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Sustentabilidade envolve ações ASG – Ambiental, 
Social e Governança.

Um caminho sem volta e envolve tanto as grandes 
quanto as micro, pequenas e médias empresas.

A sustentabilidade deve estar presente na essência 
dos negócios para viabilizar acesso a novos 
mercados.

Contexto



Diretrizes sustentáveis e um programa de 
integridade requerem um compromisso 
demonstrável com um comportamento ético.

ASG/ESG – termo criado em 2004 em publicação 
“Who Cares Wins” - https://www.ifc.org

Contexto

https://www.ifc.org/


A ONU disponibilizou um manual em inglês 
chamado “MPMEs e seu papel no alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, onde 
lista as 17 metas de desenvolvimento sustentável 
a serem alcançadas e como estas empresas 
podem contribuir para o seu atingimento. 
(https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-
07/MSMEs_and_SDGs.pdf ).

Como as MPME’s podem se engajar com 
as metas de desenvolvimento sustentável?



• De acordo com o Banco Mundial, as MPME’s
são definidas por funcionários. 

• Porém, a definição local de MSME’s varia de 
país para país, e se baseia também na inclusão 
de outras variáveis, como turnaround e ativos.

• No Brasil se usa os limites fiscais.

Quem são as MPME’s?



As MPMEs desempenham um papel importante 
no ecossistema mais amplo das empresas. 

Start-ups e empresas jovens:
• principal fonte de criação líquida de empregos
• força motriz da inovação e da sustentabilidade 

no setor privado.

Quem são as MPME’s?



Das empresas constituídas no Brasil, 99% são 
micro e pequenas; respondem por 52% dos 
empregos com carteira assinada no setor privado. 
(www.sebrae.com.br ).

Quem são as MPME’s?



• Programa de recrutamento voltado à 
diversidade e inclusão

• Educar o cliente a não poluir o meio ambiente
• Criar um sistema de reciclagem  
• Reutilizar ou reduzir os resíduos da empresa, 

utilizando por exemplo o protocolo 3 Rs da 
Sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar)

Como desenvolver ações que contribuam 
para a sustentabilidade?



• Transparência e prestação de contas
• Equidade no tratamento das pessoas de 

maneira horizontal
• Responsabilidade corporativa no atendimento 

das normas e regulações

Como desenvolver ações que contribuam 
para a sustentabilidade?



• Atender uma demanda da sociedade sobre o 
ASG 

• Ganhos em termos de reputação e imagem 
• Economia de recursos 
• Diminuição de riscos socioambientais
• Acessar novos mercados e fontes de 

financiamento
• Ambiente colaborativo e inovador

Quais são os benefícios em ter um 
programa de sustentabilidade?
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COMISSÃO PERMANENTE PARA PROJETOS DE 
NORMAS ISSB

Objetiva responder às propostas do International Sustainability
Standards Board (ISSB) -International Sustainability Standards 
Board (ISSB) iniciou os trabalhos no mês de abril deste ano.

https://glenif.org/


Obrigado!

Contato: jlrdcarvalho@hotmail.com


