
Pequenas empresas abraçam grandes causas  
Eliane Pereira  
 
Caso do açougue que virou biblioteca e do bar que patrocina CDs e livros são mostrados em 
seminário  
 
O açougue que abriga uma biblioteca e deu origem a um centro cultural, o bar que promove 
eventos culturais e a consultoria, a doceria e a empresa de limpeza que dão cursos de capacitação 
profissional são exemplos que demonstram que não é preciso ser grande para levar adiante um 
projeto de cunho social, cultural, ambiental ou esportivo. No painel da tarde do "Com:Atitude 
2004 - 2º Seminário Integrado de Patrocínio e Investimento Social, Cultural, Ambiental e 
Esportivo", o foco foram as iniciativas de pequenas empresas que, sem o apoio de leis de 
incentivo nem grande divulgação na imprensa, levam adiante algum tipo de projeto. 
 
Muito aplaudido, Luiz Amorim, do Açougue Cultural T -Bone, contou como começou uma biblioteca 
em seu açougue, com apenas dez livros, e hoje conta com mais de três mil volumes, além de ter 
aberto um centro de cultura e promover noites culturais que chegam a atrair oito mil pessoas. 
"Nunca seremos um País de primeiro mundo enquanto os políticos não pararem de pensar só na 
próxima eleição e se preocuparem em investir na educação do povo", afirmou. 
 
No caso da doceria Beijinho Doce, a empresa oferece programas de capacitação profissional 
gratuitos, como o Curso Básico de Confeitaria, para jovens carentes encaminhados pelo Centro de 
Iniciação ao Trabalho do Instituto Criança Cidadã. Também dá apoio a shows, peças e artistas 
amadores. "Nosso retorno é muito mais em termos de imagem da empresa, além da satisfação de 
saber que está ajudando alguém a abrir seus horizontes e arranjar emprego", disse Carlos Alberto 
Amaro, sócio da empresa. 
 
Ciente de que não adianta começar do zero, a Integration Consultoria apóia os institutos Ipnos 
(de educação para crianças carentes) e Endeavor (que ajuda os pequenos empreendedores a 
montar e viabilizar negócios). "Queríamos atuar na área de educação, de formação profissional, e 
achamos que o melhor era trabalhar com quem já tem experiência na área", contou André Aun, 
sócia da consultoria. 
 
Dono de bar, Ricardo Garrido achou um jeito próprio de fidelizar a clientela, criando eventos 
relacionados ao universo da noite, com temas como a boemia, os bares antigos ou, no caso da 
sua pizzaria, com um livro sobre a história da pizza em São Paulo. "É uma forma de se relacionar 
com o cliente, entregando a ele muito mais do que seria de se esperar de um bar", analisou 
Ricardo, sócio dos bares Pirajá, Original e Astor e da rede de pizzarias Brás, todos em São Paulo. 
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