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Os principais objetivo deste trabalho são:

 Identificar  as principais motivações das  empresas  que  
aderem  às  práticas  socioambientais;

 Verificar se as tendências apontadas por principais 
autores internacionais da área correspondem à 
realidade brasileira.
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Nas últimas décadas, sociedade, governos, clientes e
fornecedores passaram a dedicar maior importância a
práticas, hábitos de consumo e como tais atitudes podem
afetar as futuras gerações. Nesse contexto, torna-se
imprescindível às empresas implementar ações sustentáveis
em suas atividades de produção, bem como incorporar o
conceito de Responsabilidade Socioambiental Corporativa
em sua cultura.

3ª etapa:
Aplicação e análise dos resultados do questionário.

Empresas  contatadas  através  de  ligações telefônicas e e-mails.
Os respondentes foram reagrupados de acordo com
características afins e as análises estatísticas foram feitas
utilizando-se dos testes do Qui Quadrado e Kolmogorov-
Smirnov.

2ª etapa:
Elaboração do instrumento de 

pesquisa. 
Pesquisa Aplicada (survey) de  

resultados  quali-quantitativos. 
Disponível online durante os   

meses de março e abril de 2015
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 As  tendências  identificadas  na literatura não  correspondem  à 
realidade  do nosso país;

 As principais  motivações internas  e  externas citadas por grande 
parte das empresas entrevistadas e que  levam  empresas  
nacionais  a  aderir  às  ações  de  Desenvolvimento Sustentável 
são:
 Atender às legislações e regulamentos nacionais (87%); 
 Buscar o reconhecimento de "Empresa Sustentável" e 

valorização da marca (62%); 

Figuras 1, 2 e 3 –
Questionário Aplicado
Figura 4 - E-mail de 
divulgação da pesquisa

1ª etapa:
Identificação  e listagens  

das principais motivações  
que levaram  à adoção de 

medidas de RSAC.
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REFERÊNCIAS

 Contribuir para a proteção  ao  meio  ambiente  e  controle  
da  poluição  (58%);  

 Buscar  a  redução  na  geração  de resíduos (53%); 
 Diferenciar-se das demais empresas do segmento (47%).


