
O engajamento  
dos pequenos 

negócios  
brasileiros 

com a sustentabilidade  
e os ODS

PESQUISA DO CENTRO SEBRAE  
DE SUSTENTABILIDADE

micro e pequenos empresários atendidos 

pelo Sebrae participaram de uma pesquisa 

pioneira no país para verificar o engajamento 

de seus negócios com a sustentabilidade e os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
propostos pelas Nações Unidas (ONU).

1.887

O que revela a pesquisa

Confira a seguir os resultados da pesquisa realizada com 
micro e pequenos empresários das cinco regiões brasi-

leiras (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste).

Saiba mais sobre os ODS no site:
https://nacoesunidas.org/
pos2015/agenda2030/

SUSTENTABILIDADE E OS PEQUENOS 
NEGÓCIOS NO BRASIL

deles acreditam que 

a sustentabilidade é 

uma forte alavanca 

para inovação e 

novos negócios.

94,4%

63% 54%
consideram a 

sustentabilidade muito 
importante para as 

empresas.

aplicam ações sustentáveis 
de maneira isolada, 
esporádica e sem 

planejamento.

IMPORTÂNCIA DA 
SUSTENTABILIDADE 
NAS EMPRESAS

ECONOMIA 
DE ÁGUA

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

COMPROMETIMENTO 
COM OS OBJETIVOS DA 
SUSTENTABILIDADE
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das empresas 
substituem lâmpadas 
incandescentes por 

fluorescentes  
e/ou LED.

separam os não 
recicláveis (úmidos) 

dos recicláveis (secos) 
para a reciclagem.

usam vasos sanitários 
acoplados com 

descarga de duplo 
acionamento.

contratam mão 
de obra local.

adotam práticas 
sustentáveis para 

buscar justiça 
social e preservar 
o meio ambiente.

delas definem 
horários para 

ligar e desligar 
equipamentos.

separam resíduos 
perigosos para 

coleta por empresa 
especializada

 fazem o 
reaproveitamento 
de água para fins 

não potáveis, 
como lavar pisos.

dá preferência a 
fornecedores locais.

para reduzir custos 
e apenas 2% 

exclusivamente 
para cumprir a 

legislação.

já implantam 
alguma ação 
de eficiência 
energética.

já adotam 
iniciativas de 

gerenciamento 
de resíduos.

já adotam 
práticas para 
economia de 

água.

das empresas promovem 
ações de apoio à 
comunidade local.

sentem-se 
comprometidos 

com relação 
aos objetivos da 
sustentabilidade.

USO EFICIENTE 
DE ENERGIA

SEPARAÇÃO E 
DESTINAÇÃO CORRETA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

POLÍTICA DE 
COMPRAS

OPORTUNIDADES 
CRIADAS

ODS correspondentes:

ODS correspondentes:

ODS correspondentes:

ODS correspondentes:

42%

91%

24%
buscam materiais mais 

sustentáveis e compram apenas 
se não afetar negativamente os 

custos da empresa.

consideram que a 
sustentabilidade gera 

oportunidades para novos 
modelos de negócios.

não conhecem 
fornecedores de 

produtos sustentáveis 
na sua região.

Acesse a pesquisa na íntegra para conferir outras informações 
estratégicas e comparativos sobre as respostas dadas pelos 

empresários dos quatro setores analisados:  
agropecuária, comércio, indústria e serviços. 
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NIS - Núcleo de Inteligência em Sustentabilidade:
Gerente do CSS: Suênia Sousa
Supervisor de conteúdo CSS: Renata Lima Santos Taques
Coordenador de SC: Douglas Luís Três 
Gestor de SC: Adriano Oliveira Alves

SEBRAE Santa Catarina
Endereço: SC 401, KM 01, Lote 02 - Parque Tecnológico Alfa - João Paulo 
CEP: 88030000 - Florianópolis – SC
Telefone: 0800 570 0800

https://atendimento.sebrae-sc.com.br/inteligencia/

Dúvidas ou sugestões sobre o conteúdo do relatório fale conosco pelo 
endereço: https://atendimento.sebrae-sc.com.br/fale-conosco/
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