
EQUIPE
Empodere sua equipe e obtenha um alto 
desempenho por meio de um ambiente de 
trabalho inclusivo, inspirador e diversificado.

A empresa paga um salário digno a todos os 
colaboradores, considerando salário mínimo
e contexto local?

Como a empresa pode garantir a transparência 
salarial na organização?

Como a gestão cuida da saúde, bem-estar e 
segurança de todas as pessoas da empresa?

QueQue tipo de oportunidades contínuas de formação 
/ treinamento poderiam ser oferecidas?

Como a empresa pode evitar qualquer forma
de violência no trabalho, incluindo abuso verbal
e / ou físico?

Qual é a diQual é a diversidade da empresa (considerando 
gênero, sexo, identidade de gênero, deficiência, 
idade, orientação sexual, religião, raça, cor, 
origem étnica ou nacional, nacionalidade)?

Como a empresa promove uma cultura 
empreendedora e apoia jovens empreendedores?

Como a empComo a empresa poderia promover a inclusão 
geracional entre colaboradores(as) atuais e novos 
contratados(as)?

Como sua empresa garante condições justas
e inclusão no local de trabalho? (incluindo 
flexibilidade de horários e locais)

GOVERNANÇA
Crie estruturas e processos que permitirão
a criação de impacto real, operações 

transparentes e uma liderança autêntica.

Como a declaração de missão e visão da empresa 
transmite um futuro sustentável com base na criação 
de valor compartilhado?

Como os valores da empresa se alinham com 
princípios de sustentabilidade e igualdade?

Como a empresa garante que todos os(as) 
colaboradores(as) estejam em linha com
osos valores, missão e visão da empresa?

Como a gestão assegura uma alocação justa
e igual de lucros? (por exemplo, estabelecendo
uma política de dividendos, investindo novamente
em projetos relacionados à sustentabilidade ou 
atividades de erradicação da pobreza voltadas
para negócios)

ComoComo você garante transparência de desempenho 
financeiro e operacional aos colaboradores?

Como você engaja as partes interessadas sobre 
eu desempenho social e ambiental (relatórios
de impacto, materiais de comunicação etc.)?

Como o seu modelo de negócios se alinha com
os princípios de cios princípios de circularidade e do tripé da 
sustentabilidade (Pessoas, Planeta, Lucro)?

Como incentivar a implementação bem-sucedida
de medidas de sustentabilidade entre a equipe?
(por exemplo, comissão, aumento de salário,
feriados extras etc.)

Como garantir uma conduta ética nos negócios?
((por exemplo, políticas antissuborno, antiescravidão, 
código de ética, privacidade de dados, etc.) 

PLANETA
Opere dentro dos limites planetários.

Reduza e mitigue o impacto ambiental negativo
e contribua para a regeneração de terras,

biosfera e espécies animais.

Como a empresa mede e reduz a pegada de GEE 
dos(as) colaboradores(as) / operações / instalações? 
(se for uma prestadora de serviços, considere as 
emissões de escopo 3, como viagens, serviços 
financeiros, compra de bens e serviços)

É possível um compromisso para zerar as emissões? 

QuaQuanto resíduo a empresa produz e como seria 
possível reduzir ou eliminar? (pense em resíduos 
sólidos, resíduos de alimentos e resíduos eletrônicos)

Como gaComo garantir um uso de água ambientalmente 
responsável e socialmente justo? (Por exemplo, 
minimizar o consumo de água doce e descargas, 
evitar a poluição da água e proteger áreas com 
escassez de água)

Como passaComo passar do mero cumprimento da lei para um 
compromisso mais forte com as práticas de compra 
responsável? (por exemplo, incluir critérios 
ambientais nos critérios de seleção, educar os 
fornecedores sobre proteção ambiental e 
conformidade)

AA empresa considera obter certificações  de 
eficiência energética, comércio justo, Sistema B, 
entre outras?

A sua empresa está comprometida com ações de 
restauração da biodiversidade? Como suas 
atividades empresariais podem contribuir para a 
regeneração de espécies, habitats e ecossistemas?

Soluções simples e acessíveis
para ajudar empresas

pequenas e em crescimento
a iniciar sua jornada sustentável.

O 4D Sustainability Canvas 2.2 e toda a metodologia  possuem uma licença 
internacional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

COMUNIDADE
Crie uma sociedade saudável e justa ao longo 
da cadeia de valor, incluindo fornecedores, 
parceiros, clientes e comunidades locais. Não 

deixe ninguém para trás.

Como a empresa contribui para
a comunidade local onde opera?

Como a empresa se engaja em projetos
de desenvolvimento local?

Como a empresa poderia envolver as comunidades
locais e marginalizadas como fornecedoras
na cadeia de abastecimena cadeia de abastecimento?

Como a empresa gera empregos considerando
a população do entorno?

Como a empresa garante a transparência
em sua cadeia de suprimentos?

Como seria possível melhorar o impacto social
e ambiental de fornecedores / subcontratados?

Como o pComo o produto ou serviço poderia resolver
um problema ambiental ou social para / através
de seu cliente?

Grupos sub-Grupos sub-representados podem usar os produtos 
ou serviços? Se não, como eles poderiam se tornar 
seus clientes? (pessoas negras; pessoas com 
deficiência; pessoas de nível socioeconômico mais 
baixo; LGBTQIA +; pessoas de religião não 
dominante; e aposentados)

Como garantir que o impacto e o valor criado
papara o cliente sejam reais? Como você mede
o impacto social?

Complete os quadrantes do 4D Sustainability Canvas ao responder as questões relacionadas
a Comunidade, Governança, Planeta e Colaboradores, Governança e Planeta. Por exemplo, em 
Comunidade, se a resposta para a pergunta "Como sua empresa contribui para a comunidade 
local em que atua?" é "Não contribuímos", você pode destacar essa como uma área em que
a empresa poderia tomar alguma iniciativa.

Guia de Uso do 4D Sustainability Canvas Qual sua expectativa em seguir o caminho da sustentabilidade?
Pode ser desde obter uma vantagem competitiva (que pode levar à clientes fiéis ou atração de  

investimentos) a uma nova fonte de receita. É importante que todas pessoas da equipe tenham essa 
resposta em mente ao identificar e planejar ações que a empresa decidirá adotar.



GOVERNANÇACOMUNIDADE

CADEIA DE VALOR
Quais são as principais atividades da empresa?

Quem são seus stakeholders?

EQUIPE
Soluções simples e acessíveis

para ajudar empresas
pequenas e em crescimento

a iniciar sua jornada sustentável.
O 4D Sustainability Canvas 2.2 e toda a metodologia  possuem uma licença 
internacional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

PLANETA


