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Conceito de 
Desenvolvimento 
Sustentavél

“Economia humana capaz de suprir as
necessidades das gerações presentes, sem
comprometer a capacidade de as gerações
futuras atenderem às suas próprias
necessidades.”
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ONU - Relatório Brundtland - 1987



Conceito de 
Sustentabilidade 

Empresarial

John Elkington - 1994



Os Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável – ODS 
abordam questões 
que afetam 
diretamente a todos, 
incentivam os 
habitantes do planeta 
a criarem um 
ambiente mais 
sustentável, seguro e 
próspero para a 
humanidade. São um 
conjunto de 17 
objetivos e têm um 
total de 169 metas.
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8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover

ambientes de trabalho seguros e protegidos para

todos os trabalhadores, incluindo os

trabalhadores migrantes, em particular as

mulheres migrantes, e pessoas com emprego

precário.

Objetivo 8. Promover o crescimento
econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo
e trabalho decente para todas e todos



Levar em conta a melhoria do 
processo e produtos, além da 

adequação da empresa à legislação 
ambiental, reduzindo seus impactos 

negativos na natureza.

Relação com as pessoas ligadas a 
empresa. Envolve o respeito com os 
colaboradores, relações de comércio 

justo com fornecedores e os impactos 
nas comunidades vizinhas ao 

empreendimento.

Econômico



O bem-estar das pessoas, a preservação da 

natureza e os lucros devem ser integrados 

aos negócios e não podem ser dissociados. 



Sustentabilidade + 

Relações de Trabalho =

Competitividade 
Empresarial





Acidentes e doenças do trabalho, além de 
incapacitar e matar  trabalhadores, cujo valor é 
inestimável, trazem perdas anuais  de 4% do PIB 
mundial, segundo a OIT, que pode alcançar no 
Brasil mais de R$ 250 bilhões de reais. 



• tempo perdido

• destruição de equipamentos e materiais

• interrupção da produção

• salários pagos aos trabalhadores
afastados

• pagamento de altos prêmios de seguros

• maculação da imagem da empresa

• ações por danos morais



“Ao afetar o custo de produção, os acidentes e doenças do

trabalho forçam as empresas a elevar o preço dos bens e

serviços que produzem o que pode gerar inflação ou sabotar a

sua capacidade de competir - o que compromete a sua saúde

econômica, a receita tributária e o desempenho da economia

como um todo”.

Fonte: http://www.josepastore.com.br/artigos/rt/rt_134.htm



• aumento de produtividade

• diminuição do absenteísmo

• redução de mortes, doenças e mutilações

• aumento de satisfação no trabalho

• redução do risco de perda de imagem

• redução de despesas com 
ressarcimento/indenizações



• Escolha de matérias primas não

poluentes

• Processos produtivos não

poluentes

• Gestão de resíduos adequada

• Boa relação com o trabalhador

e com a comunidade





Propósito do Sebrae:

Transformar os
pequenos negócios
em protagonistas do 
desenvolvimento
sustentável do 
Brasil.



do PIB brasileiro27% 

OS PEQUENOS NEGÓCIOS COMO 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

Pequenas 
empresas

de todos os 
empregos gerados 
com carteira 
assinada55% 

de todos os empreendimentos em atuação no país

98,5% 



ZERO

PRÉDIO 
ENERGIA



Especialista em pequenos negócios / 0800 570 0800 / 

sebrae.com.br

CENTRO DE REFERÊNCIA 

NACIONAL DO SISTEMA SEBRAE 

EM SUSTENTABILIDADE

Missão

CSS

Gerar e disseminar conhecimentos, soluções e 
práticas inovadoras e sustentáveis aplicáveis aos 
pequenos negócios e contribuir com o tema na 

gestão do Sistema  Sebrae



Especialista em pequenos negócios / 0800 570 0800 / 

sebrae.com.br

PUBLICAÇÕES | COLOCANDO EM PRÁTICA

Melhores Práticas – Banco de 

casos empresariais 

Pesquisas e Estudos

Relatórios de Inteligência

Infográficos

Cartilhas

Vídeos

Modelos de negócios

sustentabilidade.sebrae.com.br



Especialista em pequenos negócios / 0800 570 0800 / 

sebrae.com.br

PUBLICAÇÕES | COLOCANDO EM PRÁTICA sustentabilidade.sebrae.com.br



Especialista em pequenos negócios / 0800 570 0800 / 

sebrae.com.br







O Sebraetec é um Produto Nacional do Sebrae 

que tem como objetivo viabilizar aos pequenos 

negócios o acesso a serviços tecnológicos para 

inovação, promovendo a melhoria de processos, 

produtos e serviços, bem como a introdução de 

inovações nas empresas e mercados.



COMO FUNCIONA

Fornecedor de 

Serviços 

Tecnológicos

Sebraetec

Pequenos 

Negócios



PÚBLICO

Microempreendedor Individual

Microempresa

Empresa de Pequeno Porte

Produtor Rural



SUBSÍDIOS DO SEBRAE

A partir de 70% de subsídio do valor total do 

serviço tecnológico.









Subáreas Sustentabilidade



Subáreas Sustentabilidade



Subáreas Sustentabilidade



Subáreas Sustentabilidade



Subáreas Sustentabilidade



Subáreas Sustentabilidade







Grato!!!!


