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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Investir em conhecimento é sempre um ótimo negócio. Por estarmos 

comprometidos com a promoção do desenvolvimento das empresas 

catarinenses, nós da Federação das Associações Empresariais de Santa 

Catarina (FACISC) preparamos uma série de guias práticos com conteúdos 

atuais e relevantes voltados para o setor empresarial.

Nosso objetivo é disponibilizar ferramentas que agreguem conhecimentos aos 

empresários, capacitando e fornecendo subsídios que contribuam para a 

promoção do associativismo a partir do fortalecimento empresarial.

Responsabilidade sócio-empresarial, inovação, empoderamento feminino, 

produtividade e qualidade, meio ambiente, marketing e gestão e acesso ao 

crédito são os temas que serão abordados nos guias a seguir e prometem 

apoiar as ações dos núcleos empresariais, impactando e desenvolvendo as 

lideranças ligadas às associações.

A ação conta com o apoio da União Europeia por meio do programa de 

cooperação Al Invest 5.0, gerenciado pela Câmara de Indústria, Comércio, 

Serviços e Turismo (CAINCO), Santa Cruz, Bolívia, cujo objetivo é promover o 

desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas em toda a América 

Latina.

 

Jonny Zulauf

Presidente da FACISC
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PARA SUA EMPRESA QUAL É O
VALOR DA RESPONSABILIDADE SOCIAL?
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Historicamente, o sucesso das empresas esteve atrelado em essência aos 

seus resultados financeiros. No entanto, talvez isso não seja mais o 

suficiente nos atuais modelos de negócios. Neste guia vamos falar de 

responsabilidade social, como reconhece-la e aplicar de forma prática 

estratégias que garantam além dos resultados financeiros.

Podemos afirmar, que ao conhecer as ações que compõe este conceito, sua 

empresa irá se surpreender em como já realiza inúmeras práticas. 

Queremos potencializar as boas práticas e de forma orientada compartilhar 

resultados, fortalecendo, entre outros, a cidadania empresarial.

A sociedade está cada vez mais exigente e preocupada com o futuro, 

negócios sustentáveis e responsáveis são mais bem sucedidos. A medida 

que a responsabilidade social/sustentabilidade  passa a ser o “modo de 

pensar” das empresas elas geram valor para os negócios.

Convidamos a sua empresa a engajar-se e vamos juntos, liderar pelo 

exemplo!

Mário Sérgio Zilli Bacic

VP Sustentabilidade da Facisc



UM UNIVERSO DE
MUITOS CONCEITOS

PASSO 1. CONHECER
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

“É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 

estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 

gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais.”

Fonte: Instituto Ethos

SUSTENTABILIDADE

“Sustentabilidade é um conceito sistêmico; relacionado com a continuidade 

dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade 

humana”.

Fonte: Wikipédia

GOVERNANÇA CORPORATIVA

“Sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas”

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

06
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AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(ODS)

“A Agenda 2030 foi criada para colocar o mundo em um caminho mais 

sustentável e resiliente. A Agenda é um plano de ação para as pessoas, o 

planeta e a prosperidade. Consiste em uma Declaração, 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (os ODS) e suas 169 metas.Os ODS e suas 

metas serão acompanhados por meio de indicadores.Esses objetivos são 

integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões 

do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.”

Fonte: www.agenda2030.com.br

‘Mais do que IMPRIMIR

belas imagens, é preciso

imprimir uma nova mentalidade

em tudo que se faz.



RESPONSABILIDADE SOCIAL
SE APLICA À MINHA MPME?

GUIA FACISC 

A responsabilidade social é o caminho para a sustentabilidade

Cada vez mais os negócios são considerados responsáveis não só por suas 

próprias atividades, mas também pelas dos  fornecedores, pelas 

comunidades em que atuam e pelas pessoas que usam seus produtos.

Ampliar a adoção de práticas de Responsabilidade Social à cultura e 

sistemas de gestão de pequenas, médias e grandes organizações de todos 

os setores é trazer a sustentabilidade para o centro da estratégia do seu 

negócio.

Que tal avaliar o estágio de Responsabilidade Social em que a sua MPME se 

encontra e assim usar esta importante ferramenta no planejamento 

estratégico do seu negócio?

08



INDICADORES
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INDICADORES ETHOS

Os Indicadores Ethos são uma ferramenta de gestão que visa apoiar as 

empresas na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social 

empresarial (RSE) em suas estratégias de negócio, de modo que esse venha 

a ser sustentável e responsável.

A ferramenta é composta por um questionário que permite o 

autodiagnóstico da gestão da empresa e um sistema de preenchimento on-

line que possibilita a obtenção de relatórios, por meio dos quais é possível 

fazer o planejamento e a gestão de metas para o avanço da gestão na 

temática da RSE/Sustentabilidade.  

Os indicadores apresentam uma ferramenta exclusiva para MPMES. 

Recomendamos as empresas que conheçam a ferramenta, utilizem e se 

engajem nesta importante rede. A ferramenta permitirá o autodiagnostico 

do estágio das MPMEs na temática, podendo nortear futuras ações de 

aprimoramento ou implementação.
https://goo.gl/G6MbtW

PASSO 2. LOCALIZAR
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INDICADORES ETHOS-SEBRAE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Conheça a  nova geração dos Indicadores Ethos-Sebrae para Micro e 

Pequenas Empresas, ferramenta de diagnóstico de RSE/sustentabilidade 

para pequenos negócios desenvolvida em parceria com o Sebrae Rio 

Grande do Norte.

Outras ferramentas:

CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS EM GOVERNANÇA - IBGC

O Código apresenta recomendações de boas práticas de Governança com o 

objetivo de contribuir para a evolução da Governança Corporativa das 

empresas e demais organizações atuantes no Brasil.

INDICADORES GIFE DE GOVERNANÇA

Os Indicadores GIFE de Governança são um instrumento que permite a 

associações e fundações avaliar por si mesmos o grau de desenvolvimento 

de sua governança tendo como referência as linhas gerais estabelecidas 

pelo Guia das melhores práticas de governança para institutos e fundações 

empresariais, elaborado pelo GIFE e o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). 

https://goo.gl/JVyDAh

https://goo.gl/3DeoZe

https://goo.gl/ReeruP



A autoavaliação é realizada por meio de preenchimento de questionário 

online estruturado em um conjunto de indicadores que refletem, por 

atribuição numérica, graus de governança em relação a práticas voluntárias 

relacionadas às distintas dimensões estabelecidas. Ao aplicar esse conjunto 

de indicadores, a organização obtém uma pontuação total e pode melhor 

desenhar os caminhos para o aperfeiçoamento de sua governança.

CÓDIGO DE COMPLIANCE CORPORATIVO 

O Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial IBDEE apresenta o 

Código de Compliance Corporativo, documento inédito que consolida as 

melhores práticas de Compliance em âmbito empresarial, como uma 

singela contribuição com as empresas brasileiras em sua jornada em prol da 

ética

SDG COMPASS - GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS PARA AS 

EMPRESAS

O SDG Compass traz 5 passos que representam o amadurecimento 

corporativo frente a esta nova agenda. O Guia de Implementação dos ODS 

para as Empresas, foi traduzido e lançado no Brasil pela Rede Brasil do 

Pacto Global (GT ODS), em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e a representação do GRI no 

país. A finalidade do Guia dos ODS é orientar as empresas a respeito de 

como essas podem alinhar as suas estratégias e mensurar e administrar a 

sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

IMPLEMENTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 11

https://goo.gl/1Mo9tC

https://goo.gl/zoDWKF
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ESTUDO “INTEGRAÇÃO DOS ODS NA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL – 

UMA CONTRIBUIÇÃO DO COMITÊ BRASILEIRO DO PACTO GLOBAL 

(CBPG) PARA A AGENDA 2030”

O material tem o objetivo de promover esta nova agenda de 

desenvolvimento no Brasil, buscando o engajamento e a sensibilização das 

lideranças empresariais.

https://goo.gl/zoDWKF



ELEVANDO O COMPROMISSO
PARA O PRÓXIMO NÍVEL
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Posicionar o comprometimento da MPME é uma forma de criar conexão 

com a cultura e personalidade da empresa. Este processo deve estar 

alinhado a missão institucional do seu negócio e respeitar as características 

que o definem e dialogam com os seus stakeholders.

Ao incorporar ferramentas para a gestão e relato da sustentabilidade no 

planejamento estratégico da sua MPME deve-se observar as ações já 

desenvolvidas e como estas se conectam com as ferramentas que 

auxiliaram o seu negócio no exercício pleno da Responsabilidade Social. As 

ferramentas são um guia norteador para auxiliar no processo de 

incorporação de princípios.



GUIA FACISC 

PACTO GLOBAL

O objetivo do Pacto Global é encorajar o alinhamento das políticas e 

práticas empresariais com os valores e os objetivos aplicáveis 

internacionalmente e universalmente acordados. Estes valores principais 

foram separados em dez princípios chave, nas áreas de direitos humanos, 

direitos do trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção.

14

www.pactoglobal.org.br

1. RESPEITAR
e apoiar os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente
na sua área de influência.

10. COMBATER
a corrupção em todas
as suas formas,
incluindo a extorsão
e o suborno.

9. INCENTIVAR
o desenvolvimento e a
difusão de tecnologias
ambientalmente
responsáveis.

8. DESENVOLVER
iniciativas e práticas para
promover e disseminar
a responsabilidade
socioambiental.

7. ASSUMIR 
práticas que adotem
uma abordagem
preventiva, responsável
e proativa para os
desafios ambientais.

6. ESTIMULAR
práticas que
eliminem qualquer
tipo de discriminação
no emprego.

2. ASSEGURAR
a não participação da
empresa em violações
dos direitos humanos.

5. ERRADICAR 
todas as formas de
trabalho infantil da
sua cadeia produtiva.

3. APOIAR
a liberdade de
associação e reconhecer
o direito à negociação
coletiva.

4. ELIMINAR
todas as formas
de trabalho forçado
ou compulsório.

PRINCÍPIOS DO
PACTO GLOBAL

PASSO 3. CONECTAR



IMPLEMENTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 15

COMO A SUA MPME PODE CONTRIBUIR?

A adesão ao Pacto Global da ONU representa um compromisso ético da 

empresa com a sociedade no fortalecimento e promoção do crescimento 

sustentável e da cidadania. 

Ao fazer parte de uma iniciativa global pelo Desenvolvimento Sustentável a 

empresa passa a compor um seleto grupo de lideranças corporativas 

comprometidas e inovadoras onde, por meio de suas práticas 

associativistas, mobiliza a comunidade empresarial para a adoção, em suas 

práticas de negócios e gestão de valores fundamentais e 

internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de 

trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em 10 princípios

Os princípios do pacto podem ser facilmente observados na gestão, 

políticas e práticas das MPMEs. 

Ao tornar-se signatária, a empresa passa ainda a fazer parte da Rede Brasil 

do Pacto Global e pode contribuir com os Grupos Temáticos – GTs , 

colaborando para a cultura da sustentabilidade, dialogando com outras 

empresas e instituições sobre temas como.

ALIMENTOS
E AGRICULTURA

ENERGIA
E CLIMA

DIREITOS
HUMANOS E
TRABALHO

ANTICORRUPÇÃO OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL
ÁGUA
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Ações que podem ser realizadas pelas MPMEs após tornar-se uma 

signatária:

Ÿ Alinhar as práticas de gestão da empresa com os princípios do Pacto;

Ÿ Emitir uma clara declaração de apoio ao Pacto Global e seus dez 

princípios, e publicamente advogar o Pacto Global;

Ÿ Informar os funcionários, acionistas, consumidores , fornecedores e 

demais públicos do seu relacionamento sobre a sua adesão ao Pacto 

Global;

Ÿ Acessar a página web do Pacto Global (www.unglobalcompact.org) para 

conhecer as formas de integrar o Pacto Global e os dez princípios nos 

programas de desenvolvimento corporativo e treinamento;

Ÿ Incorporar os princípios do Pacto Global na declaração da missão da 

MPME;

Ÿ Incluir o compromisso com o Pacto Global no Relatório Anual (relatório 

de gestão, balanço social, relatório de sustentabilidade,) e em outros 

documentos publicados pela empresa (código de conduta/ética, 

declaração de princípios, etc...)

Ÿ Emitir comunicados para a imprensa (press-releases) para tornar o 

compromisso público;

Ÿ Integrar os GTs e assim dialogar com outros públicos, posicionando a 

MPME em temas de seu interesse.

MOVIMENTO ODS SANTA CATARINA – SEJA ODS

 O Movimento visa facilitar a incorporação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) na prática das pessoas e organizações 

em Santa Catarina. Busca a construção de uma sociedade melhor, 

socialmente inclusiva, ambientalmente sustentável e economicamente 

equilibrada.

16

www.nospodemos-sc.org.br
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SEJA ODS

COMPROMISSOS | AGENDA MÍNIMA PARA OS SIGNATÁRIOS PESSOA 

JURÍDICA

Ÿ Enviar representante para, no mínimo, 1 (um) evento organizado pelo 

Comitê Municipal, em municípios que existirem Comitês;

Ÿ Enviar representante para, no mínimo, 1 (uma) reunião do Comitê 

Municipal, em municípios que existirem Comitês;

Ÿ Sempre que planejar um evento, e que este aborde os ODS, comunicar 

previamente ao Comitê Municipal (quando houver) ou para a 

Coordenação Estadual para que ele entre na agenda global do 

Movimento;

Ÿ Enviar representante para participar de 1 (uma) Assembleia Geral Anual 

do Movimento;

Ÿ Enviar anualmente relatório de ações realizadas (em modelo padrão que 

será disponibilizado pelo Movimento);
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Ÿ Participar do processo eleitoral da Coordenação Estadual e do Conselho 

Fiscal e da escolha das Lideranças e Comitês Municipais;

Ÿ Realizar 1 (uma) campanha interna (em sua organização), para a 

mobilização pelos ODS, que tenha no mínimo um e-mail aos 

colaboradores ou comunicado em redes sociais com o posicionamento 

da organização como signatária ao Movimento, estimulando seus 

colaboradores a conhecerem o Movimento Nacional ODS Nós Podemos 

SC e os ODS.

BENEFÍCIOS | Sendo signatário, você ou sua organização terá direito a:

Ÿ Fazer parte de uma rede nacional reconhecida pelo PNUD – Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento;

Ÿ Prioridade de participação nos eventos promovidos pelo Movimento 

ODS Nós Podemos Santa Catarina;

Ÿ Apoio institucional do Movimento nos eventos realizados pela 

signatária, relacionados aos ODS;

Ÿ Ter autorização para usar a logomarca do Movimento nos materiais 

institucionais da organização, na condição de signatária;

Ÿ Participar do processo de Certificação do Movimento;

Ÿ Ter suporte com material institucional para campanha de mobilização, 

no mês de setembro – quando acontece a Assembleia Geral da ONU;

Ÿ Ter o nome da signatária listada no site do Movimento;

Ÿ Espaço para divulgação de cases de sua organização, na Newsletter do 

Movimento, enviada para um mailing com mais de 4.000 e-mails;

Ÿ Utilizar o selo de Organização Signatária, nos materiais de divulgação da 

organização, com renovação anual;

Ÿ As Organizações da Sociedade Civil poderão receber assessoria para 

inserir/atualizar seus dados no Portal Transparência, iniciativa do ICOM – 

Instituto Comunitário Grande Florianópolis.

18



COMPARTILHANDO
BOAS PRÁTICAS
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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Um relatório de sustentabilidade é um relatório publicado por 

uma empresa ou organização sobre os impactos econômicos, 

ambientais e sociais causados por suas atividades cotidianas. O 

relatório também apresenta os valores gerados e o modelo de 

governança da organização, demonstrando a ligação entre sua 

estratégia e seu compromisso com uma economia global 

sustentável. 

Relatórios de sustentabilidade podem ser considerados 

sinônimo de outros termos para relatórios não-financeiros; 

Triple Bottom Line, Responsabilidade Social Corporativa , 

relatórios anuais e muito mais. É também um elemento 

intrínseco do Relato Integrado, uma tendência recente para 

divulgar a análise do desempenho financeiro e não-financeiro 

das organizações ( Fonte: GRI) 

Conheça o nosso modelo de Relatório e como conectamos as 

ferramentas da responsabilidade social/sustentabilidade  nas 

práticas de FACISC.

https://goo.gl/vTfWFi

PASSO 4. COMUNICAR
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