
Grandes empresas não têm poíticas de relacionamento com pequenos 
Beth Matias  
 
Pesquisa feita com empresários revela que micro e pequenas empresas avaliam que as grandes 
são parceiros muito exigentes e infiéis 
 
São Paulo - Os autores do manual “Como Fortalecer a Responsabilidade Social nas Relações Entre 
Grandes e Pequenas Empresas”, Sérgio Alli e Thais Sauaya, da Baleia Comunicação, ouviram 
cerca de 70 empresas, entre grandes, médias e pequenas, para produzir as cerca de 80 páginas 
do livro, lançado nesta quarta-feira (28), em São Paulo. 
 
O manual é uma parceria entre o Instituto Ethos e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), que indicou proprietários de micro e pequenas empresas para dar 
depoimentos sobre o relacionamento socialmente responsável estabelecido com grandes 
empresas e prestou consultoria nos capítulos que tratam de legislação para o segmento e de 
experiências de micro e pequenas que participam de APL (Arranjos Produtivos Locais) e Núcleos 
Setoriais. 
 
Segundo Alli, a pesquisa com os empresários surpreendeu em vários aspectos. Um deles mostrou 
que apenas 22% das empresas de grande porte entrevistadas mantinham políticas específicas de 
relacionamento com as micro e pequenas empresas, fossem elas fornecedores ou clientes. 
 
“O cadastro de seus fornecedores nem mesmo registram o porte ou número de funcionários. 
Esses dados reforçam a importância de as grandes empresas incorporarem rotinas que lhes 
permitam conhecer melhor as micro e pequenas empresas com as quais se relacionam”, diz.  
 
Outro dado interessante foi que a maioria das micro e pequenas empresas avaliam que as 
grandes são parceiros muito exigentes e infiéis. Além disso, reclamam que as grandes não 
cumprem critério que exigem de seus pequenos fornecedores. 
 
“A imposição de sucessivas reduções de custo ou da margem de lucro, segundo os relatos, 
dificulta muito as condições de sustentabilidade dos pequenos negócios”. 
 
Segundo Thais, uma das sugestões do que deve ser feito para aprimorar esse relacionamento está 
exatamente na identificação e qualificação das MPE fornecedoras ou clientes dessas grandes 
empresas. “Sugerimos que elas procurem distinguir quem são, quantos são e quais as atividades 
que desenvolvem esses pequenos empreendimentos”. 
 
O objetivo, segundo ela, é poder adotar um relacionamento diferenciado, atentando para as 
condições específicas dos pequenos fornecedores, que dependem muitas vezes da pontualidade 
do pagamento, da redução de prazos de pagamento para sua própria sobrevivência. 
 
Além disso, o manual também cita a necessidade de um comportamento ético nas negociações 
com os clientes. “Dependendo do ramo de atuação, grandes empresas têm nos pequenos 
empreendimentos uma parcela importante de sues principais compradores, como é o caso dos 
fabricantes de alimentos, cigarros e bebidas. Em muitas situações as empresas obrigam a “venda 
casada”, prejudicando os negócios daquele cliente”. 
 
Outro ponto questionado é o relacionamento que as grandes têm com a comunidade. Ao instalar-
se em uma determinada região, grandes empresas acabam causando impactos negativos no 
comércio e na vida da própria comunidade. “É comum que empresas sejam expulsas ou tenham 
seus negócios inviabilizados. É preciso implantar uma política de suporte a esses 
empreendimentos, já que muitos empresários vivem na própria comunidade”, afirma Thaís. 
 



Para os autores, muitas empresas já incorporaram as boas práticas de responsabilidade social, 
principalmente quando percebem que investir em seus parceiros de menor porte é cuidar do 
desenvolvimento dos seus próprios negócios. O manual visa disseminar essas práticas de 
relacionamento. 
 
Portal Sebrae - acesso em 29/4/2004 


