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PARCERIA FIA - FIESP

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA (ACT)

Firmado: Julho/2021

OBJETIVO: Conjugação de 

esforços para implementar ações 

relacionadas com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da 

ONU e de fatores ESG, tais como:

➔ Identificar demandas para o 

desenvolvimento de fatores ESG nas 

organizações;

➔Promover a formação e capacitação do 

segmento industrial e a troca de 

informações; 

➔Engajar indústrias, em especial de médio 

e pequeno porte no entendimento e 

implementação de práticas ESG;

➔Auxiliar indústrias a identificar 

oportunidades e ameaças, financeiras e 

de mercado.



Mapear as questões relacionadas aos fatores 

Ambientais, Sociais e de Governança, ou ESG 

(do inglês Environmental, Social and

Governance), nos negócios da indústria do 

estado de São Paulo, buscando 

compreender as principais oportunidades e 

os desafios resultantes das crescentes 

exigências do mercado relacionados à 

temática.

OBJETIVOS DA PESQUISA



Visão sistêmica e integrada 
da gestão da 
Sustentabilidade e ESG



Amostra: 192 indústrias paulistas

Campo: 03/11/2021 até 19/11/2021

Perfil da Amostra

De 5 a 99 empregados

De 100 a 499 empregados

500 empregados ou mais

Perfil da amostra: Faixa de empregados
Em %

10,4% da respondentes

25,5%

64,1%

0,5

2,1

4,7

23,4

15,1

28,1

11,5

14,6

Até R$250 mil

De R$250 mil até R$500 mil

De R$500 mil até R$1 milhão

De R$1 milhão até R$5 milhões

De R$5 milhões até R$10 milhões

De R$10 milhões até R$50 milhões

De R$50 milhões até R$100 milhões

Acima de R$100 milhões

Perfil da amostra: Faixa de faturamento em 2020
Em %



RELAÇÃO DA EMPRESA 
COM OS ASPECTOS ESG 
NOS NEGÓCIOS



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS ASPECTOS ESG NOS 
NEGÓCIOS

PEQUENAS EMPRESAS

13,8

29,3

32,5

31,7

26,0

20,3

15,4

14,6

13,0

12,2

51,2

35,8

39,0

41,5

48,0

14,6

19,5

13,8

13,8

13,8

Fornecemos produtos que oferecem desempenho
ambiental superiores àqueles de nossos concorrentes.

A incorporação dos aspectos ESG está bem à frente do que
fazem nossos concorrentes

Disponibilizamos recursos adequados para implantarmos
as ações necessárias e acompanhar as métricas quanto ao…

Metas estratégicas integram totalmente os indicadores ESG

Nível de comprometimento para o atingimento de metas
relacionadas aos ESG é altíssimo

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo Totalmente ou em certa medida Não sei



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

MÉDIAS EMPRESAS

6,1

16,3

20,4

24,5

20,4

34,7

34,7

14,3

16,3

16,3

53,1

44,9

63,3

59,2

63,3

6,1

4,1

2,0

Fornecemos produtos que oferecem desempenho ambiental
superiores àqueles de nossos concorrentes.

A incorporação dos aspectos ESG está bem à frente do que
fazem nossos concorrentes

Disponibilizamos recursos adequados para implantarmos as
ações necessárias e acompanhar as métricas quanto ao…

Metas estratégicas integram totalmente os indicadores ESG

Nível de comprometimento para o atingimento de metas
relacionadas aos ESG é altíssimo

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo em certa medida ou totalmente Não sei



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

GRANDES ESMPRESAS

6,1

16,3

20,4

24,5

20,4

34,7

34,7

14,3

16,3

16,3

53,1

44,9

63,3

59,2

63,3

6,1

4,1

2,0

Fornecemos produtos que oferecem desempenho
ambiental superiores àqueles de nossos concorrentes.

A incorporação dos aspectos ESG está bem à frente do
que fazem nossos concorrentes

Disponibilizamos recursos adequados para
implantarmos as ações necessárias e acompanhar as…

Metas estratégicas integram totalmente os indicadores
ESG

Nível de comprometimento para o atingimento de
metas relacionadas aos ESG é altíssimo

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo em certa medida ou totalmente Não sei



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS ASPECTOS ESG NOS 
NEGÓCIOS

PEQUENAS EMPRESAS

56,1

32,5

35,8

30,9

34,1

18,7

22,8

18,7

15,4

17,9

8,9

23,6

34,1

42,3

33,3

16,3

21,1

11,4

11,4

14,6

Temos obtido condições muito favoráveis em
financiamentos por demonstrar bom desempenho

referente aos aspectos ESG

Os fornecedores cumprem com grande sucesso os
indicadores de desempenho ESG exigidos por nossa

empresa

Ampliamos os requisitos de performance ESG exigidos para
aprovação e/ou seleção de nossos fornecedores

As exigências de nossos clientes impulsionaram a decisão
de enfatizarmos a incorporação de ESG

As demandas dos investidores e credores impulsionaram a
decisão de incorporação de aspectos ESG

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo Totalmente ou em certa medida Não sei



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

MÉDIAS EMPRESAS

57,1

36,7

38,8

28,6

36,7

28,6

28,6

20,4

20,4

22,4

8,2

34,7

40,8

51,0

38,8

6,1

2,0

Temos obtido condições muito favoráveis em
financiamentos por demonstrar bom desempenho…

Os fornecedores cumprem com grande sucesso os
indicadores de desempenho ESG exigidos por nossa…

Ampliamos os requisitos de performance ESG exigidos
para aprovação e/ou seleção de nossos fornecedores

As exigências de nossos clientes impulsionaram a decisão
de enfatizarmos a incorporação de ESG

As demandas dos investidores e credores impulsionaram a
decisão de incorporação de aspectos ESG

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo em certa medida ou totalmente Não sei



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

GRANDES ESMPRESAS

25,0

40,0

10,0

25,0

5,0

40,0

25,0

30,0

15,0

25,0

25,0

30,0

60,0

60,0

65,0

10,0

5,0

5,0

Temos obtido condições muito favoráveis em financiamentos
por demonstrar bom desempenho referente aos aspectos…

Os fornecedores cumprem com grande sucesso os
indicadores de desempenho ESG exigidos por nossa empresa

Ampliamos os requisitos de performance ESG exigidos para
aprovação e/ou seleção de nossos fornecedores

As exigências de nossos clientes impulsionaram a decisão de
enfatizarmos a incorporação de ESG

As demandas dos investidores e credores impulsionaram a
decisão de incorporação de aspectos ESG

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo totalmente ou em certa medida Não sei



COMPROMETIMENTO 
DOS FUNCIONÁRIOS E DA 
ALTA ADMINISTRAÇÃO 



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS ASPECTOS ESG NOS 
NEGÓCIOS

PEQUENAS EMPRESAS

35,8

38,2

35,0

59,3

30,9

13,8

14,6

14,6

11,4

13,8

37,4

33,3

38,2

16,3

43,1

13,0

13,8

12,2

13,0

12,2

Todos os funcionários consideram extremamente
importante o comprometimento com as ESG

Possuímos pessoal plenamente capacitado para atender
às crescentes demandas de mercado quanto aos

aspectos ESG

Nossos gestores são altamente comprometidos com a
execução de ações para atendimento dos indicadores de

desempenho ESG

Adotamos remuneração variável para cargos executivos
atrelados aos indicadores de ESG

O Conselho de Administração acompanha
cuidadosamente os indicadores de desempenho ESG

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo Totalmente ou em certa medida Não sei



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

MÉDIAS EMPRESAS

30,6

42,9

32,7

75,5

30,6

24,5

12,2

12,2

4,1

10,2

44,9

44,9

55,1

20,4

59,2

Todos os funcionários consideram extremamente
importante o comprometimento com as ESG

Possuímos pessoal plenamente capacitado para atender
às crescentes demandas de mercado quanto aos

aspectos ESG

Nossos gestores são altamente comprometidos com a
execução de ações para atendimento dos indicadores de

desempenho ESG

Adotamos remuneração variável para cargos executivos
atrelados aos indicadores de ESG

O Conselho de Administração acompanha
cuidadosamente os indicadores de desempenho ESG

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo em certa medida ou totalmente Não sei



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

GRANDES ESMPRESAS

5,0

10,0

20,0

55,0

15,0

10,0

10,0

5,0

5,0

80,0

80,0

70,0

40,0

95,0

Todos os funcionários consideram extremamente
importante o comprometimento com as ESG

Possuímos pessoal plenamente capacitado para atender
às crescentes demandas de mercado quanto aos

aspectos ESG

Nossos gestores são altamente comprometidos com a
execução de ações para atendimento dos indicadores de

desempenho ESG

Adotamos remuneração variável para cargos executivos
atrelados aos indicadores de ESG

O Conselho de Administração acompanha
cuidadosamente os indicadores de desempenho ESG

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo totalmente ou em certa medida Não sei



RELAÇÃO DA INDÚSTRIA 
PAULISTA COM OS ODS
DA ONU





Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

PEQUENAS EMPRESAS

33,3

27,6

17,1

9,8

9,8

8,9

37,4

47,2

56,9

19,5

15,4

17,1

As metas da empresa alinhadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) são acompanhadas

por meio de indicadores

Temos processos formais para integrar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) na estratégia de

negócios da nossa empresa

Temos amplo conhecimento do papel da empresa
frente ao atendimento dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo Totalmente ou em certa medida Não sei



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

MÉDIAS EMPRESAS

38,8

34,7

14,3

16,3

10,2

10,2

38,8

51,0

71,4

6,1

4,1

4,1

As metas da empresa alinhadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) são acompanhadas

por meio de indicadores

Temos processos formais para integrar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) na estratégia de

negócios da nossa empresa

Temos amplo conhecimento do papel da empresa
frente ao atendimento dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo em certa medida ou totalmente Não sei



Temos processos formais para integrar os ODS na 
estratégia de negócios da nossa empresa

RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU

GRANDES ESMPRESAS

25,0

15,0

5,0

10,0

5,0

10,0

65,0

80,0

85,0

As metas da empresa alinhadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) são
acompanhadas por meio de indicadores

Temos processos formais para integrar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) na estratégia de

negócios da nossa empresa

Temos amplo conhecimento do papel da empresa
frente ao atendimento dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

Discordo totalmente ou em certa medida Não concordo nem discordo Concordo totalmente ou em certa medida Não sei



PRINCIPAIS
CONCLUSÕES
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