DICAS PARA IMPLANTAR O ESG NO SEU NEGÓCIO

AMBIENTAL
REDUZIR DESPERDÍCIOS E IMPACTOS NEGATIVOS

SOCIAL
FORTALECER O RELACIONAMENTO E ESTIMULAR O ATIVISMO

Mapear os processos, analisando
a geração de desperdício em cada
etapa, substituindo métodos antigos
por processos ecoeficientes.

Oportunizar o crescimento dos
colaboradores, estruturando um
plano de cargos e salários justo
e de acordo com o mercado.

Criar e implementar um processo
de gerenciamento de resíduos.

Mapear e analisar quais
atividades da empresa podem
auxiliar a comunidade onde está
inserida, criando um plano de
ação estratégico para projetos
sociais, com a participação de
todos os colaboradores.

Analisar o histórico dos fornecedores
e procedência dos produtos e/
ou matérias primas utilizados,
buscando fontes renováveis,
reduzindo o impacto ambiental.

Criar um plano de treinamento
interno, para capacitação e
valorização dos colaboradores.
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SEBRAE MT
(Sede Sebrae - MT e
Centro de Sustentabilidade)

GOVERNANÇA
CONQUISTAR CREDIBILIDADE MANTENDO A TRANSPARÊNCIA

Implementar diretrizes estratégicas
básicas (missão, visão e valores) na
rotina da empresa.
Adotar uma conduta empresarial com
relação a normas, legislação e valores.
Não se envolver em esquemas de
corrupção.
Criar um canal para sugestões
e reclamações, resultando na
transparência e credibilidade das
relações com cliente, parceiros,
fornecedores e colaboradores.

Para implantar o ESG
é preciso criar um
sistema de gestão com
cooperação, equilíbrio
e adequação às
mudanças de mercado.
SUSTENTABILIDADE.SEBRAE.COM.BR

Pequenos
Negócios

ESG para
Pequenos Negócios

Enviromental

AMBIENTAL

Inclua boas práticas de eficiência econômica,
equilíbrio ambiental, justiça social e governança
corporativa na rotina do seu negócio
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O mercado
exige uma postura
sustentável das
empresas, fazendo com
que elas cobrem de seus
fornecedores a mesma postura,
voltada a uma gestão sustentável
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Ações para reduzir ou eliminar os impactos ambientais
negativos causados pelas atividades das empresas, utilizando
de forma racional os recursos naturais e adotando tecnologias
regenerativas.
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Enviromental – Ambiental

Todas
as áreas
da empresa
estão interligadas,
por isso, é necessário
equilíbrio entre elas
para que a operação diária
seja positiva e saudável,
proporcionando perenidade
ao negócio.

Social – Social

Destaque para questões
sociais e ambientais
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Transformação dos
hábitos de consumo
e poder de compra dos
clientes

VE

Mudança
da cultura
organizacional

GO

Sistema pelo qual a empresa é dirigida, monitorada, organizada e
planejada, envolvendo todos os processos de forma transparente,
com supervisão, propósito e comportamento ético de todos os
envolvidos.
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Governance – Governança

ÇA

Ações relacionadas a pessoas ligadas direta ou
indiretamente à empresa, para promover qualidade de vida,
dentro e fora da organização, dignidade, saúde, bem-estar e
igualdade.

