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RESUMO

RESUMO

 � 59,5% dos empresários veem a sustentabilidade como uma 
oportunidade de ganho; 

 � 90,3% dos entrevistados deram notas médias ou baixas sobre 
seu conhecimento acerca de sustentabilidade e meio ambiente;

 � 62,7% dos empresários atribuem algum critério de sustentabili-
dade ambiental na avaliação dos fornecedores;

 � Quanto a sustentabilidade social, 79% demonstrou ter algum co-
nhecimento sobre o tema;

 � 64,7% estimula a alfabetização de seus empregados;

 � 50,2% subsidia cursos para seus empregados;

 � 49,6% deram notas baixas para o quanto estimula seus empre-
gados a realizarem trabalhos voluntários;

 � 56,1% das empresas não têm métodos para avaliar a satisfação 
de seus clientes.



Relatório Final/Dezembro 2013 7

MÉTODO

MÉTODO

Método: Pesquisa Quantitativa.

Amostragem: Probabilística.

Técnica: Tele pesquisa.

Instrumento de coleta: Questionário Estruturado.

Material de coleta: Sistema CATI, com questionário eletrônico, apli-
cado por intermédio de pesquisadores, utilizando-se linhas telefôni-
cas convencionais para contato com o público-alvo.

Tempo médio de entrevista: 10 minutos.

Universo: Empresas de Micro e Pequeno Porte cadastradas no Sebrae.

Característica do Público: Empresas de Micro e Pequeno Porte ca-
dastradas no Sebrae. 

Amostra: 2.326 empresas de Micro e Pequeno Porte. 

Período de realização das entrevistas: 04/10/2013 a 05/12/2013.

Tratamento dos dados: software de estatística SPSS®

Margem de Erro: 2,0%. 

Legenda: EST – Estimulada; ESP – Espontânea; RM – Resposta Múlti-
pla (Permite soma maior que 100%); RU – Resposta Única. 



COMPOSIÇÃO 
DE AMOSTRA
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COMPOSIÇÃO DE AMOSTRA

UNIDADE DA FEDERAÇÃO E REGIÃO

1. De modo a manter a proporcionalidade da amostra com o uni-
verso do projeto, os resultados obtidos foram submetidos a pro-
cesso de ponderação.

REGIÃO QTD %

Sudeste 684 29,41%

Sul 563 24,20%

Nordeste 498 21,41%

Norte 309 13,28%

Centro-Oeste 272 11,69%

Total 2326 100%

SETOR QTD %

Comércio 1437 61,78%

Serviços 539 23,17%

Indústria 286 12,30%

Construção Civil 49 2,11%

Agropecuária 15 0,64%

Total 2326 100%

PORTE QTD %

ME 1458 62,68%

EPP 868 37,32%

Total 2326 100%
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

UF AMOSTRA PONDERADA
AMOSTRA 
COLETADA

% COLETADA

RO 85 81 3,48%

AC 83 6 0,26%

AM 85 23 0,99%

RR 83 19 0,82%

PA 85 26 1,12%

AP 83 7 0,30%

TO 85 147 6,32%

MA 85 26 1,12%

PI 85 24 1,03%

CE 89 95 4,08%

RN 85 28 1,20%

PB 85 34 1,46%

PE 86 65 2,79%

AL 85 24 1,03%

SE 85 94 4,04%

BA 89 108 4,64%

MG 89 220 9,46%

ES 85 85 3,65%

RJ 89 56 2,41%

SP 89 323 13,89%

PR 89 142 6,10%
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

UF AMOSTRA PONDERADA
AMOSTRA 
COLETADA

% COLETADA

SC 89 222 9,54%

RS 89 199 8,56%

MS 85 27 1,16%

MT 85 51 2,19%

GO 89 107 4,60%

DF 85 87 3,74%

Total 2326 2326 100%



VISÃO
GERAL
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VISÃO GERAL

SUSTENTABILIDADE
VISÃO GERAL

2. Eu vou citar alguns temas relacionados à sustentabilidade. E eu 
gostaria que o(a) Sr(a) indicasse quais o(a) Sr(a) considera que 
estão fortemente associados ao tema. Sustentabilidade está li-
gada às questões. (EST-RM)

68,0%

60,7%

56,3%

1,3%

Ambientais, ou seja, questões relacionadas ao
uso consciente dos recursos do meio-

ambiente.

Sociais, ou seja, questões relacionadas a
melhoria da qualidade de vida dos
empregadas da sua empresa e da

comunidade.

Econômicas, ou seja, questões relacionadas a
sustentabilidade dos negócios da empresas

Não sabe

 � As questões ambientais ainda são vistas como sendo os princi-
pais fatores associados ao termo sustentabilidade.
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VISÃO GERAL

Análise por setor

3. Eu vou citar alguns temas relacionados à sustentabilidade. E eu 
gostaria que o(a) Sr(a) indicasse quais o(a) Sr(a) considera que 
estão fortemente associados ao tema. Sustentabilidade está li-
gada às  questões... (EST-RM)

Agropecuária

56
,5

%

74
,2

% 82
,2

%

5,
1%

Comércio

55
,7

% 64
,8

%

59
,5

%

1,
5%

Construção Civil

34
,1

%

60
,4

%

65
,5

%

0,
7%

Indústria

63
,1

% 74
,4

%

62
,3

%

0,
6%

Serviços

56
,4

% 74
,3

%

62
,8

%

1,
0%

 � A análise por Setor indica que na Agropecuária e na Constru-
ção Civil as questões sociais aparecem mais associadas ao tema 
sustentabilidade.

Econômicas, ou seja, 
questões relacionadas 
a sustentabilidade dos 
negócios da empresas 
visando o lucro e a 
saúde fi nanceira

Ambientais, ou seja, 
questões relacionadas 
ao uso consciente 
dos recursos do meio-
ambiente.

Sociais, ou seja, 
questões relacionadas 
a melhoria da 
qualidade de vida 
dos empregadas da 
sua empresa e da 
comunidade.

Não sabe
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VISÃO GERAL

Análise por porte 

4. Eu vou citar alguns temas relacionados a sustentabilidade. E eu 
gostaria que o(a) Sr(a) indicasse quais o(a) Sr(a) considera que 
estão fortemente associados ao tema. Sustentabilidade está li-
gada às  questões... (EST-RM)

ME

60
,3

%

66
,6

%

63
,2

%

1,
7%

EPP

50
,0

%

70
,0

%

56
,9

%

0,
8%

Brasil
56

,3
% 68

,0
%

60
,7

%

1,
3%

Econômicas, ou seja, 
questões relacionadas 
a sustentabilidade dos 
negócios da empresas 
visando o lucro e a 
saúde fi nanceira

Ambientais, ou seja, 
questões relacionadas 
ao uso consciente 
dos recursos do meio-
ambiente.

Sociais, ou seja, 
questões relacionadas 
a melhoria da 
qualidade de vida 
dos empregadas da 
sua empresa e da 
comunidade.

Não sabe

 � Nas ME nota-se que não é possível perceber um tema de des-
taque, fi cando os três temas com o mesmo grau de associação.

 � Já nas EPP as questões ambientais aparecem mais associadas 
ao tema sustentabilidade.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas.
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VISÃO GERAL

REPRESENTAÇÃO

5. Na sua opinião, a sustentabilidade representa para sua empre-
sa? (EST-RU)

59,5%

20,2%

20,3%

Oportunidade de ganhos

Nem ganhos, nem despesas

Custos e despesas

 � Observa-se que pouco mais da maioria dos empresários veem 
na sustentabilidade uma oportunidade de ganhos para sua em-
presa (59,5%).

 � Ainda assim, existe um percentual elevado de empresários 
que não vê ganhos para sua empresa com a sustentabilidade 
(40,5%), sendo que pouco mais da metade destes enxergam o 
tema como um gerador de custos e despesas para a empresa.
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VISÃO GERAL

Análise por setor 

6. Na sua opinião, a sustentabilidade representa para sua empresa? 
(EST-RU)

Agropecuária

84
,6

%

5,
1% 10

,3
%

Comércio

59
,7

%

20
,7

%

19
,6

%

Construção Civil

74
,9

%

14
,4

%

10
,8

%

Indústria
54

,7
%

17
,2

% 28
,1

%

Serviços

59
,6

%

20
,6

%

19
,8

%

Oportunidades 
de ganhos

Nem ganhos, 
nem despesas

Custos e 
despesas

 � Nota-se que na Agropecuária e na Construção Civil, a relação 
entre Sustentabilidade e Oportunidades de Ganhos é mais forte 
que nos demais setores.
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VISÃO GERAL

Análise por porte

7. Na sua opinião, a sustentabilidade representa para sua empre-
sa? (EST-RU)

ME

60
,3

%

18
,5

%

20
,6

%

EPP

57
,4

%

22
,7

%

19
,9

%

Brasil

59
,5

%

20
,2

%

20
,3

%

Oportunidades 
de ganhos

Nem ganhos, 
nem despesas

Custos e 
despesas

 � Comparando-se os portes das empresas, não é possível notar 
diferenças signifi cativas.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas. 
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VISÃO GERAL



SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

CONHECIMENTO
8. De uma nota de 0 a 10, para o seu conhecimento sobre Susten-

tabilidade e Meio Ambiente. Sendo que a nota 0 signifi ca “não 
conheço” e a nota 10 “conheço muito”. (ESP-RU)

Notas Altas 9,7%

Notas Médias 46,4%

Notas Baixas 43,9%

Não sabe Avaliar 0,3%

Média 6,4

 � Com média 6,4 e um baixo percentual de notas altas (9,7%), ve-
rifi ca-se que a maioria das empresas possui um baixo conheci-
mento acerca de Sustentabilidade e Meio Ambiente.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

MÉDIA POR SETOR

9. De uma nota de 0 a 10, para o seu conhecimento sobre Susten-
tabilidade e Meio Ambiente. Sendo que a nota 0 signifi ca “não 
conheço” e a nota 10 “conheço muito”. (ESP-RU)

ServiçosIndústriaConstrução CivilComércioAgropecuária

6,46

6,31
6,22

6,41

6,76

6,43

Média por 
Setor Média Brasil

 � A análise por setor indica que nas empresas do ramos de Servi-
ços há um maior nível de conhecimento. 



Relatório Final/Dezembro 2013 23

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

MÉDIA POR PORTE

10. De uma nota de 0 a 10, para o seu conhecimento sobre Susten-
tabilidade e Meio Ambiente. Sendo que a nota 0 signifi ca “não 
conheço” e a nota 10 “conheço muito”. (ESP-RU)

EPPME

6,50

6,43

6,31

Média por 
Setor Média Brasil

 � Entre as ME nota-se um maior nível de conhecimento sobre Sus-
tentabilidade e Meio Ambiente.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

IMPORTÂNCIA
11. De uma nota de 0 a 10, para o quanto você considera que as 

empresas deveriam dar importância à questão do meio ambien-
te. Sendo que a nota 0 signifi ca “sem importância” e a nota 10 
“muita importância”. (ESP-RU)

Notas Altas 77,6%

Notas Médias 17,6%

Notas Baixas 5,0%

Não sabe Avaliar 0,1%

Média 9,3

 � Apesar do baixo conhecimento dos empresários acerca do tema, 
os empresários entrevistados atribuem elevada importância as 
questões do meio ambiente.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR SETOR

12. De uma nota de 0 a 10, para o quanto você considera que as 
empresas deveriam dar importância à questão do meio ambien-
te. Sendo que a nota 0 signifi ca “sem importância” e a nota 10 
“muita importância”. (ESP-RU)

ServiçosIndústriaConstrução CivilComércioAgropecuária

9,85

9,27

8,98

9,30 9,27

9,27

Média por 
Setor Média Brasil

 � Comparando-se os setores de atividade, nota-se que na Agrope-
cuária atribui-se mais importância as questões ligadas ao meio 
ambiente do que nos demais setores.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR PORTE

13. De uma nota de 0 a 10, para o quanto você considera que as 
empresas deveriam dar importância à questão do meio ambien-
te. Sendo que a nota 0 signifi ca “sem importância” e a nota 10 
“muita importância”. (ESP-RU)

EPPME

9,30

9,27

9,21

Média por 
Setor Média Brasil

 � Nota-se que não há diferenças signifi cativas entre os portes 
quanto a atribuição de importância as questões ligadas ao meio 
ambiente. Sendo que as ME (9,30) dão nota ligeiramente supe-
rior que as EPP (9,21).

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

IMAGEM DA EMPRESA
14. Na sua opinião, a sua empresa passa uma boa imagem em ter-

mos de preservação ambiental para os clientes? (ESP-RU)

79,9%

13,6%

6,5%

Sim 

Não 

Não sabe avaliar 

 � Em se tratando de sustentabilidade ambiental, a maioria dos 
empresários (79,9%) acredita passar uma boa imagem para seus 
clientes sobre preservação ambiental.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR SETOR

15. Na sua opinião, a sua empresa passa uma boa imagem em ter-
mos de preservação ambiental para os clientes? (ESP-RU)

91,8%

89,7%

82,8%

80,5%

79,9%

76,1%

7,5%

5,1%

12,7%

13,1%

13,6%

15,7%

0,7%

5,1%

4,5%

6,4%

6,5%

8,2%

Construção Civil

Agropecuária

Indústria

Comércio

Brasil

Serviços

Sim Não Não sabe avaliar

 � Nas empresas da construção civil há uma maior percepção de 
que as mesmas possuam uma boa imagem em termos de pre-
servação ambiental junto aos clientes.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR PORTE

16. Na sua opinião, a sua empresa passa uma boa imagem em ter-
mos de preservação ambiental para os clientes? (ESP-RU)

82,2%

79,9%

76,4%

11,6%

13,6%

16,6%

6,2%

6,5%

7,0%

ME

Brasil

EPP

Sim Não Não sabe avaliar

 � Levando em conta o porte, não é possível verifi car diferenças 
signifi cativas. No entanto as ME (82,2%) acreditam mais que 
passam uma boa imagem em termo de preservação ambiental 
para os clientes do que as EPP (76,4%).

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas.



PESQUISA SOBRE SUSTENTABILIDADE30

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

APLICAÇÃO NA EMPRESA
17. De uma nota de 0 a 10, para o quanto você considera que as 

empresas que têm programas de preservação do meio ambiente 
atraem mais clientes. Sendo que a nota 0 signifi ca “não atrai” e 
a nota 10 “atrai muito”. (ESP-RU)

Notas Altas 39,4%

Notas Médias 38,6%

Notas Baixas 21,6%

Não sabe Avaliar 0,7%

Média 7,8

1,5% 0,1% 1,0% 1,5% 1,6%

9,0%
6,8%

14,9%

23,7%

7,5%

32,0%

Nota 0 Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

 � Apenas uma pequena parcela dos empresários entrevista-
dos (21,6%) acredita que programas de preservação do meio 
ambiente não afetam diretamente o aumento no número de 
clientes.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

MÉDIAS POR SETOR

18. De uma nota de 0 a 10, para o quanto você considera que as 
empresas que têm programas de preservação do meio ambiente 
atraem mais clientes. Sendo que a nota 0 signifi ca “não atrai” e 
a nota 10 “atrai muito”. (ESP-RU)

7,65
7,75

8,20

7,83

8,01

7,83

Agropecuária Comércio Construção
Civil

Indústria Serviços

Média por 
Setor Média Brasil

 � As empresas da Construção Civil e de Serviços são aquelas que 
consideram com maior intensidade que os programas de preser-
vação de meio ambiente são capazes de atrair mais clientes.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

MÉDIAS POR PORTE

19. De uma nota de 0 a 10, para o quanto você considera que as 
empresas que têm programas de preservação do meio ambiente 
atraem mais clientes. Sendo que a nota 0 signifi ca “não atrai” e 
a nota 10 “atrai muito”. (ESP-RU)

7,98

7,59

7,83

ME EPP

Média por 
Setor Média Brasil

 � Considerando o porte, nota-se que entre as ME é ligeiramente 
mais forte a percepção de que os programas de preservação do 
meio ambiente tem a capacidade de atrair clientes.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES
20. A sua empresa inclui algum critério de sustentabilidade ambien-

tal na avaliação de fornecedores? (EST-RU)

6,9%

15,9%

39,9%

37,3%

Sim, totalmente

Sim, em grande parte

Sim, em parte

Não

 � A maioria das empresas entrevistadas admiti atribuir algum cri-
tério de sustentabilidade ambiental na avaliação dos fornecedo-
res (62,7%).
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR SETOR

21. A sua empresa inclui algum critério de sustentabilidade ambien-
tal na avaliação de fornecedores? (EST-RU)

Agropecuária

25
,6

%

15
,4

%

46
,3

%

12
,6

%

Comércio

6,
5%

15
,0

%

41
,2

%

37
,3

%

Construção Civil

21
,3

%

17
,9

%

42
,6

%

18
,2

%

Indústria

7,
3%

19
,4

%

33
,1

% 40
,3

%

Serviços

6,
5%

16
,4

%

39
,4

%

37
,6

%

Sim, totalmente Sim, em grande parte Sim, em parte Não

 � Considerando o setor de atuação das empresas, nota-se que na 
Construção Civil e na Agropecuária há uma maior proporção de 
empresas que incluem algum critério de sustentabilidade am-
biental na avaliação dos seus fornecedores.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR PORTE

22. A sua empresa inclui algum critério de sustentabilidade ambien-
tal na avaliação de fornecedores? (EST-RU)

ME

6,
3%

16
,3

%

41
,9

%

35
,5

%

EPP

7,
8%

15
,3

%

36
,9

%

40
,0

%

Brasil
6,

9%

15
,9

%

39
,9

%

37
,3

%

Sim, totalmente Sim, em grande parte Sim, em parte Não

 � Levando em conta o porte, nota-se que não há diferenças signi-
fi cativas.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

CONSCIENTIZAÇÃO
23. Sua empresa faz? (conscientização) (EST-RM)

79,3%

73,5%

64,9%

60,0%

44,1%

14,4%

4,3%

Controle do consumo de energia

Controle do consumo de água

Controle de consumo de papel

Coleta seletiva de lixo

Uso de matéria-prima ou material
reciclável no processo produtivo

Captação de água da chuva e/ou
reutilização água

Não faz

 � Quando questionados, a maioria dos empresários afi rmou que 
sua empresa atua na conscientização de vários aspectos de sus-
tentabilidade ambiental.

 � Destaque para o fato de apenas uma pequena parcela das em-
presas(14,4%) atuar na conscientização acerca da importância da 
captação de chuva da chuva e/ou reutilização da água.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR SETOR

24. Sua empresa faz? (conscientização) (EST-RM)

 � Levando em conta o setor das empresas, nota-se que as ações 
das empresas são bastante infl uenciadas pelo tipo de atividade 
desempenhada, de forma que cada setor apresenta um cenário 
distinto.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR PORTE

25. Sua empresa faz? (conscientização) (EST-RM)

 � Por outro lado, levando em cota o porte das empresas, não é 
possível notar diferenças signifi cativas no que tange as ações 
ligadas à sustentabilidade.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

LEGISLAÇÃO
26. Sua empresa faz? (legislação) (EST-RM)

Não faz

Reciclagem de pilhas, baterias e pneus

Tem licenciamento ambiental

Atendimento à legislação ambiental d e
seu segmento empresarial

Destinação adequada de resíduos tóxicos ,
tais como solvente, produtos de limpeza 

e cartucho de tinta

Região Sul:
61,5%

Região Sudeste:
24,7%

Região Sul:
47,2%

 � No que tange a legislação, observa-se um percentual menor nos 
resultados quando comparado com a conscientização.

 � Destaque para o fato de apenas 50,8% dos empresários atuarem 
na destinação adequada de resíduos tóxicos.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR SETOR

27. Sua empresa faz? (legislação) (EST-RM)

 � Levando em conta o setor das empresas, nota-se que as ações 
das empresas são bastante infl uenciadas pelo tipo de atividade 
desempenhada, de forma que cada setor apresenta um cenário 
distinto.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANÁLISE POR PORTE

28. Sua empresa faz? (legislação) (EST-RM)

 � Por outro lado, levando em conta o porte das empresas, não é 
possível notar diferenças signifi cativas no que tange as ações 
ligadas à sustentabilidade.



SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

CONHECIMENTO
29. Sobre sustentabilidade social o(a) Sr(a) diria que...? (EST-RU)

O(a) Sr(a) está buscando ampliar 
os conhecimentos que possui 

sobre esse tema

O(a) Sr(a) tem poucos conhecimentos 
sobre esse tema

É o primeiro contato que o(a) 
Sr(a) tem com esse tema

79,0%

 � Acerca da vertente social da sustentabilidade, a maioria dos 
empresários demonstrou ter algum conhecimento sobre o 
tema, sendo que 41,8% do total de empresários entrevistados 
afi rmou estar buscando ampliar os conhecimentos que já pos-
sui sobre o tema.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

ANÁLISE POR SETOR

30. Sobre sustentabilidade social o(a) Sr(a) diria que...? (EST-RU)

20
,6

%

24
,1

%

14
,6

%

14
,8

%

15
,5

%

43
,4

%

38
,7

%

22
,8

% 35
,7

%

34
,9

%

36
,0

%

37
,2

%

62
,7

%

49
,5

%

49
,6

%

Agropecuária Comércio Construção CivilI ndústria Serviços

É o primeiro contato que o(a) Sr(a) tem com esse tema

O(a) Sr(a) tem poucos conhecimentos sobre esse tema

O(a) Sr(a) está buscando ampliar os conhecimentos que possui sobre esse tema

 � Analisando por setor, nota-se que na Construção Civil a maioria 
das empresas está buscando ampliar os conhecimento sobre o 
tema, enquanto que no Comércio há a maior proporção de em-
presas que entraram em contato com o tema pela 1ª vez.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

ANÁLISE POR PORTE

31. Sobre sustentabilidade social o(a) Sr(a) diria que...? (EST-RU)

21
,3

%

20
,5

%

21
,0

%

36
,9

%

37
,7

%

37
,3

%

41
,8

%

41
,7

%

41
,8

%

ME EP rasil

É o primeiro contato que o(a) Sr(a) tem com esse tema

O(a) Sr(a) tem poucos conhecimentos sobre esse tema

O(a) Sr(a) está buscando ampliar os conhecimentos que possui sobre esse tema

P B

 � Comparando o porte das empresas, nota-se que não há diferen-
ças signifi cativas.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas. 
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

COMPORTAMENTOS DESEJADOS
32. A sua empresa segue alguma orientação escrita que defi ne 

quais são os comportamentos desejados nas relações pessoais 
e comerciais? (ESP-RU)

36,6%

63,4%

Sim 

Não  

 � A maioria dos empresários entrevistados (63,4%) não possui em 
suas empresas um manual escrito de norma e conduta acerca do 
comportamento desejado nas relações pessoais e comerciais.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

ANÁLISE POR SETOR

33. A sua empresa segue alguma orientação escrita que defi ne 
quais são os comportamentos desejados nas relações pessoais 
e comerciais? (ESP-RU)

54,0%

46,2%

41,1%

37,2%

36,6%

32,6%

46,0%

53,8%

58,9%

62,8%

63,4%

67,4%

Construção Civil

Serviços

Agropecuária

Indústria

Brasil

Comércio

Sim Não

 � Nota-se que na construção civil há uma maior proporção de em-
presas que possuem alguma orientação escrita sobre os com-
portamentos desejados nas relações pessoais e comerciais.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

ANÁLISE POR PORTE

34. A sua empresa segue alguma orientação escrita que defi ne 
quais são os comportamentos desejados nas relações pessoais 
e comerciais? (ESP-RU)

39,4%

36,6%

34,8%

60,6%

63,4%

65,2%

EPP

Brasil

ME

Sim Não

 � Realizando uma análise por porte não é possível verifi car dife-
renças signifi cativas.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas. 
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

AÇÕES SOCIAIS
35. Eu vou citar algumas ações que a sua empresa pode ter reali-

zado. Eu gostaria que o(a) Sr(a) indicasse quais a sua empresa 
realizou ou está realizando. A sua empresa....(EST- RM)

Norte: 71,9%
Sudeste: 55,3%

Norte: 57,0%

Nenhuma ação

Concede incentivo aos empregados 
matriculados em cursos de todos os níveis

Colabora com a realização de estágios

Subsidia cursos para os empregados

Estimula a alfabetização dos empregados

 � A maioria das empresas (64,7%) possuíram ou possuem ações 
que estimulam a alfabetização dos empregados.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

ANÁLISE POR SETOR

36. Eu vou citar algumas ações que a sua empresa pode ter reali-
zado. Eu gostaria que o(a) Sr(a) indicasse quais a sua empresa 
realizou ou está realizando. A sua empresa...(EST- RM)

 � Levando em conta o setor das empresas, nota-se que as ações 
das empresas são bastante infl uenciadas pelo tipo de atividade 
desempenhada, de forma que cada setor apresenta um cenário 
distinto 
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

ANÁLISE POR PORTE

37. Eu vou citar algumas ações que a sua empresa pode ter reali-
zado. Eu gostaria que o(a) Sr(a) indicasse quais a sua empresa 
realizou ou está realizando. A sua empresa...(EST- RM)

 � Realizando uma análise por porte não é possível verifi car dife-
renças signifi cativas.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

ATENÇÃO AOS COLABORADORES
38. Além de cumprir as obrigações determinadas por lei, a empresa 

se preocupa em.. (EST-RM)

92,1%

91,4%

91,3%

2,1%

Estar aberta a críticas e
sugestões?

Oferecer a seus empregados um
ambiente físico agradável e

seguro?

Incentivar os cuidados com
higiene e saúde?

Nenhuma das citadas

 � Estando em sua maioria abertas a críticas e sugestões, observa-
-se uma elevada preocupação com fatores tais como: ambiente 
físico, cuidados com a higiene e saúde dos seus empregados.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

ANÁLISE POR SETOR

39. Além de cumprir as obrigações determinadas por lei, a empresa 
se preocupa em... (EST-RM)

 � Na Agropecuária as empresas mostram-se menos preocupadas 
em Incentivar os cuidados com higiene e saúde.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

ANÁLISE POR PORTE

40. Além de cumprir as obrigações determinadas por lei, a empresa 
se preocupa em... (EST-RM)

 � Realizando uma análise por porte não é possível verifi car dife-
renças signifi cativas.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas. 
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

AÇÕES NA COMUNIDADE

41. Dê uma nota de 0 a 10 para o quanto sua empresa incentiva o 
trabalho voluntário de seus empregados na comunidade próxi-
ma da sua empresa. Sendo que 0 signifi ca “não incentiva” e 10 
signifi ca “incentiva muito”.  (ESP-RU)

Notas Altas 19,8%

Notas Médias 27,2%

Notas Baixas 49,6%

Não sabe Avaliar 3,7%

Média 5,7

17,1%

1,0%
2,4% 3,0% 3,4%

15,6%

7,2%

11,0%

16,2%

5,6%

14,2%

Nota 0 Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

 � A nota média de 5,7 combinada com o elevado percentual de no-
tas baixas (49,6%) indicam que os empresários, em sua maioria, 
não tem o hábito de incentivar seus empregados a prestarem 
trabalho voluntário na comunidade próxima da sua empresa.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

MÉDIAS POR SETOR

42. Dê uma nota de 0 a 10 para o quanto sua empresa incentiva o 
trabalho voluntário de seus empregados na comunidade próxi-
ma da sua empresa. Sendo que 0 signifi ca “não incentiva” e 10 
signifi ca “incentiva muito”.  (ESP-RU)

5,47 5,73
6,82

4,78

5,87
5,68

Agropecuária Comércio Construção
Civil

Indústria Serviços

Média por Setor Média Brasil

 � Na construção civil observa-se um maior incentivo ao trabalho 
voluntario dos empregados nas comunidades próximas a em-
presa.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

MÉDIAS POR PORTE

43. Dê uma nota de 0 a 10 para o quanto sua empresa incentiva o 
trabalho voluntário de seus empregados na comunidade próxi-
ma da sua empresa. Sendo que 0 signifi ca “não incentiva” e 10 
signifi ca “incentiva muito”.  (ESP-RU)

6,13

5,00 5,68

ME EPP

Média por Porte Média Brasil

 � Nas ME’s observa-se um maior incentivo ao trabalho voluntario 
dos empregados nas comunidades próximas a empresa.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

REMEDIAÇÃO DOS IMPACTOS 
NEGATIVOS
44. A empresa se preocupa em estar sempre em contato com a co-

munidade, procurando minimizar os impactos negativos que 
suas atividades possam causar? Dê uma nota de 0 a 10, sendo 
que 0 signifi ca “não se preocupa” e 10 “se preocupa sempre”. 
(ESP-RU)

Notas Altas 32,3%

Notas Médias 29,2%

Notas Baixas 34,1%

Não sabe Avaliar 1,6%

Média 6,9

7,8%

0,6% 1,5% 2,1% 2,9%

12,6%

6,6%

12,5%

16,8%

7,0%

25,3%

Nota 0 Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

 � Apenas cerca de um terço dos empresários (32,3%) afi rmaram 
ter uma elevada preocupação em minimizar os impactos negati-
vos que suas atividades possam causar.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

MÉDIAS POR SETOR

45. A empresa se preocupa em estar sempre em contato com a co-
munidade, procurando minimizar os impactos negativos que 
suas atividades possam causar? Dê uma nota de 0 a 10, sendo 
que 0 signifi ca “não se preocupa” e 10 “se preocupa sempre”.
(ESP-RU)

8,08

6,88

7,33

6,78
7,04

6,92

Agropecuária Comércio Construção
Civil

Indústria Serviços

Média por Setor Média Brasil

 � Nas empresas do setor Agropecuário nota-se uma maior preo-
cupação em minimizar os impactos negativos da atividade na 
comunidade.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

MÉDIAS POR PORTE

46. A empresa se preocupa em estar sempre em contato com a co-
munidade, procurando minimizar os impactos negativos que 
suas atividades possam causar? Dê uma nota de 0 a 10, sendo 
que 0 signifi ca “não se preocupa” e 10 “se preocupa sempre”.
(ESP-RU)

7,24

6,42

6,92

ME EPP

Média por Porte Média Brasil

 � É possível verifi car uma grande diferença de postura entre as 
ME’s e as EPP’s no que tange a preocupação em minimizar os 
impactos negativos das atividades.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas. 
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL



SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA
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SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

RELACIONAMENTO COM 
FORNECEDORES E CLIENTES

47. Eu vou citar algumas situações e gostaria que o(a) Sr.(a) indicas-
se qual é a que mais se assemelha a sua condição. 

Quando o(a) Sr(a) se relaciona com os seus fornecedores.... (EST-RU)

1,6%

29,9%

68,5%

sempre se sinte prejudicado

Tem uma relação amigável

Busca fornecedores que sejam

parceiros, tenham princípios

similares aos seus e contribuam

para o seu negócio
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

Em relação aos seus clientes ou seus consumidores. O Sr(a) diria que... 
(EST-RU)

11,9%

74,8%

13,3%

Os considera ao tomar suas

decisões

Os trata como gostaria de ser

tratado

São importantes, mas é

impossível agradá-los

 � A maioria dos empresários busca fornecedores que tenham 
princípios similares aos seus (68,5%).

 � Destaque para o fato de apenas 11,9% dos empresários consi-
derarem os clientes ou consumidores quando na tomada de 
decisões.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas. 
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

ANÁLISE POR SETOR

Quando o(a) Sr(a) se relaciona com os seus fornecedores.... (EST-RU)

 � Separando as empresas por setores de atividade econômica, 
nota-se que não há diferenças signifi cativas na postura que as 
empresas adotam com os seus fornecedores.
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

ANÁLISE POR PORTE

Quando o(a) Sr(a) se relaciona com os seus fornecedores.... (EST-RU)

 � Levando em conta o porte das empresas também não é possível 
verifi car diferenças signifi cativas.
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

ANÁLISE POR SETOR

Quando o(a) Sr(a) se relaciona com os seus fornecedores.... (EST-RU)

 � Na análise por setor, nota-se que nas empresas do ramo agrope-
cuário possuem uma atitude diferente das empresas de outros 
setores.
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

ANÁLISE POR PORTE

Quando o(a) Sr(a) se relaciona com os seus fornecedores.... (EST-RU)

 � Levando em conta o porte, não é possível verifi car diferenças 
signifi cativas.
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

MONITORAMENTO DE SATISFAÇÃO
48. A empresa tem métodos, por exemplo, questionários, caixa de 

sugestões, etc., para avaliar a satisfação dos seus clientes? (rela-
cionamento pós-venda) (ESP-RU)

43,9%

56,1%

Sim 

Não  

 � Na maioria das empresas (56,1%) não observa-se a existência de 
métodos de monitoramento de satisfação dos clientes.
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

ANÁLISE POR SETOR

49. A empresa tem métodos, por exemplo, questionários, caixa de 
sugestões, etc., para avaliar a satisfação dos seus clientes? (rela-
cionamento pós-venda) (ESP-RU)

 � É possível verifi car que na indústria e no comércio há uma me-
nor preocupação com a adoção de métodos de monitoramento 
de satisfação dos clientes.
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

ANÁLISE POR PORTE

50. A empresa tem métodos, por exemplo, questionários, caixa de 
sugestões, etc., para avaliar a satisfação dos seus clientes? (rela-
cionamento pós-venda) (ESP-RU)

44,1%

43,9%

43,6%

55,9%

56,1%

56,4%

ME

Brasil

EPP

Sim Não

 � Comparando o porte das empresas, não é possível verifi car dife-
renças signifi cativas.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas. 
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

VALORIZAÇÃO DA MARCA
51. Sua empresa divulga seus programas sociais ou ambientais vi-

sando diferenciar sua marca e aumentar suas vendas? (ESP-RU)

22,5%

22,2%

55,4%

Sim, sempre

Sim, as vezes

Não 

 � Cerca de 44,7% dos empresários, mesmo que as vezes, divul-
gam seus programas sociais ou ambientais visando diferenciar 
sua marca.
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

ANÁLISE POR SETOR

52. Sua empresa divulga seus programas sociais ou ambientais vi-
sando diferenciar sua marca e aumentar suas vendas? (ESP-RU)

35
,9

%

23
,1

%

24
,9

%

20
,2

%

21
,4

%

25
,7

%

21
,9

% 35
,0

%

22
,2

%

22
,0

%38
,4

% 55
,1

%

40
,1

% 57
,6

%

56
,5

%

Agropecuária Comércio Construção
Civil

Indústria Serviços

Sim, sempre Sim, as vezes Não

 � Levando em conta o setor de atividade econômica das empre-
sas, nota-se que na agropecuária há uma maior preocupação em 
realizar divulgação dos programas sociais e ambientais.
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

ANÁLISE POR PORTE

53. Sua empresa divulga seus programas sociais ou ambientais vi-
sando diferenciar sua marca e aumentar suas vendas? (ESP-RU)

 � Levando em conta o porte das empresas não é possível verifi car 
diferenças signifi cativas.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas. 
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

PROTEÇÃO AMBIENTAL
54. A sua empresa estimula ações de proteção ambiental, mesmo 

quando essas ações não estão relacionadas ao seu negócio? 
(ESP-RU)

59,7%

40,3%

Sim 

Não  

 � Apesar da maioria dos empresários não divulgarem seus progra-
mas sociais ou ambientais visando diferenciar sua marca, 59,7% 
dos entrevistados estimulam ações de proteção ambiental.
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

ANÁLISE POR SETOR

55. A sua empresa estimula ações de proteção ambiental, mesmo 
quando essas ações não estão relacionadas ao seu negócio? 
(ESP-RU)

72,0%

67,1%

64,9%

59,7%

58,4%

55,0%

28,0%

32,9%

35,1%

40,3%

41,6%

45,0%

Agropecuária

Construção Civil

Serviços

Brasil

Comércio

Indústria

Sim Não

 � É possível notar que o setor da atividade econômica exerce in-
fl uência sobre as ações de proteção ambiental nas empresas. 
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COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

ANÁLISE POR PORTE

56. A sua empresa estimula ações de proteção ambiental, mesmo 
quando essas ações não estão relacionadas ao seu negócio? 
(ESP-RU)

63,5%

59,7%

54,0%

36,5%

40,3 %

46,0%

ME

Brasil

EPP

Sim Não

 � Levando em conta o porte, é possível notar que nas ME’s é mais 
frequente o estimulo à ações de proteção ambiental.

 � Não foi identifi cado diferenças signifi cativas entre as regiões 
geográfi cas.



DIFICULDADES 
ENFRENTADAS
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DIFICULDADES ENFRENTADAS

DIFICULDADES ENFRENTADAS
57. Quais são as principais barreiras que difi cultam sua empresa 

adotar ações de sustentabilidade em seu dia a dia? (ESP-RU)

Não sabe avaliar

Outros

É muito arriscado

Não considero relevante

Não consigo crédito para isso

É muito caro

Não encontro parceiros para cooperação
Região Sul:

61,5%

 � Para os empresários, a falta de informações sobre o tema (18,3%), 
a difi culdade em encontrar parceiros para cooperação (16,6%) e 
o preço a pagar para adotar ações (11,2%) são as três principais 
barreiras para adotar ações de sustentabilidade em seu dia a dia.
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DIFICULDADES ENFRENTADAS

ANÁLISE POR SETOR

58. Quais são as principais barreiras que difi cultam sua empresa 
adotar ações de sustentabilidade em seu dia a dia? (ESP-RU)

 � Levando em conta o setor das empresas é possível notar que 
cada setor encontra barreiras distintas na adoção de ações de 
sustentabilidade.

PB
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DIFICULDADES ENFRENTADAS

ANÁLISE POR PORTE

59. Quais são as principais barreiras que difi cultam sua empresa 
adotar ações de sustentabilidade em seu dia a dia? (ESP-RU)

1,
4% 2,
7%

1,
9%

0,
7%

0,
4%

11
,7

%

10
,3

%

11
,2

%

7,
1%

5,
5% 6,
5%7,
2%

6,
4% 6,
9%

19
,5

%

16
,5

%

18
,3

%

16
,0

%

17
,5

%

16
,6

%19
,8

% 26
,6

%

22
,5

%

16
,6

%

14
,5

%

15
,8

%

ME EP rasil

Não considero relevante É muito arriscado
É muito caro Não consigo crédito para isso

Não encontro parceiros para cooperação Outros
Não sabe avaliar

B

 � Considerando o porte das empresas, nota-se que não há diferen-
ças signifi cativas entre as empresas de diferentes portes.



AÇÕES DE 
INTERESSE
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AÇÕES DE INTERESSE

AÇÕES DE INTERESSE
60. Que tipo de ação voltada para sustentabilidade você teria inte-

resse em fazer em sua empresa? (Aberta) 

AÇÕES MAIS CITADAS:

CO
N

SC
IE

N
TI

ZA
ÇÃ

O

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

SO
CI

A
LTRATO DO LIXO E 

REUTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS

FALTA DE 
INFORMAÇÃO SOBRE 

O ASSUNTO

“Conscien-
tização das 

pessoas 
sobre a 

sustentabi-
lidade”

“Coleta 
seletiva e 

reciclagem 
de lixo”

“Captação 
de agua 

da chuva”

“100% de 
reaprovei-

tamento da 
água”

“Programas 
sociais com 
a comuni-

dade”

“Não, por 
não conhe-
cer muito o 

assunto

“Não 
pensei 

em nada, 
está 

difícil”

“Não te-
nho muito 
conheci-
mento, 
não sei 
dizer”

“Por 
enquanto 
não tenho 
nenhuma”












