados pesquisados 

A clusterização de documentos colaborou com a definição dos indicadores 

relacionados à sustentabilidade com o propósito de compor o framework para 

visualização das práticas sustentáveis para Micro e Pequenas Empresas , de maneira 

objetiva, pois esta forma de análise auxilia o entendimento da estrutura natural que se 

forma em um conjunto de dados, para descoberta de agrupamentos e para a 

identificação de importantes distribuições que refletem padrões consistentes de 

comportamento de forma qualitativa e quantitativa atendendo ao Projeto Convergente 

Paralelo. 

Desta forma, foram analisados os indicadores de sustentabilidade empresarial 

da Global Reporting Initiative (2020), do Instituto Ethos e do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2020), assim como os do Programa Bússola 

da Sustentabilidade (2020), alinhados com os nós e subnós identificados na Análise 

de Conteúdo – seção 5.2.1. Analisou-se, igualmente, a Revisão de Literatura que 

apoia esta monografia. A ferramenta de apoio foi o Software NVivo 11, já citado. 

Foram iterados os dados de cada uma das fontes de levantamento com os 

nós e subnós resultantes das categorizações de análise e de contexto, conforme 

Bardin (2011) – Seção 5.2.1. 

Deste procedimento, pode-se levantar os indicadores necessários para uma 

avaliação da sustentabilidade nas Micro e Pequenas Empresas , tendo em vista que 

os documentos analisados reportam que os indicadores desenvolvidos por essas 

entidades podem ser usados em organizações de todos os portes, desde que sejam 
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considerados os seus recursos (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2019; 

INSTITUTO ETHOS, 2019).   

Para o âmbito das Micro e Pequenas Empresas, em geral com dificuldades 

como a falta de dados, de sistema de informação, de pessoas responsáveis pela 

coleta e com visão de processos e a falta de planejamento estratégico, conforme 

Leoneti, Nirazawa e Oliveira (2016), os aspectos ambientais, sociais e econômicos, 

precisam ser evidenciados e analisados para que possam contribuir com os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável, relevando a importância das Micro e Pequenas 

Empresas  em qualquer economia. Rememora-se Rezende (2018), com a explicação 

de que a avaliação da sustentabilidade, envolve a teoria e a prática, validando a 

importância do desenvolvimento de competências operacionais para um futuro 

compartilhado, alertando para os impactos ambientais. 

Inicialmente compôs-se o cluster com os dados da Revisão de Literatura, 

identificando a necessidade do estabelecimento de estratégias sustentáveis para o 

desenvolvimento das organizações, que fortaleçam as políticas de práticas com a 

utilização dos recursos disponíveis, tomando iniciativas responsáveis para atingir a 

sustentabilidade (TEIXEIRA; DANTAS; BARRETO, 2018). Embora as Micro e 

Pequenas Empresas tenham dificuldades nas decisões por iniciativas mais 

sustentáveis, conforme Back (2015), estas estão relacionadas, em geral, à falta de 

conhecimento sobre os danos ambientais gerados pelo seu negócio.  

Deste conjunto de dados pode-se observar a formação de quatro clusters, 

inicialmente o Cluster “Fornecedores” (1) – ver legenda Figura 37 – denota a cadeia 

de suprimentos para os processos organizacionais e o desenvolvimento de parcerias, 

visando à eficiência desses processos e produtos e a eficácia dos resultados. De 

acordo com Domingos (2015), as peculiaridades das pequenas e médias empresas 

nas harmonizações com fornecedores, que fazem parte do seu ambiente, é um ponto 

a ser avaliado. 

O cluster “Organização” (2) – Figura 37 – representa as informações que 

abrangem o comportamento de seus empregados, os programas de capacitação, as 

informações difundidas sobre as políticas da organização, possuindo iniciativas e 

estruturas para apoiar sua cadeia de suprimentos. 

Detectou-se, ainda, o cluster “Processos” (3), em que os processos da 

organização em relação às práticas sustentáveis, está ligado   ao ambiente em que 
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estão inseridos, proporcionando aprendizagem em sustentabilidade e 

responsabilidade social.    As informações claras  dos processos produzem respostas 

relacionadas à questão da Sustentabilidade em que as organizações objetivam a 

eficiência de seus processos, aumentando a qualidade dos produtos e serviços 

(SACHS, 2002; SAVITZ; WEBER, 2007; VELEVA; ELLENBECK,2001). Os 

indicadores como forma para evidenciar a Responsabilidade Social e Empresarial 

desenvolvidos com responsabilidade e alinhados com as estratégias, têm impacto nos 

resultados da organização, sejam eles econômicos, ambientais ou sociais. Existem 

desafios a serem enfrentados, conforme Araújo (2012), para a implementação da 

sustentabilidade, em que dependem de estratégias delimitadas pelas organizações e 

são necessárias, portanto, avaliações das ações desenvolvidas são necessárias.  

Os interessados nas informações da organização aparecem no cluster 

“Interessados” (4), que se referem às pessoas que fazem parte do processo 

internamente, assim como o público externo a ela (PHILLIPS; FREEMAN; WICKS, 

2003). – Figura 38. No caso das Micro e Pequenas Empresas, identificou-se os 

stakeholders como sendo: os funcionários, os fornecedores, os clientes, os bancos, 

os governos e a comunidade, conforme a definição de Philips, Freeman e Wicks 

(2003).  
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Figura 38: Referencial Teórico X Nós e Subnós 
 

  
 
Legenda: 1 – Fornecedores   2 – Organização 3 – Processos 4 - Interessados 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

As análises dos indicadores privilegiaram as dimensões ambiental, social e 

econômica, para utilização de uma auto avaliação dessas organizações – Figura 39. 

Três clusters evidenciaram-se trazendo as três dimensões aludidas, destacando a 

dimensão ambiental, com a biodiversidade que considera o ecossistema, as áreas 

protegidas e suas espécies, características fundamentais da natureza e responsável 

pela estabilidade dos ecossistemas assim como pelo seu equilíbrio. A biodiversidade 
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(1) apresenta grande potencial econômico, sendo a base de muitas atividades 

voltadas aos produtos e serviços, porém depende das escolhas, regenerando o que 

se extrai deles (SACHS, 2002; VEIGA, 2002, 2019). Um outro cluster evidenciado traz 

a dimensão social (2), que cerca as questões com os trabalhadores, com os cuidados 

do meio ambiente, com os fornecedores responsáveis na distribuição de suprimentos 

e das políticas da organização. Neste aspecto, Oliveira (2018) defende que as 

políticas socioeconômicas devem ser alinhadas com a busca de transformações pró 

ativas no combate aos problemas ambientais.  

 Conectado a estas dimensões, em um terceiro cluster está a visão estratégica 

e a governança na gestão (3), pautado na comunicação interna e externa de 

processos. Segundo Andrade e Amboni (2017), a estrutura organizacional liga-se à 

estratégia organizacional envolvendo aspectos físicos, humanos, financeiros, 

jurídicos, administrativos e econômicos e suas estruturas também se referem à divisão 

do trabalho e às relações hierárquicas.  

Apoia-se, então em Meadows (1998) já que os indicadores de 

sustentabilidade devem ser simultaneamente significativos considerando os domínios 

da ciência e da política, de maneira que vão além dos indicadores ambientais, se 

tornam indicadores de sustentabilidade incluindo o tempo, o limite ou o objetivo, que 

se impõem para medir a eficiência, a suficiência e a qualidade e a equidade da vida. 

É essencial na construção de indicadores de sustentabilidade, que se 

fundamentem a partir de problemas e de situações reais com a devida reflexão sobre 

o que se quer efetivamente medir, pois, pode-se obliterar aspectos críticos e impedir 

que se utilize o potencial esperado do indicador (MALHEIROS, 2008; MEADOWS, 

1998). 

Portanto, o alcance dos objetivos de sustentabilidade nas pequenas 

empresas, para Malheiros et al. (2013) explica que se depende de informações que 

possibilitem o acompanhamento de mudanças qualitativas e quantitativas, 

considerando informações consistentes, mediante o uso de indicadores de 

desenvolvimento sustentável.  
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Figura 39: Indicadores de Sustentabilidade Empresarial X Nós e Sub nós 

 

 
Legenda: 1 – Biodiversidade 2 – Dimensão Social 3 – Visão estratégica e governança na gestão 
 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Da clusterização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com os nós 

e subnós, obteve-se quatro clusters: (i) Compromissos, (ii) Informações, (iii) 

Organização e (iv) Responsabilidades. Estes Clusters se dividem, apresentando os 
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termos contidos nesse documento, que podem ser visualizados no dendrograma da 

Figura 39. 

No cluster “Compromissos” (1) – Figura 39 – aparece a perspectiva para se 

converter as necessidades e os anseios de nível mundial em soluções empresariais 

(INSTITUTO ETHOS, 2019). Dessa forma, para Sachs (2008), as soluções para os 

problemas sociais e ecológicos estão na cooperação global, emergem como 

contribuições às estratégias de desenvolvimento.  Sachs (2001) expõe, ainda, que o 

crescimento econômico a serviço de objetivos socialmente desejáveis e repensados 

de forma adequada para minimizar os impactos ambientais negativos, continua sendo 

uma condição necessária para o desenvolvimento. 

O cluster denominado “Informações” (2) –  Figura 39 – revela a necessidade 

de uma visão de reconhecimento das responsabilidades à sociedade e ao meio 

ambiente, o que pode proporcionar um fortalecimento da empresa em relação à 

inovação e crescimento; (AGENDA, 2030; INSTITUTO ETHOS, 2019; SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS , 2018).  

Além disso, as novas tecnologias permitem um cenário de formação de 

grupos organizados, levando a redes para soluções práticas, colaborativas e 

inovadoras, facilitando o compartilhamento de informações e de experiências, 

integrando princípios do Pacto Global (AGENDA, 2030). Reconhecendo sua 

importância, recai na transparência necessária ao compartilhamento de informações 

a respeito de desempenhos ambientais, sociais e econômicos (MALHEIROS, 2008, 

2012). 

Já o cluster “Organização” (3) – Figura 39 – mostra um equilíbrio entre os 

resultados das práticas voltadas à sustentabilidade e os resultados econômicos e 

sociais das organizações, que precisam ser corretas no sentido ambiental, 

responsáveis perante à sociedade e as ações sustentáveis devem fazer partes de 

seus alicerces de gestão e não apenas transitórias (INSTITUTO ETHOS, 2019 ). 

 Por fim no cluster “Responsabilidade” (4) – Figura 39 - aproxima-se a 

aprendizagem da sustentabilidade e da responsabilidade social com a incorporação 

da Responsabilidade Social Empresarial.  A necessidade de colaboração liga-se à 

concretização dos ODSs, em que se provoca a adesão maciça das organizações aos 

propósitos do Pacto Global (AGENDA, 2030).  
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Claro e Claro (2008) apontam que as empresas internalizaram as 

preocupações com as questões sociais e ambientais por meio das práticas de 

Responsabilidade Social Corporativa e enfatizam o princípio da sustentabilidade na 

continuidade do crescimento das organizações a partir de harmonização com o meio 

ambiente, a sociedade e sua viabilidade econômica. 

Com isso, as organizações dependem da sustentabilidade ambiental para sua 

eficácia, como impulsionadora de produtividade, de crescimento econômico e para 

alavancar  a criatividade na solução dos desafios do desenvolvimento sustentável 

(INSTITUTO ETHOS, 2019 ).  
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Figura 40: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável X Nós e Subnós 

 

Legenda: 1 – Compromissos 2 – Informações 3 – Organização 4 - Responsabilidade  
 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Com o alinhamento dos clusters analisados obteve-se os dados para a 

composição do framework, objetivo maior deste estudo, com indicadores e práticas 

sustentáveis para Micro e Pequenas Empresas, detalhado na seção 6.2. 
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Considera-se que as práticas sustentáveis devem ser administradas para 

obter melhores resultados, de forma consciente, na conservação dos recursos e no 

equilíbrio das dimensões da sustentabilidade (CLARO; CLARO, 2008; MALHEIROS, 

2008; REZENDE, 2018; SANTOS; SILVA, 2018).   

Além da percepção das organizações, relacionada aos benefícios que a 

sustentabilidade pode trazer, Botelho et al. (2015) observam que a contribuição para 

a adoção das práticas de sustentabilidade pode ser considerada nas exigências de 

consumidores conscientes e nas parcerias com fornecedores  

Segundo Schneider (2015) por meio da criação de valor, a sustentabilidade 

empresarial busca atender a integridade ambiental, a igualdade social e o 

desenvolvimento econômico com a evolução das práticas de sustentabilidade desde 

suas primeiras medidas até o nível em que a sustentabilidade já está incorporada nos 

processos organizacionais influenciando os atores envolvidos e tornando as ações 

cada vez mais espontâneas no dia a dia da organização. 

No Quadro 19, apresenta-se as boas práticas de sustentabilidade, conforme 

a Agenda 2030, que se alinham aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

conforme definidas pela Organização das Nações Unidas (ORGANIZAÇÕES DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2019, p. 19) 
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Quadro 19: Boas Práticas de Sustentabilidade alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável 

B
o

a
s
 p

rá
ti

c
a

s
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e
 S

u
s
te

n
ta

b
il
id

a
d

e
 

Promover ações que auxiliem na minimização da pobreza. 

Promover a produção de alimentos sustentáveis e a economia circular. Dê preferência 
para alimentos orgânicos, produzidos na sua região e/ou que sejam de origem da 
agricultura familiar.  

Incentivar e apoiar campanhas de vacinação e prevenção de Infecções sexualmente 
transmissíveis (IST). Adotar campanhas internas para melhorar a qualidade de vida de 
seus colaboradores. 

Incentivar a capacitação e o progresso educacional de seus funcionários e familiares e 
quando possível da comunidade. 

Promover a inclusão de mulheres em cargos de liderança, equiparando os salários. 

Incentivar campanhas de uso racional e conservação da qualidade da água. 

Adotar ações de eficiência energética na empresa e se possível, implementar sistemas 
de geração de energias renováveis (fotovoltaica, eólica, entre outros) 

Adotar como premissa o trabalho decente para todos e com remuneração igual para 
trabalho de igual valor. Melhorar a gestão para atingir melhores índices de 
produtividade. 

Modernizar a infraestrutura da empresa para torná-la mais sustentável e acessível a 
todos os clientes. 

Garantir a igualdade de oportunidades e redução das desigualdades para todos os 
funcionários. 

Adotar o compromisso com o desenvolvimento urbano equilibrado. 

Fazer a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados na empresa, por meio dos 3R: 
redução, reutilização e reciclagem. 

Fazer o inventário de emissões de Gazes de Efeito Estufa e adotar metas para reduzir 
as emissões da empresa. 

Fazer a gestão de resíduos sólidos e líquidos e minimizar os impactos do descarte de 
efluentes. Em áreas litorâneas, adotar sistemas de conservação e uso sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

Promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres em que a empresa esteja 
inserida 

Promover ambientes de trabalho éticos, justos, livre de corrupção e transparentes. 

Buscar parceiras e promover ações que impulsionem o desenvolvimento sustentável. 

 
Fonte: Adaptado da ONU (2016). 

 

Existe, portanto, o desafio das ações cotidianas que contribuem para o 

cumprimento das metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

porém  ressalta-se as mudanças efetivas necessárias nas atitudes da sociedade em 

relação a questões ambientais e sociais, como:  combate à pobreza e à fome, 

promoção da saúde, educação e qualidade de vida para todos, equidade de raça e 

gênero, mudanças climáticas, escassez hídrica, consumo consciente , entre outros 

(CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, 2020).  
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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável desdobram-se em metas, 

referindo-se a caminhos a serem seguidos pra que esses objetivos sejam cumpridos, 

porém estes dependem de ações de todos os envolvidos nos processos, desde as 

pequenas ações individuais até as exigências para consumo de produtos de empresas 

que usam processos produtivos mais limpos e que ofereçam condições justas de 

trabalho (CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, 2020, SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS , 2016). 

Com estes alinhamentos, parte-se para a composição dos indicadores de 

Sustentabilidade Empresarial para Micro e Pequenas Empresas, que serão 

apresentados na seção seguinte. 

6.2 COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES COM APLICAÇÃO NO REAL CENÁRIO 
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

Nesta seção são apresentados os indicadores que compuseram este estudo, 

iniciando pelos documentos apresentados pela Global Reporting Initiative, que 

padroniza relatórios de sustentabilidade. Na sequência, são apresentados os 

Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis, Os Indicadores Ethos – Sebrae para 

Micro e Pequenas Empresas, e por fim, os Indicadores do Programa Bússola da 

Sustentabilidade – Sistema FIEP.  

Para o Global Reporting Initiative – GRI considera-se pontos fortes da 

ferramenta: uso reconhecido internacionalmente, que pode ser aplicado em diversos 

setores e portes de empresas e ser flexível. Trata-se de um modelo global de 

indicadores que ajuda a padronizar relatórios de sustentabilidade das empresas, 

porém, os impactos na natureza variam de acordo com o tipo de operação empresarial 

e com o ecossistema no qual a organização está inserida com características 

particulares em termos de impactos ambientais (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 

2019).  Entretanto, segundo a Global Reporting Initiative (2019), para a elaboração do 

relatório GRI é necessário que a empresa tenha um sistema consolidado de coleta de 

informações, reconhecido ponto frágil das Micro e Pequenas Empresas. 
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Apresenta-se no Quadro 20, os indicadores da Global Reporting Initiative, com 

a codificação utilizada nos documentos pesquisados. O quadro completo, com as 

nomenclaturas de cada indicador, está disposto no Apêndice A. 

A codificação deste quadro refere-se aos indicadores, econômicos, 

ambientais e sócias conforme os códigos: EC - Econômicos; EN - Ambientais; LA - 

Relações Trabalhistas; HR - Direitos Humanos; SO - Sociedade e PR – Produtos. 
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Quadro 20: Indicadores Global Reporting Initiative 

Econômica Ambiental Social 

Aspecto - 
Desempenho 
Econômico                                         
G4-EC1 G4-EC2 
G4-EC3  G4-EC4  

Aspecto - Materiais G4-EN1 G4-
EN2 

Aspecto - Emprego 
G4-LA1 G4-LA2 G4-LA3 

Aspecto - Trabalho Infantil 
G4-HR5  

Aspecto - Conformidade 
G4-SO8  

Aspecto - Energia 
G4-EN3 G4-EN4 G4-EN5 G4-
EN6 G4-EN7 

Aspecto - Relações Trabalhistas 
G4-LA4  

Aspecto - Trabalho Forçado ou 
Análogo ao Escravo 
G4-HR6  

Aspecto - Avaliação de 
Fornecedores em Impactos na 
Sociedade 
G4-SO 9 G4-SO 10 

Aspecto - Água 
G4-EN8 G4-EN9 G4-EN10 

Aspecto - Saúde e Segurança no Trabalho 
G4-LA5 G4-LA6 G4-LA7 G4-LA8 

Aspecto - Práticas de Segurança 
G4-HR7  

Aspecto - Mecanismos de 
Queixas e Reclamações 
Relacionadas a Impactos na 
Sociedade 
G4-SO11  

Aspecto - Biodiversidade 
G4-EN11 G4-EN12 G4-EN13 G4-
EN14 

Aspecto - Treinamento e Educação 
G4-LA9 G4-LA10 G4-LA11 

Aspecto - Direitos dos Povos 
Indígenas e Tradicionais 
G4-HR8  

Aspecto - Saúde e Segurança 
do Cliente 
G4-PR 1 G4-PR 2 

Aspecto - Emissões 
G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-
EN18 G4-EN19 G4-EN20 G4-
EN21 

Aspecto - Diversidade e Igualdade de 
Oportunidade 
G4-LA12  

Aspecto - Avaliação 
G4-HR9  

Aspecto - Rotulagem de 
Produtos e Serviços 
G4-PR 3 G4-PR 4 G4-PR 5 

Aspecto - Efluentes e Resíduos 
G4-EN22 G4-EN23 G4-EN24 G4-
EN25 G4-EN26 

Aspecto - Igualdade de Remuneração para 
Mulheres e Homens 
GG4-LA13  

Aspecto - Avaliação de 
Fornecedores em Direitos 
Humanos 
G4-HR10 G4-HR11 

Aspecto - Comunicações de 
Marketing 
G4-PR 6 G4-PR 7 

Aspecto - Conformidade 
G4-EN29  

Aspecto - Avaliação de Fornecedores em 
Práticas Trabalhistas 
G4-LA14 G4-LA15 

Aspecto - Mecanismos de Queixas 
e Reclamações Relacionadas a 
Direitos Humanos 
G4-HR12 

Aspecto - Privacidade do 
Cliente 
G4-PR8  

Aspecto - Transporte 
G4-EN30 

Aspecto - Mecanismos de Queixas e 
Reclamações Relacionadas a Práticas 
Trabalhistas 
G4-LA16  

Aspecto - Comunidades Locais 
G4-SO 1 G4-SO 2 

Aspecto - Conformidade 
G4-PR9  

Aspecto - Geral 
G4-EN31  

Aspecto - Investimentos 
G4-HR1 G4-HR2 

Aspecto - Combate à Corrupção 
G4-SO 3 G4-SO 4 G4-SO 5 

Aspecto - Avaliação Ambiental de 
Fornecedores 
G4-EN32 G4-EN33  

Aspecto - Não discriminação 
G4-HR3  

Aspecto - Políticas Públicas 
G4-SO6  

Aspecto - Mecanismos de 
Queixas e Reclamações 
Relativas a Impactos Ambientais 
G4-EN34  

Aspecto - Liberdade de Associação e 
Negociação Coletiva 
G4-HR4  

Aspecto - Concorrência Desleal 
G4-SO7  

Fonte: Adaptado Global Reporting Initiative (2019). 
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Nos Indicadores Ethos-Sebrae, os pontos fortes da ferramenta estão na 

disponibilidade on-line, destinada aos diversos setores e portes de empresas com 

possibilidade de escolha quanto ao número de indicadores e também de fornecimento 

de relatórios consolidados com informações do diagnóstico de desempenho, de 

planejamento para estabelecer metas e a indicação da convergência entre os 

princípios do Pacto Global da ONU (INSTITUTO ETHOS, 2019).  O Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – Sebrae disponibilizam a publicação dos Indicadores Ethos-

Sebrae de Responsabilidade Social e Empresarial para Micro e Pequenas Empresas. 

Porém, esses limitam-se, por evidenciar a dimensão social, com questões binárias 

(sim/não), não favorecendo o acompanhamento da evolução nestes quesitos para 

micro e pequenas empresas e, também, o acesso à ferramenta on-line está  restrito 

às empresas associadas ao Instituto Ethos (INSTITUTO ETHOS, 2019; SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2018).  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -Sebrae (2019) 

pela Ideia Sustentável, sintetizou em seis tendências abrangentes, oportunizando 

empreendimentos com diferenciação no mercado, como segue: 

1. Empreendedorismo com propósito – Destacando preocupações relacionadas aos 

desafios socioambientais, criar empresas conduzindo de acordo com seus valores 

e crenças; 

2. Diversidade como vantagem competitiva – Atentar seus interesses em linhas de 

produtos e serviços, apostar no empreendedorismo como forma de expressão na 

sociedade e também como fonte de geração de renda com maior possibilidade de 

crescimento; 

3. Inovação e tecnologia em favor de negócios mais sustentáveis – Desenvolvimento 

de produtos, serviços e tecnologias digitais menos impactantes ao meio ambiente 

e à sociedade, tendo em vista a escassez de recursos, principalmente em razão 

das alterações no clima; 

4. Economia colaborativa como fonte de crescimento – Criação de soluções e 

contribuição com a sociedade, reinventar para corresponder às demandas desse 

novo cenário; 
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5. Economia circular como oportunidade de negócio - Repensar modelos lineares e 

adotar uma lógica mais responsável, ligada à economia circular, diante de uma 

sociedade que compra e descarta produtos em uma velocidade; 

6. Cidades sustentáveis, ambientes para o empreendedorismo – Solucionar 

questões socioambientais para tornar os espaços urbanos mais sustentáveis, 

envolvendo governos, sociedade civil e empresas, em especial os pequenos 

negócios, oferecendo produtos e serviços específicos às realidades locais.  

 

No Quadro 21, estão dispostos os indicadores do Instituto Ethos conforme os 

Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis distribuídos em quatro dimensões e 47 

indicadores. Igualmente no Quadro 22, estão os Indicadores ETHOS-SEBRAE para 

Micro e Pequenas Empresas em quatro dimensões com 12 indicadores.  Os 

Indicadores utilizados pelo Programa Bússola da Sustentabilidade podem ser 

visualizados no Quadro 23. 

O Programa Bússola Sustentabilidade do Sistema FIEP, atua dentro dos 

pressupostos da sustentabilidade, o que representa uma condição irrefutável para a 

indústria, que deve proceder as adequações e as inovações necessárias para atender 

a esse padrão de competitividade (SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DO PARANÁ – SISTEMA FIEP, 2020). Conforme o Sistema FIEP (2020), o 

desenvolvimento de práticas sustentáveis no âmbito industrial é visto como um grande 

desafio, pela questão conceitual, pela dificuldade em conhecer, aplicar e medir 

práticas e resultados que afetem diretamente os negócios, o que torna fundamental o 

seu conhecimento para uma transformação na indústria em favor do desenvolvimento 

sustentável. 

 De acordo com o Sistema FIEP (2020), a Bússola da Sustentabilidade busca 

revelar o conceito de sustentabilidade, tornando-o tangível assim como promover 

reflexões sobre a temática entre as indústrias do Paraná fomentando a 

competitividade destas nos cenários atual e futuro. Sendo assim, o Sistema FIEP 

(2020), apresenta uma estrutura para categorizar essas ações em um modelo, em que 

estas são desdobradas em três ambientes empresariais: Ambiente interno, 

Microambiente e Macroambiente. 
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Quadro 21: Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis 

Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis 

Dimensão Visão e 
Estratégia  
 - Estratégias para a 
Sustentabilidade 
 - Proposta de Valor 
 - Valor 
Compartilhado 

Dimensão Governança e Gestão 
 - Código de Conduta 
 - Governança da Organização 
(empresas de capital fechado OU 
empresas de capital aberto)  
 - Compromissos Voluntários e 
Participação em Iniciativas de RSE/ 
Sustentabilidade 
 - Engajamento das Partes 
Interessadas 
 - Relações com Investidores e 
Relatórios Financeiros 
 - Relatos de Sustentabilidade 09 e 
Relatos Integrados 
 - Comunicação com 
Responsabilidade Social 
 - Práticas Concorrenciais 
 - Práticas Anticorrupção 
 - Contribuições para Campanhas 
Eleitorais (Não utilizado no ciclo 
2016/2017) 
 - Envolvimento no Desenvolvimento 
de Políticas Públicas 
 - Gestão Participativa 
 - Sistema de Gestão Integrado 
 - Sistemas de Gestão de 
Fornecedores 
 - Mapeamento dos Impactos da 
Operação e Gestão de Riscos 
 - Gestão da Responsabilidade Social 
Empresarial e Sustentabilidade 

Dimensão Social 
 - Monitoramento de Impactos do Negócio nos Direitos 
Humanos 
 - Combate ao Trabalho Infantil na Cadeia de Suprimentos 
 - Trabalho Forçado (ou Análogo ao Escravo) na Cadeia 
de Suprimentos 
 - Promoção da Diversidade e Equidade 
 - Relação com Trabalhadores (Efetivos, Terceirizados, 
Temporários ou Parciais)  
 - Relações com Sindicatos 
 - Remuneração e Benefícios 
 - Compromisso com o Desenvolvimento Profissional 
 - Comportamento Frente a Demissões e Aposentadoria 
 - Saúde e Segurança dos Empregados 
 - Condições de Trabalho, Qualidade de Vida e Jornada 
de Trabalho 
 - Relacionamento com o Consumidor 
 - Impacto Decorrente do Uso dos Produtos ou Serviços 
 - Estratégia de Comunicação Responsável e Educação 
para o Consumo Consciente 
 - Gestão dos Impactos na Comunidade 
 - Compromisso com o Desenvolvimento da Comunidade 
e Gestão das Ações Sociais 
 - Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores 

Dimensão Ambiental 
 - Governança das Ações 
Relacionadas às Mudanças 
Climáticas 
 - Adaptação às Mudanças 
Climáticas 
 - Sistema de Gestão 
Ambiental 
 - Prevenção da Poluição 
 - Uso Sustentável de 
Recursos: Materiais 
 - Uso Sustentável de 
Recursos: Água 
 - Uso Sustentável de 
Recursos: Energia 
 - Uso Sustentável da 
Biodiversidade e Restauração 
dos Habitats Naturais 
 - Educação e 
Conscientização Ambiental 
 - Impactos do Transporte, 
Logística e Distribuição 
 - Logística Reversa 

Fonte: Adaptado de Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis (2019). 
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Quadro 22: Indicadores Ethos-Sebrae para Micro e Pequenas Empresas  

Indicadores Ethos-Sebrae para Micro e Pequenas Empresas  

Dimensão Visão e 
Estratégia  
 - Estratégia e 
Sustentabilidade 

Dimensão Governança e Gestão 
 - Programa de Integridade 
 - Gestão Financeira e 
Administração do Negócio 
 - Produtividade e Inovação 
 - Relacionamento e Gestão de 
Fornecedores 
 - Relacionamento com 
Consumidores ou Clientes 
 - Cumprimento das leis 
trabalhistas, tributarias e 
ambientais 

Dimensão Social 
 - Relação com Empregados 
 - Compromisso com o Desenvolvimento 
Profissional 
 - Saúde e Segurança dos Empregados 
 - Relacionamento com a Comunidade 

Dimensão Ambiental 
 - Uso Sustentável de 
Recursos Naturais e 
Insumos de Produção 

Fonte: Adaptado de Indicadores Ethos-Sebrae para Micro e Pequenas Empresas (2020). 
 
Quadro 23: Indicadores do Programa Bússola da Sustentabilidade 

Ambiente Interno Ambiente Externo Meio Ambiente 

Planejamento e Gestão de Processos 
 - Organização e Gestão 
 - Compromissos Éticos 

Cadeia de Suprimentos e de 
Distribuição 
 - Seleção de Fornecedores 
 - Transporte e Distribuição  

Meio Ambiente 
 - Conservação Ambiental 
 - Riscos e Desastres 

Gestão de Pessoas 
 - Relação de Trabalho 
 - Equidade de Gênero e Respeito à 
Diversidade 
 - Educação 

Consumidores 
 - Consumo Consciente 

Produção 
 - Produção mais limpa 
 - Inovação 

Parcerias Institucionais 
 - Cooperação 

Engajamento Local 
 - Relacionamento Empresa Comunidade 
 - Governança Pública 

Fonte: Adaptado do Programa Bússola da Sustentabilidade (2020). 
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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS – compõem a Agenda 

2030 que estão disponíveis a todas as empresas assim como as partes interessadas 

e são considerados pelos Indicadores Ethos-Sebrae. Sua proposta baseia-se no 

equilíbrio das relações entre as necessidades econômicas, ambientais e sociais e que 

não se comprometa o desenvolvimento futuro, apresentados no Quadro 24. 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, iniciaram em 1995, a partir da 

recomendação da Agenda 21 Global, que consistiu em um projeto para a construção 

de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, convocando organizações do 

sistema das Nações Unidas, organizações governamentais e não governamentais, 

para implementação dos principais elementos do mencionado projeto 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020).  

Embora não seja exigência de que as empresas alcancem por si só os ODS, 

da Agenda 2030, os objetivos só poderão ser alcançados com o envolvimento 

significativo por parte das mesmas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020).  

O setor privado com seu papel crucial como fonte de financiamento e 

impulsionador de inovação e desenvolvimento tecnológico é fundamental para o 

crescimento econômico e do emprego. Portanto conforme a ONU (2020) o parâmetro 

de referência para qualquer empresa deve ser garantir que as atividades que 

desenvolvem não impeçam o desenvolvimento sustentável, gerindo os impactos 

sociais negativos e os direitos humanos devem ser uma prioridade para qualquer 

empresa. 
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Quadro 24: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
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1. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

2.  Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável. 

3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos.  

5. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

6. Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. 

7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. 

8. Trabalho decente e crescimento econômico - promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo, e trabalho decente para todos. 

9. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. 

10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. 

11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. 

14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e Promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. 

16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável. 

Fonte: ONU (2016). 
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Com os dados levantados, a partir das escolhas dos indicadores da Global 

Reporting Initiative – GRI e dos Indicadores Ethos-Sebrae e do Programa Bússola da 

Sustentabilidade alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, 

encaminha-se na seção seguinte, um framework conceitual, considerando esses 

indicadores, identificando práticas e apontando motivações e oportunidades para sua 

implantação em Micro e Pequenas Empresas. 

6.3 FRAMEWORK CONCEITUAL DE BOAS PRÁTICAS 

Por apresentar uma estrutura que oferece suporte à compreensão, à 

comunicação e ao relacionamento dentro de um sistema para um propósito definido, 

para esta tese é alinhado um framework com os indicadores da Global Reporting 

Initiative – GRI, os Indicadores Ethos-Sebrae e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, possibilitando o levantamento de práticas sustentáveis e consequentes 

indicadores para avaliação de desempenho nas Micro e Pequenas Empresas.  

Relembra-se que framework conceitual, neste estudo, expõe a compreensão 

e a comunicação de disposições e de relações ocasionadas por um sistema e 

representa as questões que envolvem a seleção de tecnologia para apoiar decisões 

práticas, estruturados em blocos (SHEHABUDDEEN et al.,2000). 

Pode-se perceber que para Micro e Pequenas Empresas são encontradas 

limitações relacionadas ao planejamento estratégico, tendo em vista à falta de 

conhecimento conforme Back (2015),  sobre os danos ambientais que esses tipos de 

negócios podem causar, já que estão essencialmente ligadas aos aspectos técnicos 

e operacionais.  

Entretanto, esses tipos de empresas podem e devem realizar medições a 

partir de suas atividades, baseando-se em ferramentas que são utilizadas por outros 

tipos de empresas. A partir disso, podem iniciar com práticas sustentáveis a serem 

aplicadas levando em consideração as reflexões do contexto socioambiental ou 

mesmo em questões empresariais estratégicas, focando a sustentabilidade 

empresarial como objetivo. 

Após iteração dos dados dos clusters levantados e analisados, pode-se 

perceber a formação de dois grandes grupos, em que o Grupo1 – Figura 41 – G1 – 

apresenta similaridades relacionadas à divulgação de informações e de resultados e 



201 

 

 

o Grupo 2 – Figura 40 G2 – cujas similaridades estão relacionadas aos procedimentos 

organizacionais: 

• G1 – A divulgação de resultados e de informações envolve a necessidade de 

transparecer os fatos e resultados ocorridos na organização, demonstrados por 

meio dos Relatórios de Sustentabilidade (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 

2019; INSTITUTO ETHOS, 2019). 

• G2 – Os procedimentos organizacionais estão diretamente relacionados às 

práticas sustentáveis das organizações, atendendo desde as formas de 

aquisições de matérias primas, até o atendimento de seus clientes (sociedade), 

passando pelos cuidados com o processamento de seus produtos e serviços e, 

com os cuidados com o público interno (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2019; 

INSTITUTO ETHOS, 2019; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2018).   
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Figura 41: Resultado da iteração dos dados - G1 - Divulgação de Informações e resultados e G2 
- Procedimentos Organizacionais 

 

Fonte: Autoria própria (2020), com auxílio do Software NVivo 11. 

 

  

Tendo em vista os indicadores de sustentabilidade empresarial analisados, 

verificou-se a possibilidade de seu uso para o desenvolvimento de relatórios de 

sustentabilidade, utilizando partes específicas, de acordo com as informações que são 

válidas para empresas específicas. Os indicadores analisados nesta pesquisa, 

alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, resultam em ações 

sustentáveis que podem auxiliar Micro e Pequenas Empresas para demonstração dos 

Procedimentos Organizacionais

G1 

G2 



203 

 

 

compromissos com os impactos ambientais e sociais, assim como tornar-se mais 

sustentáveis e construir uma imagem externa positiva da organização.  

Apoiando-se nos indicadores levantados de modo que possam auxiliar na 

gestão, no controle, no planejamento e no desempenho dessas empresas, elaborou-

se o framework, do qual constam as características das Micro e Pequenas Empresas, 

os impactos sociais e ambientais de seus serviços ou produtos e as práticas 

sustentáveis alinhadas com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os possíveis 

indicadores a serem utilizados. 

 O desafio de pensar a passagem do conceito para a ação, segundo Sachs 

(1993), leva ao restabelecimento de relações da sociedade e da natureza de forma 

que o desenvolvimento ambiental esteja em equilíbrio com as questões sociais e 

econômicas e gerando cultura de práticas socioambientais responsáveis. 

Nota-se, em vista disso, que a sustentabilidade das organizações depende da 

adesão de práticas sustentáveis e de como estas afetam o desenvolvimento, o que 

envolve questões como o consumo consciente, os conflitos de interesses, a legalidade 

e a ética, que precisam ser medidas. 

Além disso, o novo valor da sustentabilidade proposto por Veiga (2012) 

ligando a ecologia e a economia vem ao encontro da proposta de Sachs (1993), 

demonstrando a sustentabilidade forte destacando a obrigação das organizações da 

manutenção constante do capital natural.   Van Bellen (2006) e Veiga (2010) registram 

que os níveis de recursos devem ser conservados e não reduzidos, pois as perdas 

ambientais não podem ser compensadas pelos benefícios financeiros, respeitando o 

interesse da coletividade, conferido à todas as espécies. Conforme esses autores é 

necessário adotar uma perspectiva sistêmica, preocupando-se com a saúde do todo 

e como as ações humanas afetam o ecossistema.  

Após o levantamento dos Indicadores de Sustentabilidade Empresarial 

elencados para esta pesquisa, partiu-se para a Elaboração do framework conceitual, 

para identificação das boas práticas para Micro e Pequenas Empresas e as possíveis 

mensurações da sustentabilidade nessas organizações. 

Pode-se visualizar a rede entre os Indicadores de Sustentabilidade alinhados 

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que levaram à construção do 

framework, na Figura 42, de forma que as questões de implementações de ações 

sustentáveis, melhorariam continuamente a gestão, contribuindo para o 
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desenvolvimento organizacional identificando oportunidades que agreguem valor e 

aumentem a competitividade. 

 

Figura 42: Rede para construção do Framework 

 

Fonte: Autoria própria (2020), com auxílio do Software VOSviewer. 

 

 

As práticas sustentáveis e as estratégias que tornam a organização única e 

diferenciada, materializada na forma de como a organização, produz, distribui, cobra 

e se relaciona representam um desafio para as organizações. Estas que são funções 

básicas em qualquer negócio, embora não sejam simples de implementar nas Micro 

e Pequenas Empresas, precisam ser consideradas para garantir a sustentabilidade 

empresarial. Assim, estas precisam buscar os seus desafios, buscar inovar no valor 

da oferta do seu produto.  

As empresas sustentáveis concentram-se tanto nos retornos sociais e 

ambientais quanto nos financeiros, de maneira que atraiam investidores, clientes, 

fornecedores entre outros stakeholders, que buscam se associar a organizações que 

consigam demonstrar que tem preocupação com sustentabilidade e com os impactos 

que geram na sociedade. 
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Destarte, o framework possui três níveis de análise, permitindo 

direcionamentos para características específicas da organização, no entanto, sempre 

correlacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, explorados nas três 

dimensões analíticas: Ambiental, Social e Econômica. As estruturas conceituais 

oferecem visões integrativas e estruturadas que permitem que avaliações sejam 

personalizadas nos diferentes planos de avaliação. 

Os diferentes níveis de interação entre as dimensões analisadas e os atores 

envolvidos levam a uma distinção entre os indicadores e as práticas sustentáveis para 

Micro e Pequenas Empresas, sejam industriais, comerciais ou de serviços. 

 Apresenta-se o framework com indicadores de Sustentabilidade Empresarial 

e as práticas sustentáveis alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

para Micro e Pequenas Empresas Industriais, Comerciais e Prestadoras de Serviços, 

nos Quadros 25, 26 e 27, elaborados com auxílio do software Excel.  

O Quadro 25 – Indústrias - indica os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável voltados para as Micro e Pequenas Empresas industriais, com os 

possíveis indicadores para serem utilizados na avaliação das práticas sustentáveis 

propostas.   

No Quadro 26 – Comércio – demonstram-se práticas sustentáveis 

direcionadas às Micro e Pequenas Empresas comerciais, assim como os indicadores 

alinhados aos ODSs para avaliação dessas organizações. 

Por fim no Quadro 27 – Serviços – trata-se das práticas sustentáveis, 

indicadores para avaliação e o seu alinhamento aos ODSs, para Micro e Pequenas 

Empresas prestadoras de serviços. 
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Quadro 25: Framework de Práticas Sustentáveis e Indicadores de Sustentabilidade Empresarial para Micro e Pequenas Empresas Industriais 

  ODS INDICADORES 
PRÁTICAS PARA MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS  

In
d

ú
s
tr

ia
 

5. Igualdade de gênero 
6. Água limpa e saneamento  
7. Energia limpa e acessível  
8. Trabalho decente e crescimento 
econômico  
9 - Indústria Inovação e Infraestrutura  
12. Consumo e produção responsáveis  
13. Ação contra a mudança global do 
clima  
14. Vida na água  
15. Vida terrestre  
16. Paz, justiça e instituições eficazes 
17. Parcerias e meios de 
implementação  

Estratégias para inovação Uso de tecnologias de eficiência energética e 
utilização de combustíveis mais limpos, para 
diminuição de emissão do Dióxido de Carbono; 
Reciclagem e reutilização de  resíduos nos 
processos; 
Eliminação do desperdícios de matéria prima e 
energia; 
Criar valor para a organização promovendo ações 
sustentáveis; 
Reuso de água; Consumo de matérias primas de 
fornecedores locais; 
Aumentar investimentos em pesquisas e 
desenvolvimento para inovação; 
Parcerias com universidades e fontes de 
informações referentes às infraestruturas 
necessárias às indústrias; 
Mensuração do uso sustentável de energia e Água; 
Produtos Sustentáveis com possibilidade de reuso; 
Gerir os recursos ambientais utilizados; 
Utilização de matérias primas a partir de produtos 
recicláveis 
Reciclar e evitar desperdícios;  
Políticas de utilização de Equipamentos de 
Segurança; Adotar políticas da economia circular.  

Estratégias para Stakeholders 

Monitoramento dos impactos ambientais 

Monitoramento par impactos nos direitos humanos 

Saúde e segurança no trabalho 

Desenvolvimento profissional 

Relacionamentos com consumidores 

Relacionamentos com fornecedores 

Uso sustentável de energia e água 

Gestão Ambiental 

Monitoramento de Acidentes de Trabalho 

Prevenção da Poluição 

Cumprimento das leis trabalhistas, tributárias e 
ambientais 

Impactos do Transporte 

Logística Reversa 

Fonte: Autoria própria (2020), com auxílio do software Excel. 
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Quadro 26: Framework de Práticas Sustentáveis e Indicadores de Sustentabilidade Empresarial para Micro e Pequenas Empresas Comerciais 

  ODS INDICADORES 
PRÁTICAS PARA MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS  

C
o
m

é
rc

io
 

1. Erradicação da pobreza 
 2.  Fome zero e agricultura 
sustentável 
 3. Saúde e bem-estar 
 5. Igualdade de gênero 
 6. Água limpa e saneamento 
 7. Energia limpa e acessível 
 8. Trabalho decente e crescimento 
econômico 
 11. Cidades e comunidades 
sustentáveis 
 12. Consumo e produção 
responsáveis 
 13. Ação contra a mudança global 
do clima 
 16. Paz, justiça e instituições 
eficazes 
 17. Parcerias e meios de 
implementação 

Monitoramento dos impactos ambientais 

Adotar o uso de energia limpa; Abolir o uso 
de produtos de plásticos como copos, 
canudos, talheres, entre outros; 
Promover a transparência com o público 
interno com interação nos assuntos da 
empresa; 
Usar equipamentos ecoeficientes; 
Estimular o transporte coletivo; 
Otimização de equipamentos desligando 
após o uso; 
Estimular a formação dos colaboradores; 
Informa aos clientes qual é o impacto positivo 
provocado pelos produtos adquiridos ; 
Parcerias com Universidades para práticas 
de gestão; 
Gerir os recursos ambientais utilizados; 
Reciclar e evitar desperdícios;  
Políticas de utilização de Equipamentos de 
Segurança; 
Utilização de embalagens sustentáveis; 
Cumprimento dos Direitos Trabalhistas.  

Monitoramento par impactos nos direitos 
humanos 

Saúde e segurança no trabalho 

Desenvolvimento profissional 

Relacionamentos com consumidores 

Relacionamentos com fornecedores 

Uso sustentável de energia e água 

Gestão Ambiental 

Cumprimento das leis trabalhistas, tributárias e 
ambientais 

Impactos do Transporte 

Fonte: Autoria própria (2020), com auxílio do software Excel. 
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Quadro 27: Framework de Práticas Sustentáveis e Indicadores de Sustentabilidade Empresarial para Micro e Pequenas Empresas Prestadoras de 
Serviços 

  ODS INDICADORES 
PRÁTICAS PARA MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS  

S
e

rv
iç

o
s
 

 1. Erradicação da pobreza 
 3. Saúde e bem-estar 
 5. Igualdade de gênero 
 6. Água limpa e saneamento 
 7. Energia limpa e acessível 
 8. Trabalho decente e crescimento 
econômico 
 11. Cidades e comunidades 
sustentáveis 
 12. Consumo e produção responsáveis 
 13. Ação contra a mudança global do 
clima 
 16. Paz, justiça e instituições eficazes 
 17. Parcerias e meios de implementação 

Monitoramento dos impactos ambientais 
Avaliar a cadeia de fornecedores sustentáveis 
Gerar empregos em comunidades carentes 
Diminuir o uso de papel 
Adotar o uso de energia limpa; 
Promover a transparência com o público interno 
com interação nos assuntos da empresa; 
Usar equipamentos ecoeficientes; 
Estimular o transporte alternativos; 
Otimização de equipamentos desligando após o 
uso; 
Estimular a formação dos colaboradores; 
Abolir o uso de copos descartáveis ; 
Parcerias com Universidades para práticas de 
gestão; 
Gerir os recursos ambientais utilizados; 
Reciclar e evitar desperdícios;  
Políticas de utilização de Equipamentos de 
Segurança; 
Utilização de embalagens sustentáveis; 
Cumprimento dos Direitos Trabalhistas;   
Economia de papel, água e energia; 
Adotar políticas de reciclagem; 
Respeito às leis ambientais; 
Respeito ao gênero, opção sexual e religião do 
colaborador 
Não permitir trabalho escravo; 
Projetos educacionais referentes a preservação 
do meio ambiente; 
Descarte de esgoto e resíduos de forma correta; 
Não poluir o solo com produtos da empresa; 
Estimular os colaboradores a realizarem trabalhos 
voluntários; 
Gestão de resíduos.  

Monitoramento par impactos nos direitos humanos 

Saúde e segurança no trabalho 

Desenvolvimento profissional 

Relacionamentos com consumidores 

Relacionamentos com fornecedores 

Uso sustentável de energia e água 

Gestão Ambiental 

Cumprimento das leis trabalhistas, tributárias e 
ambientais 

Impactos do Transporte 

Gestão energética 

Fonte: Autoria própria (2020), com auxílio do software Excel. 
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Para que a sociedade consiga realizar suas atividades produtivas é preciso 

de infraestrutura, assim como de elementos que compõem o sistema de geração e 

distribuição de energia, de água e saneamento, de transportes e de telecomunicação. 

Com situações adversas, é preciso de uma infraestrutura com capacidade de lidar 

com os desastres ambientais. Na diminuição dos efeitos dessas situações, estratégias 

como, por exemplo, as estruturas de escoamento de águas da chuva nas cidades, 

que sejam acessíveis à sociedade, que tem a necessidade de funcionamento de forma 

sustentável com a utilização dos recursos naturais de forma consciente considerando 

os impactos ambientais e futuras gerações.  

Na industrialização um processo de grande importância à sociedade pode 

gerar o crescimento econômico e o desenvolvimento de novas tecnologias, além de 

criar oportunidades de trabalho, reduzindo a pobreza, porém, é preciso de 

planejamento estratégico para a otimização dos recursos naturais, considerando a 

Economia Circular na sua essência.  

O baixo nível de planejamento estratégico e processos de tomada de decisão 

podem ser barreiras para a integração e a avaliação da sustentabilidade nas Micro e 

Pequenas Empresas, devido à falta de conhecimento sobre os danos ambientais que 

esses tipos de negócios podem causar (BACK, 2015). Esse autor complementa que 

comportamentos comuns em Micro e Pequenas Empresas são essencialmente em 

aspectos técnicos e operacionais, por considerarem a excelência técnica o único fator 

para o sucesso dos negócios. Porém, Andrade et al. (2013), alertam para a 

necessidade desses negócios perceberem a realidade, e começarem uma reflexão do 

contexto socioambiental ou mesmo por questões empresariais estratégicas, 

enfocando a sustentabilidade empresarial como objetivo. Esses autores reforçam que 

a adaptação à ideia de serem mais sustentáveis, essas empresas serão mais 

duradouras e lucrativas no mercado, obtendo vantagem competitiva. 

Da mesma forma para uma gestão eficiente, deve estar inserida nas 

estratégias empresariais, uma forma de avaliação de desempenho de forma cíclica e 

contínua, como também uma cultura organizacional de prover conhecimentos para 

gerentes e colaboradores sobre a necessidade de cumprir com padrões de 

sustentabilidade.  

Porém, as formas de avaliação de desempenho em Micro e Pequenas 

Empresas devem ser práticas, econômicas e acessíveis, com diretrizes diretas para 
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aplicação e também manutenção, atendendo às restrições de tempo, custo e de 

pessoal (CHEN; CHANG., 2013). 

Para a avaliação de desempenho para Micro e Pequenas Empresas, os 

indicadores são limitados por apresentarem tendências por medidas subjetivas de 

análise, além de que não possuem a cultura apropriada e os recursos humanos 

necessários para a coleta e o controle de dados para tomada de decisão 

(ABDULLAHI; SULAIMAN, 2015; REZENDE, 2018). O crescimento da empresa é 

medido por meio do crescimento do volume dos negócios e pelo aumento do emprego 

(HOURNEAUX et al., 2014; SIDIK, 2012). 

Após a pesquisa bibliográfica sobre os Indicadores de Sustentabilidade 

Empresarial alinhados com Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a 

proposta do framework apresentam-se as Considerações Finais deste relatório, no 

Capítulo 7, retomando-se a pergunta de pesquisa, os objetivos propostos e a análise 

final da pesquisadora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Recupera-se neste capítulo, o problema e a pergunta de pesquisa, e 

consequentemente a resposta dada a esta questão; os objetivos delimitados e os 

pressupostos iniciais também são retomados. Em seguida são consideradas as 

limitações desta pesquisa, assim como as sugestões para futuras investigações sobre 

o tema. 

7.1 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA E RESPOSTA À QUESTÃO      

Existe, na atualidade, a necessidade de as empresas considerarem os 

aspectos ambientais, econômicos e sociais da sustentabilidade para um alinhamento 

às despontantes, e exigentes, demandas dos mercados. A estratégia da 

sustentabilidade empresarial deve se adaptar ao contexto de cada empresa, neste 

cenário.  

O framework conceitual proposto nesta tese, foi desenvolvido para Micro e 

Pequenas Empresas, que são representativas para a economia do país, que conforme 

o Sebrae (2019, on-line) representam, no Brasil, 99,1% de participação na economia, 

e respondem por 52,2% dos empregos gerados no país. 

 Além disso, estas empresas, a nível mundial, buscam alinhamento de 

operações e de gerenciamento das estratégias de sustentabilidade empresarial, por 

meio da atuação de governos – com regulamentações específicas destas 

organizações, do controle de consumidores, do apoio de pesquisadores e da 

sociedade.  

O processo de avaliação de desempenho em Micro e Pequenas Empresas 

tem grandes desafios, porém, embora o tamanho da empresa não seja o único 

determinante na definição da abordagem para gerenciamento da sustentabilidade 

empresarial, requer considerações em relação às características específicas destas 

organizações, sobretudo a disponibilidade de recursos para investir em e na 

sustentabilidade. 

Um dos desafios para a sustentabilidade em Micro e Pequenas Empresas é a 

definição de prioridades ou de metas de curto e longo prazo da organização, 

direcionadas a uma postura baseada em sustentabilidade. Negativamente a falta de 
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visão estratégica influencia na percepção dos benefícios associados às práticas 

sustentáveis e à avaliação da sustentabilidade empresarial. 

As ferramentas de avaliação da sustentabilidade podem ser complexas para 

Micro e Pequenas Empresas, devido aos termos das interfaces, a disponibilidade – 

ou sua falta – de dados, de recursos e a compreensão dos resultados, entre outros. 

Daí a importância da simplificação de ferramentais, bem como destas serem 

acessíveis a essas organizações, com definição de recursos necessários para sua 

utilização. 

Considerando isso, a problemática desta pesquisa recaiu nas potencialidades 

das práticas sustentáveis, amplamente exigidas tanto às organizações como à 

sociedade, cada vez mais orientadas a sua adesão e às exigências ambientais, frente 

ao desenvolvimento sustentável. 

A questão que conduziu a pesquisa para esta tese e suas consequentes 

escolhas metodológicas e teóricas foi, portanto: Quais indicadores de 

sustentabilidade podem compor um framework conceitual de avaliação de 

sustentabilidade para Micro e Pequenas Empresas, motivando o 

desenvolvimento de boas práticas sustentáveis?  

O primeiro Pressuposto, considera que "um framework conceitual auxiliará 

no delineamento das ações de boas práticas nas pequenas empresas 

fornecendo suporte à gestão, ao controle, ao planejamento e ao desempenho 

dessas empresas”. Da perspectiva desta pesquisadora esse pressuposto confirmou-

se com as pesquisas, tendo em vista que o levantamento de indicadores de 

sustentabilidade empresarial pesquisados e alinhados com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – ODSs, conforme a Global Reporting Initiative (2019), 

o Instituto Ethos (2019), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

e a Bússola da Sustentabilidade (2020), podem orientar as práticas em organizações 

de qualquer porte.  

As práticas sustentáveis estão implícitas nos indicadores utilizados, assim 

como nos ODSs, de maneira que nas suas descrições apresentam o tratamento, a 

disponibilização da sua usabilidade, assim como, as informações pertinentes a cada 

tipo de organização. Sendo assim, pode-se elaborar o delineamento das possíveis 

boas práticas a serem consideradas pelas Micro e Pequenas Empresas, relacionadas 

aos indicadores de sustentabilidade empresarial pesquisados.  
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Este pressuposto, também se confirma, quando da elaboração dos quadros 

dos indicadores utilizados pelas grandes empresas, havendo uma adaptação às Micro 

e Pequenas Empresas, sendo possível sua utilização de forma que possam ser 

delineadas práticas sustentáveis correlatas. 

Assim sendo, confirma-se o pressuposto de que "um framework conceitual 

auxilia no delineamento das definições das boas práticas nas micro e pequenas 

empresas fornecendo suporte ao planejamento, à gestão, ao controle, e ao 

desempenho dessas empresas", partindo-se da extração de resultados dos 

documentos com dados secundários. 

O segundo Pressuposto desta tese, em que “para as questões de 

implementações de ações sustentáveis, um framework melhoraria 

continuamente a gestão, contribuindo para o desenvolvimento organizacional 

identificando oportunidades que agreguem valor e aumentem a 

competitividade”, confirma-se pela revisão de literatura. Na revisão de literatura, 

observa-se que diversos dados têm sido ofertados pelas entidades de avaliação de 

desempenho das organizações em várias fontes.  Destaca-se em especial os dados 

que se referem ao apoio de aprendizagem das necessidades socioambientais 

disponibilizados em sites, bibliotecas, entidades e organizações mundiais voltadas às 

pesquisas sobre o tema, como é o caso da Instituto Ethos, do Sebrae e do programa 

Bússola da Sustentabilidade e da própria Global Reporting Initiative.  

Os recursos de aprendizagem, muitas vezes são restritos a associados, 

porém são disponibilizadas cartilhas com informações, indicando que a sua utilização 

tem um papel importante de suporte na gestão das organizações. Destaca-se, 

portanto, que havendo interesse na ação de práticas sustentáveis na organização, os 

gestores podem fundamentar-se nos modelos disponíveis para observação de 

oportunidades, agregando valor ao negócio, para consequentemente aumentar a 

competitividade.  

Trata-se, portanto, de dados disponíveis com facilidade e transparência, 

tabulados nesta tese de forma que se elaborou o framework para o entendimento das 

possibilidades de implementação de práticas sustentáveis em Micro e Pequenas 

Empresas.  

O pressuposto de que "as implementações de ações sustentáveis, 

dispostas em um framework melhoraria continuamente a gestão, tendo em vista 
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que estarão visíveis à gestão, e assim podem contribuir para o desenvolvimento 

organizacional assim como agregar valor ao negócio identificando 

oportunidades”, no entanto, deverá ter uma aplicação prática, sendo uma possível 

ação futura de pesquisa. Evidencia-se da revisão de literatura, por Teixeira, Dantas e 

Barreto (2018), que nas pequenas empresas, a boa gestão é um fator determinante 

para sua sobrevivência e os processos organizacionais elevam o nível de 

desempenho na busca de melhorias de seus processos. 

Já para o terceiro Pressuposto, que “a adoção de práticas sustentáveis e 

um aprofundamento nas análises por meio de indicadores pode trazer 

resultados significativos para a competitividade”, há igual confirmação prática e 

da literatura, pois segundo a Agenda 2030 (2020), a dedicação coletiva em busca do 

desenvolvimento sustentável remete à cooperação com benefícios mútuos. Também 

Sachs (2008) explica que as soluções para os problemas sociais e ecológicos estão 

na cooperação global e emergem com contribuições às estratégias de 

desenvolvimento. Corrobora Sachs (2008), que as soluções para os problemas sociais 

e ecológicos estão na cooperação global. 

 Dessa maneira, os resultados apresentaram os aspectos de sustentabilidade 

empresarial indispensável nessas organizações, de forma que devem considerar a 

sociedade no meio em que estão inseridas, nas dimensões, ambientais, sociais e 

econômicos.   

Na dimensão ambiental, os aspectos mais utilizados em relatórios são o 

consumo de energia e água, emissões de gases de efeito estufa, efluentes e resíduos.  

No aspecto social, com uma quantidade significativa de indicadores, pode-se observar 

que nas Micro e Pequenas empresas industriais, comerciais e de serviços, podem ser 

consideradas as práticas de planejamentos de gestão, das relações de trabalho, da 

inovação, da cooperação, do consumo consciente dos recursos naturais, da avaliação 

da cadeia de suprimentos, da gestão de resíduos, da adesão à economia circular e 

principalmente, dos indicadores de educação no incentivo à capacitação e ao 

progresso educacional de seus colaboradores.   
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Na dimensão econômica sobressai a modernização da infraestrutura na 

medida do possível, tornando-as mais sustentáveis com a adoção de ações de 

eficiência energética, da promoção de ambientes de trabalho ético, das parcerias com 

fornecedores que impulsionem o desenvolvimento sustentável, das parcerias com 

universidades para compartilhamento de conhecimentos de formas de gestão 

modernizadas, de maneira que impactem nos resultados econômicos. 

A seleção dos indicadores utilizados nesta pesquisa pode servir, então, de 

base para que empresas tenham interesse nas práticas de sustentabilidade, bem 

como em divulgar relatórios desta. Além disso, esses indicadores reforçam questões 

importantes para Micro e Pequenas Empresas em relação à necessidade de pesquisa 

e de investimento em práticas de sustentabilidade empresarial. 

A pesquisa releva a importância das Micro e Pequenas Empresas para a 

sociedade e para a economia brasileira, destacando a necessidade de responder aos 

desafios colocados por este ambiente dinâmico.  A inovação em produtos e processos 

produtivos é fundamental para aumentar a competitividade dessas empresas, 

tornando a preocupação com práticas sustentáveis um fator de importância para este 

setor. Essas organizações podem tornar-se proativas com relação a práticas 

sustentáveis, quando se conscientizarem dos benefícios de promover a 

responsabilidade ambiental, social e econômica, o que leva a uma melhor imagem da 

empresa.  

Porém, é importante ressaltar que embora os estudos de pesquisa possam 

demonstrar contribuições importantes geradas pelas grandes empresas com políticas 

de gestão ambiental proativas, as Micro e Pequenas Empresas dão menos 

importância às questões ambientais e sociais do que às questões financeiras. De 

outra parte, embora relatórios das grandes empresas demonstrem ganhos e cuidados 

de sustentabilidade com suas atividades, não é o que se vê na prática reforçada pelas 

notícias veiculadas. Em algumas empresas brasileiras, por exemplo, embora os 

relatórios de sustentabilidade apresentem informações positivas, as práticas 

sustentáveis não possuem um bom desempenho em relação (i) ao uso de fontes 

renováveis de energia; (ii) ao desenvolvimento de projetos de redução de emissão de 

CO2 para obtenção de créditos de carbono, e (iii) ao planejamento para manutenção 

de estruturas. 
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Relembram-se, igualmente, os desastres ambientais causados pelo 

rompimento de barragens em Brumadinho e Mariana em Minas Gerais no ano de 2018 

amplamente divulgados. Infere-se que grandes empresas produzem quantidades 

maiores de produtos e os impactos ambientais consequentemente são maiores, logo, 

os cuidados e as práticas devem ocorrer na mesma proporção.   

As micro e pequenas empresas com escalas menores de produção, contudo, 

possuem iguais responsabilidades sociais e ambientais, de maneira que é preciso 

avaliar o negócio compreendendo as formas de impactos positivos ou negativos, e 

quais são as necessárias ações efetivas para criar uma imagem positiva e ganhar 

vantagem competitiva. 

Confirma-se, pela confrontação da literatura, o pressuposto de que 

"adotando práticas sustentáveis nas atividades organizacionais em Micro e 

Pequenas Empresas podem trazer resultados significativos para a 

competitividade e geração de valor, complementando-se com a utilização dos 

indicadores e consequentes análises para tomadas de decisão”.  

Posto isso, recuperam-se os objetivos da pesquisa para demonstrar seus 

resultados. O objetivo geral de propor um framework conceitual de indicadores, a partir 

da análise crítica de indicadores de sustentabilidade empresarial, para avaliação de 

práticas sustentáveis como estratégia de negócios para Micro e Pequenas Empresas, 

que atendam a realidade deste segmento, foi cumprido e detalhado no Capítulo 6. O 

resultado apresenta uma descrição dos indicadores de sustentabilidade empresarial, 

da Global Reporting Initiave, dos Indicadores Ethos, dos Indicadores Ethos-Sebrae e 

do programa Bússola da Sustentabilidade, assim como dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. Os indicadores foram descritos exaustivamente, nos 

alinhamentos de literatura e conceituais, de forma a apresentar a sua importância para 

as Micro e Pequenas Empresas que representam significativa contribuição na 

economia no contexto nacional e mundial. Para este objetivo geral, foram delimitados 

quatro objetivos específicos, cujo atingimento é discutido em sequência: 

 

• Objetivo específico 1 - OE1 - Levantar os indicadores de possível utilização por 

Micro e Pequenas Empresas. O resultado alcançado é detalhado no Capítulo 6, em 

que se apresentou os principais grupos de indicadores de sustentabilidade 
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empresarial, utilizados pelas organizações e que são adaptáveis aos diversos 

portes de empresas.  

 

Os indicadores da Global Reporting Initiative, umas melhores e mais utilizadas 

iniciativas, propõe um modelo global de auxílio na padronização dos relatórios de 

sustentabilidade das empresas. Mas, por ser global, não abarca particularidades de 

certos países com diversidade socioambiental e comportamentos peculiares nas 

políticas públicas. Esses indicadores se baseiam em uma descrição quantitativa e 

qualitativa dos riscos e dos impactos socioambientais relacionados à operação de 

uma empresa. Outras entidades que desenvolvem indicadores de sustentabilidade, 

como é o caso do Instituto Ethos, utilizado nesta pesquisa, tomam por base os 

indicadores da própria Global Reporting Initiative.  

 

Os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis focam na avaliação do quanto à 

sustentabilidade e a responsabilidade social têm sido incorporadas nos negócios. Isto 

pode auxiliar nas definições das estratégias da organização, assim como nas políticas 

e processos.  Embora as medidas de desempenho evidenciem a sustentabilidade e a 

responsabilidade social, esta ferramenta não mede o desempenho organizacional 

como sustentáveis ou responsáveis.  

 

Os Indicadores Ethos-Sebrae, desenvolvidos para Micro e Pequenas Empresas, 

visam estimular os negócios para serem sustentáveis e responsáveis, e se propõem 

como forma inovadora na gestão empresarial, desmistificando a ideia de que a 

Responsabilidade Social e Empresarial é somente para grandes empresas, 

contribuindo para que as Micro e Pequenas Empresas desenvolvam força social em 

um novo cenário. 

 

Foram identificados que essas organizações possuem um melhor ambiente de 

trabalho e os colaboradores são mais comprometidos, o que contribui para seu 

crescimento. Isso apresenta uma nova abordagem entre a administração do negócio 

e a responsabilidade social, destacando a atenção à produtividade, à inovação, à 

gestão financeira e administrativa, à estratégia, às relações com os empregados, 
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fornecedores e clientes, contribuindo com a geração de valor para os negócios e para 

a sociedade. 

 

Dessa forma as ações conjuntas para enfrentar os diferentes desafios de 

sustentabilidade são apontados aqui por terem uma correlação com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

O Programa Bússola da Sustentabilidade, desenvolvido pelo Sistema FIEP, abarca as 

indústrias, no que diz respeito ao alinhamento das estratégias de negócios aos 

aspectos sociais, ambientais, econômicos e geográficos, para uma evolução da 

dinâmica empresarial com estímulos à competitividade.  

 

Os indicadores de sustentabilidade empresarial promovem um aprendizado a 

organização, inicialmente para seu autoconhecimento, reflexões sobre as práticas 

sustentáveis desenvolvidas e as que podem compor estratégias na empresa.  

 

• Objetivo específico 2 - OE2 - Analisar a composição dos indicadores levantados 

identificando práticas possíveis de aplicação no real cenário das Micro e Pequenas 

Empresas.  

 

Nesta proposta, após o levantamento dos indicadores de sustentabilidade 

empresarial, pode-se verificar que estes buscavam fundamentar os requisitos de 

responsabilidade ambiental, social e econômica e, com a análise e adaptações, se 

pode compor um rol de indicadores para uso em Micro e Pequenas Empresas. 

 

A capacidade de geração de valor das empresas e também o nível de risco que é 

associado ao desempenho em diferentes dimensões da sustentabilidade, são 

detectados pelos indicadores de sustentabilidade empresarial. Esses indicadores 

consideram os valores desenvolvidos e suas ações praticadas, apontando sua 

relevância, de forma que estas possam ser observadas constantemente gerando valor 

organizacional. Segundo Macedo (2012), é importante a aproximação as práticas 

sustentáveis às pequenas e micro empresas e sua consequente avaliação para 

reconhecimento dos problemas sociais e ambientais. 
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Portanto, a análise dos indicadores levantados para esta pesquisa, demonstrou que 

as Micro e Pequenas Empresas, podem e devem utilizar ferramentas para auto 

avaliação do seu negócio, embora em cenários diferentes. Confirma-se então este 

objetivo específico, de forma que conduza a uma análise das práticas sustentáveis 

possíveis de utilização nessas empresas. Desse modo, essas empresas, contribuem 

para o desenvolvimento sustentável como um todo, e principalmente geram valor ao 

seu negócio. 

 

• Objetivo Específico 3 – OE 3 - Levantar as boas práticas para a sustentabilidade 

empresarial de Micro e Pequenas Empresas. 

 

 

Cumpriu-se o OE 3, realizando o levantamento de boas práticas sustentáveis, em que 

foram alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e assim possam 

compor o framework. 

 

Compôs-se um quadro com a divisão dos tipos de organizações, sendo divididas em 

industriais, comerciais e prestadoras de serviços e a consequente identificação de 

ODSs, indicadores de sustentabilidade e as práticas para cada segmento. Os 

resultados estão dispostos na seção 6.3 – nos Quadros 25, 26 e 27. 

 

Buscou-se a partir dos indicadores levantados e dispostos no framework, a 

identificação daqueles possíveis para aplicação nas Micro e Pequenas Empresas. 

Sendo assim, pode-se identificar que nem todos os indicadores levantados são de uso 

dessas empresas, porém com adaptações à realidade do seu cenário, podem compor 

a auto avaliação a partir de análises de suas práticas. 

 

Para a avaliação da sustentabilidade empresarial, as Micro e Pequenas Empresas 

devem optar por indicadores diretamente relacionados à sua atividade, seja ela 

industrial, comercial ou de serviços. Os indicadores identificados referem-se às 

Estratégias para inovação, Estratégias para Stakeholders, Monitoramento dos 

impactos Ambientais, Monitoramento de impactos nos direitos humanos, Saúde e 
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segurança no trabalho, Desenvolvimento profissional, Relacionamentos com 

consumidores, Relacionamentos com fornecedores, Uso sustentável de energia e 

água, Gestão Ambiental, Monitoramento de Acidentes de Trabalho, Prevenção da 

Poluição, Cumprimento das leis trabalhistas, tributárias e ambientais e os Impactos do 

Transporte. 

 

Para as empresas comerciais elencaram-se os seguintes indicadores: Monitoramento 

dos impactos ambientais, Monitoramento por impactos nos direitos humanos, Saúde 

e segurança no trabalho, Desenvolvimento profissional, Relacionamentos com 

consumidores, Relacionamentos com fornecedores, Uso sustentável de energia e 

água, Gestão Ambiental, Cumprimento das leis trabalhistas, tributárias e ambientais e 

os Impactos do Transporte. 

 

Já para as empresas de prestação de serviços, atribuem-se os seguintes indicadores: 

Monitoramento dos impactos ambientais, Monitoramento por impactos nos direitos 

humanos, Saúde e segurança no trabalho, Desenvolvimento profissional, 

Relacionamentos com consumidores, Relacionamentos com fornecedores, Uso 

sustentável de energia e água, Gestão Ambiental, Cumprimento das leis trabalhistas, 

tributárias e ambientais, Impactos do Transporte e a Gestão energética.  

 

Nota-se que alguns indicadores são comuns nos três tipos de atividades, conforme os 

indicadores sociais. Esses indicadores estão relacionados aos objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável de: 1. Erradicação da pobreza, 2.  Fome zero e 

agricultura sustentável, 3. Saúde e bem-estar, 5. Igualdade de gênero, 6. Água limpa 

e saneamento, 7. Energia limpa e acessível, 8. Trabalho decente e crescimento 

econômico, 11. Cidades e comunidades sustentáveis, 12. Consumo e produção 

responsáveis, 13. Ação contra a mudança global do clima, 16. Paz, justiça e 

instituições eficazes, e 17. Parcerias e meios de implementação.  

 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável apresentam-se simultaneamente como 

metas e como indicadores, pois enquanto instrumentos de avaliação remetem à 

sustentabilidade a sua capacidade de mensuração, sua utilização está na capacidade 



221 

 

 

de tradução das dimensões simultâneas do real, fornecendo indicações ao gestor para 

tomadas de decisão. 

 

A necessidade de se consolidar indicadores de desenvolvimento sustentável está 

expressa na Agenda 2030, em que apresenta a necessidade de criação de padrões 

para referência na medição do progresso da sociedade ao futuro sustentável. 

 

Logo, é necessária uma organização de diferentes fontes, para o uso de ferramentas 

essenciais nos ajustes da direção do desenvolvimento, e que possam utilizar os 

modelos mais adequados às suas metas.  

 

De modo conclusivo, em relação aos objetivos, nesta pesquisa, defendeu-se 

a tese de que a construção de um framework conceitual de indicadores de 

sustentabilidade empresarial para micro e pequenas empresas, que são 

incipientes no conhecimento da importância e benefícios desses indicadores, 

pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, motivando-as na 

promoção de boas práticas.  

Neste contexto, baseando-se na literatura e nas análises realizadas, com a 

elaboração do framework, os dados secundários e as metodologias utilizadas, infere-

se que as micro e pequenas empresas tornar-se-iam mais integradas, com a utilização 

de indicadores de sustentabilidade empresarial, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável possibilitado por pesquisas e parcerias com instituições de ensino,  entre 

outras ações, o que contribuiria ao crescimento dessas empresas, vez que são vitais 

para o desenvolvimento do país. 

A avaliação, via framework, pode condicionar os processos organizacionais 

das Micro e Pequenas Empresas e promover aprofundamento nas análises de dados 

e de informações, levando ao interesse em ações sustentáveis.   

Dessa maneira espera-se com esta pesquisa, que os resultados apoiem os 

gestores na providência da competividade e na criação de valor à organização visando 

a redução de impactos ambientais para um desenvolvimento sustentável. 

Por outro lado, essas organizações precisam fortalecer a cultura 

organizacional à sustentabilidade, com habilidades organizacionais e conhecimentos 
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ligados ao desenvolvimento sustentável, para que possam contribuir na apropriação 

dos benefícios potenciais deste novo paradigma. 

A capacidade de aproveitar os recursos naturais, otimizar seu uso, e se 

engajar nas boas práticas sustentáveis, promove o despertar das habilidades nos 

gestores Micro e Pequenas Empresas na gestão dos recursos e consequente criação 

de valor e competitividade. 

A elaboração do framework, proporcionou a identificação de indicadores de 

sustentabilidade empresarial alinhados com os objetivos do desenvolvimento 

sustentável, observando-se que uma empresa depende de muitas variáveis para sua 

prosperidade. A ideia é que as Micro e Pequenas Empresas possam se estruturar 

adequadamente, levando esses empreendedores ao pensamento sustentável além 

de sua empresa, de forma que ampliem o olhar do seu negócio e posicionem-se no 

ambiente do desenvolvimento sustentável local. 

As mudanças são necessárias em direção à sustentabilidade, em que as 

organizações estão se transformando, os consumidores estão se tronando mais 

exigentes e, as tendências globais direcionam para uma transformação no modelo de 

desenvolvimento econômico considerando que as organizações devem considerar o 

meio ambiente como recurso essencial e escasso.  

Os impactos de utilização da biodiversidade e dos ecossistemas serão 

economicamente contabilizados, fazendo parte da estratégia de negócios das 

organizações que pretendam permanecer no mercado. Portanto, essas precisam 

estar atentas e se inserirem no novo cenário, buscando parcerias, participando de 

ações sociais, buscando tendências, o uso de tecnologias adequadas e modernas e 

principalmente precisam realizar avaliações do desenvolvimento de seus negócios, 

tendo em vista que Micro e Pequenas Empresas são essenciais para a economia, 

conforme recursivamente citado, exercendo relevante papel na geração de emprego, 

interiorização do desenvolvimento e distribuição de remuneração. 

Contudo, identificados os benefícios das Micro e Pequenas Empresas para a 

sociedade, a implementação da responsabilidade social empresarial nestas pode 

encontrar alguns obstáculos para efetivação. Percebe-se, no entanto, que a aderência 

dessas empresas a uma gestão de mais responsabilidade socioambiental, pode 

proporcionar benefícios à sociedade e à economia, tornando-se indispensável 

conscientizar os gestores dessas empresas na busca de redução de problemas 
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existentes, para uma gestão empresarial pautada na responsabilidade social e 

ambiental. 

Sequencialmente, trata-se das limitações desta pesquisa, que se deu 

unicamente de forma bibliográfica, de per se uma limitação no que se refere a 

proposição de modelos, frameworks ou correlatos. 

 

7.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A construção do framework levou em conta os modelos usuais de indicadores 

de sustentabilidade empresarial recomendados internacionalmente e localmente, com 

material disponibilizado, o que permitiu a realização desta pesquisa.    

Levantou-se que os principais fatores que afetam a implementação de 

práticas sustentáveis em Micro e Pequenas Empresas são representados pela força 

financeira, conhecimento tecnológico, disponibilidade de informações, legislação, 

pressões do consumidor e a cultura organizacional. Porém alguns fatores estimulam 

a adoção das práticas sustentáveis, como a demanda do consumidor como fatores 

externos, e a possibilidade de reduzir custos e resíduos e melhorar o ambiente de 

trabalho como fatores internos. 

No entanto, a falta de informação e de demanda histórica por práticas de 

sustentabilidade são consideradas barreiras externas a sua adoção, assim como, a 

falta de recursos e de competências são barreiras internas, mesmo considerando que 

as práticas de sustentabilidade contribuem para melhorar o desempenho dessas 

empresas.  

As limitações deste estudo estão, sobretudo, no uso único de dados 

bibliográficos e na falta de validação do framework proposto, condicionadas pela atual 

crise sanitária e pelas recomendações de distanciamento social propostas pela 

Organização Mundial da Saúde, que impediram uma possível aplicação em campo da 

pesquisa. 
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7.3 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Os resultados desta pesquisa podem ser considerados um ponto de partida 

para a demanda da sustentabilidade empresarial em Micro e Pequenas Empresas 

Desta forma, novas pesquisas ainda são necessárias, expandindo as 

contextualizações aqui apresentadas e gerando de outras práticas de gestão dessas 

organizações para que melhorem ainda mais a visualização dos resultados obtidos 

por meio dessas análises.  

A exploração de formas dinâmicas de gestão, nos controles financeiros, nas 

avaliações, na adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pode ser 

aprofundada de acordo com critérios da investigação estabelecidos, em áreas 

multidisciplinares (Ambientais, Tecnológicas, Humanas e Sociais Aplicadas) em um 

esforço conjunto para a sustentabilidade das Micro e Pequenas Empresas.  

Como esta pesquisa trata de um framework conceitual, este pode ser aplicado 

nas Micro e Pequenas Empresas, em uma amostra considerando a territorialidade, a 

fim de obter outras informações com relação aos indicadores de sustentabilidade 

empresarial e das práticas sustentáveis, no intuito de ampliar o número de indicadores 

e de práticas possíveis para esse segmento.  A partir disso, pode-se desenvolver um 

sistema de medição de desempenho para essas empresas, de forma acessível e 

prática envolvendo maio número de interessados.  

O aprofundamento dos indicadores e das práticas sustentáveis irá surgir sem 

dúvida, a partir de momentos de crise, como o que as Micro e Pequenas Empresas 

estão inseridos, com a exploração de novas atividades dessas organizações, o 

desencadeamento de parcerias com universidades, com clientes e fornecedores, 

colaboradores e os demais stakeholders envolvidos no processo.  
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Apêndice A 

Indicadores de Sustentabilidade Empresarial – Global Reporting Initiative 

Econômica 

Aspecto - Desempenho Econômico 

G4-EC1 - Valor econômico direto gerado e distribuído 

G4-EC2 - Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da 
organização em decorrência de mudanças climáticas 

G4-EC3 - Cobertura das obrigações previstas no plano de pensão de benefício da organização 

G4-EC4 - Assistência financeira recebida do governo 

Aspecto - Presença no Mercado 

G4-EC5 - Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por gênero, comparado ao 
salário mínimo local em unidades operacionais importantes 

G4-EC6 - Proporção de membros da alta direção contratados na comunidade local em unidades 
operacionais importantes 

Aspecto - Impactos Econômicos Indiretos 

G4-EC7 - Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos 

G4-EC8 - Impactos econômicos indiretos significativos, inclusive a extensão dos impactos 

Aspecto - Práticas de Compra 

G4-EC9 - Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes 
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Ambiental 

Aspecto - Materiais 

G4-EN1 - Materiais usados, discriminados por peso ou volume 

G4-EN2 - Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem. 

Aspecto - Energia 

G4-EN3 - Consumo de energia dentro da organização 

G4-EN4 - Consumo de energia fora da organização 

G4-EN5 - Intensidade energética 

G4-EN6 - Redução do consumo de energia 

G4-EN7 - Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços 

Aspecto - Água 

G4-EN8 - Total de retirada de água por fonte 

G4-EN9 - Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água 

G4-EN10 - Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada  

Aspecto - Biodiversidade 

G4-EN11 - Unidades operacionais próprias, arrendadas ou administradas dentro ou nas adjacências 
de áreas protegidas e áreas de alto índice de biodiversidade situadas fora de áreas protegidas 

G4-EN12 - Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre a 
biodiversidade em áreas protegidas e áreas de alto índice de biodiversidade situadas fora de áreas 
protegidas 

G4-EN13 - Habitats protegidos ou restaurados 

G4-EN14 - Número total de espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de 
conservação com habitats situados em áreas afetadas por operações da organização, discriminadas 
por nível de risco de extinção 

Aspecto - Emissões 

G4-EN15 - Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1) 

G4-EN16 - Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia 
(Escopo 2) 

G4-EN17 - Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 3) 

G4-EN18 - Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

G4-EN19 - Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

G4-EN20 - Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO) 

G4-EN21 - Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas 

Aspecto - Efluentes e Resíduos 

G4-EN22 - Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação 

G4-EN23 - Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição 

G4-EN24 - Número total e volume de vazamentos significativos 

G4-EN25 - Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados 
perigosos nos termos da convenção da basileia2, anexos i, ii, iii e viii, e percentual de carregamentos 
de resíduos transportados internacionalmente 

G4-EN26 - Identificação, tamanho, status de proteção e valor da biodiversidade de corpos d’água e 
habitats relacionados significativamente afetados por descargas e drenagem de água realizados pela 
organização 

Aspecto - Produtos e Serviços 

G4-EN27 - Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e serviços 

G4-EN28 - Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos 
vendidos, discriminados por categoria de produtos 
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Ambiental 

Aspecto - Conformidade 

G4-EN29 - Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias 
aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais 

Aspecto -   Transporte 

G4-EN30 - Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte de produtos e outros bens e 
materiais usados nas operações da organização, bem como do transporte de seus empregados 

Aspecto -   Geral 

G4-EN31 - Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, discriminado por tipo 

Aspecto - Avaliação Ambiental de Fornecedores 

G4-EN32 - Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais 

G4-EN33 - Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de fornecedores 
e medidas tomadas a esse respeito 

Aspecto - Mecanismos de Queixas e Reclamações Relativas a Impactos Ambientais 

G4-EN34 - Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais registradas, 
processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal  
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Social 

Aspecto - Emprego 

G4-LA1 - Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de empregados 
por faixa etária, gênero e região 

G4-LA2 - Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a 
empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização 

G4-LA3 - Taxas de retorno ao trabalho e retenção após uma licença maternidade/paternidade, 
discriminadas por gênero. 

Aspecto - Relações Trabalhistas 

G4-LA4 - Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas são especificadas em 
acordos de negociação coletiva 

Aspecto - Saúde e Segurança no Trabalho 

G4-LA5 - Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde e segurança, 
compostos por empregados de diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar 
programas de saúde e segurança no trabalho 

G4-LA6 - Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de 
óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e gênero 

G4-LA7 - Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua ocupação 

G4-LA8 - Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos 

Aspecto - Treinamento e Educação 

G4-LA9 - Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, discriminado por gênero e 
categoria funcional 

G4-LA10 - Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua que contribuem para a 
continuidade da empregabilidade dos empregados em período de preparação para a aposentadoria 

G4-LA11 - Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira, discriminado por gênero e categoria funcional 

Aspecto - Diversidade e Igualdade de Oportunidade 

G4-LA12 - Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados 
por categoria funcional, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de 
diversidade 

Aspecto - Igualdade de Remuneração para Mulheres e Homens 

GG4-LA13 - Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres e homens, discriminada por 
categoria funcional e unidades operacionais relevantes 

Aspecto - Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas 

G4-LA14 - Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a práticas 
trabalhistas 

G4-LA15 - Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas trabalhistas na cadeia 
de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito 

Aspecto - Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Práticas Trabalhistas 

G4-LA16 - Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas registradas, 
processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal  

Aspecto -   Investimentos 

G4-HR1 - Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos significativos que 
incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram submetidos à avaliação referente a direitos 
humanos 

G4-HR2 - Número total de horas de treinamento de empregados em políticas de direitos humanos ou 
procedimentos relacionados a Aspectos dos direitos humanos relevantes para as operações da 
organização, incluindo o percentual de empregados treinados 



252 

 

 

 

Social 

Aspecto - Não discriminação 

G4-HR3 - Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas 

Aspecto - Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

G4-HR4 - Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado ou haja risco significativo e as medidas 
tomadas para apoiar esse direito 

Aspecto - Trabalho Infantil 

G4-HR5 - Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos de 
trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil 

Aspecto - Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo 

G4-HR6 - Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência de 
trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas para contribuir para a eliminação de 
todas as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo 

Aspecto - Práticas de Segurança 

G4-HR7 - Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento nas políticas ou 
procedimentos da organização relativos a direitos humanos que sejam relevantes às operações 

Aspecto - Direitos dos Povos Indígenas e Tradicionais 

G4-HR8 - Número total de casos de violação de direitos de povos indígenas e tradicionais e medidas 
tomadas a esse respeito 

Aspecto - Avaliação 

G4-HR9 - Número total e percentual de operações submetidas a análises ou avaliações de direitos 
humanos de impactos relacionados a direitos humanos 

Aspecto - Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos 

G4-HR10 - Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relacionados a 
direitos humanos 

G4-HR11 - Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia de 
fornecedores e medidas tomadas a esse respeito 

Aspecto - Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Direitos Humanos 

G4-HR12 - Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos 
registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal  
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Social 

Aspecto - Comunidades Locais 

G4-SO1 - Percentual de operações com programas implementados de engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e desenvolvimento local 

G4-SO2 - Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais nas comunidades 
locais 

Aspecto - Combate à Corrupção 

G4-SO3 - Número total e percentual de operações submetidas a avaliações de riscos relacionados à 
corrupção e os riscos significativos identificados 

G4-SO4 - Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção 

G4-SO5 - Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas  

Aspecto - Políticas Públicas 

G4-SO6 - Valor total de contribuições para partidos políticos e políticos, discriminado por país e 
destinatário/beneficiário 

Aspecto - Concorrência Desleal 

G4-SO7 - Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste e 
monopólio e seus resultados 

Aspecto - Conformidade 

G4-SO8 - Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias 
aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos 

Aspecto - Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade 

G4-SO9 - Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a impactos 
na sociedade 

G4-SO10 - Impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia de fornecedores na 
sociedade e medidas tomadas a esse respeito 

Aspecto - Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos na Sociedade 

G4-SO11 - Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade registradas, 
processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal 
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Social 

Aspecto - Saúde e Segurança do Cliente 

G4-PR1 - Percentual de categorias de produtos e serviços significativas para as quais são avaliados 
impactos na saúde e segurança buscando melhorias 

G4-PR2 - Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo 
de vida, discriminados por tipo de resultado 

Aspecto - Rotulagem de Produtos e Serviços 

G4-PR3 - Tipo de informações sobre produtos e serviços exigidas pelos procedimentos da 
organização referentes a informações e rotulagem de produtos e serviços e percentual de categorias 
significativas sujeitas a essas exigências 

G4-PR4 - Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultados 

G4-PR5 - Resultados de pesquisas de satisfação do cliente 

Aspecto - Comunicações de Marketing 

G4-PR6 - Venda de produtos proibidos ou contestados 

G4-PR7 - Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados 
por tipo de resultados 

Aspecto - Privacidade do Cliente 

G4-PR8 - Número total de queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados 
de clientes 

Aspecto - Conformidade 

G4-PR9 - Valor monetário de multas significativas aplicadas em razão de não conformidade com leis 
e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços 
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