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Pressão das grandes e do mercado externo aceleram mudanças 
 
Empresa pequena, responsabilidade social cada vez maior. Essa equação se tornou real no 
universo empreendedor brasileiro. 
 
Se, há dois anos, a maioria dos micro, pequenos e médios empresários estava alheia à onda que 
disseminou a gestão socialmente responsável no país, hoje o quadro está radicalmente mudado. 
Para se ter idéia da transformação, pequenos negócios já representam cerca de 44% dos 
assoc iados do Instituto Ethos (instituição que, entre outras atividades, orienta empresas sobre 
responsabilidade social). Pelo menos até o fechamento desta edição, o associado mais recente era 
um supermercado do interior da Bahia. 
 
Um conjunto de fatores simultâneos parece ter alavancado a preocupação das pequenas. O 
primeiro deles foi a pressão das grandes na ponta da cadeia produtiva -que passou a exigir 
atitudes responsáveis de fornecedores, parceiros e clientes. 
 
A orientação para a exportação também teve peso. De olho no mercado externo e participando 
mais de feiras internacionais, o pequeno empreendedor brasileiro descobriu que, lá fora, atestar a 
segurança e a origem do produto é obrigação; ter compromisso com o ambiente, requisito básico; 
e estar engajado com a sociedade, diferencial competitivo. 
 
Paralelamente, uma parceria entre Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) e Instituto Ethos deu início, há 18 meses, a uma ação que visava desmitificar a 
responsabilidade social nesse meio. 
 
"O maior desafio tem sido esclarecer que responsabilidade social não é investimento. Não é 
preciso ter um milhão de dólares para investir num projeto. É, antes de tudo, aderir a um modelo 
de gestão que inclusive é estratégico", comenta Oded Grajew, presidente do Instituto Ethos. 
Luiz Carlos Barboza, diretor técnico do Sebrae nacional, concorda e emenda: "Não é gastar mais. 
É adotar práticas responsáveis no diálogo com empregados, com fornecedores, com a comunidade 
que o cerca. No fundo, é buscar a sobrevivência. É um atalho para melhores resultados". 
 
Reunindo esforços 
Depois de perceber que se aliar a empresas do seu ramo pode ser um atalho para comprar e 
vender em melhores condições, empresários estão aplicando a técnica da união para conseguir 
emplacar ações sociais de relevância. 
 
Um exemplo é o Idepac, instituto que capacita e encaminha jovens ao primeiro emprego. Fundada 
por Sérgio Contente, 37, presidente da Contmatic Phoenix (desenvolvedora de softwares para 
contabilidade), a escola iniciou suas atividades em abril com 250 alunos e quer chegar a 750 em 
um mês. Além disso, encaminhou 30 jovens ao mercado. 
 
"A receita, além da captação de bons professores voluntários, é a articulação com pequenos e 
médios empresários. Eles é que têm primeiro emprego de verdade", observa Contente. 
 
Clínicas unidas alargam setor de fertilização 
 
Uma ação conduzida por clínicas que trabalham com fertilização humana na capital paulista dá o 
exemplo: responsabilidade social pode alargar mercados. 
 



Batizada de Projeto Beta, a iniciativa reúne 30 médicos em busca do objetivo de encontrar 
soluções para reduzir os custos do tratamento de fertilização e levá-lo às famílias de baixa renda 
que não conseguem ter filhos. 
 
"Trabalhando unidos, aumentamos o volume de atendimentos e negociamos preços melhores com 
a indústria farmacêutica. Assim encontramos o caminho para chegar a um público que não 
atingíamos", afirma Nelson Antunes Júnior, 48, médico especialista em reprodução humana e um 
dos fundadores do projeto. 
 
A partir da avaliação de uma assistente social, chega-se a orçamentos personalizados. "Cada um 
paga quanto pode", diz ele. Desde janeiro, já foram atendidos 240 casais e realizadas 35 
fertilizações in vitro. "Não há custo. Já tínhamos a infra-estrutura disponível, só acrescentamos 
doação pessoal. E chegamos a um modelo capaz de atingir um novo nicho que será reproduzido 
em rede em todo o país."  
 
Sustentabilidade entra em pauta  
 
Desenvolver uma relação mais inteligente com o ambiente, reduzir impactos do processo 
produtivo, economizar água e energia e disseminar conscientização ecológica entre funcionários e 
clientes. No respeito à natureza, ao planeta e aos recursos nele existentes está uma revolução ao 
alcance do pequeno empreendedor. Sustentabilidade é a palavra da vez e, com ela, vem a chance 
de surgirem empresas rentáveis e com possibilidade de vida longa. 
 
"A responsabilidade tem de ser social, econômica e ambiental", diz Fernando Almeida, presidente-
executivo do CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável). "Sem 
sustentabilidade, a empresa não existirá a longo prazo nem terá a quem vender", observa. 
 
Almeida enfatiza que a aposta nesse caminho tem retorno certo. "Ser sustentável tem muito mais 
a ver com economizar do que com gastar mais. Reduz o desperdício, melhora a imagem e 
aumenta a margem de lucro", comenta. 
 
Um estudo do CEDB com 36 empresas de pequeno e médio portes instaladas nos Estados de 
Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Santa Catarina apontou a lucratividade dessas ações. Após 
investirem R$  1,4 milhão em reorientação da produção, uso mais racional de matérias-primas, de 
água e de energia e reaproveitamento de resíduos, as firmas ouvidas declararam ter obtido 
benefício econômico anual de R$ 4,8 milhões. 
 
O tema será discutido no Sustentável 2005, 1º Congresso Ibero-Americano sobre 
Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá de 31/5 a 2/6 no Rio de Janeiro. O evento vai 
reunir autoridades nacionais e internacionais e, entre outros assuntos, deve mapear meios de 
estimular mais a pequena empresa latino-americana a guinar para o caminho do desenvolvimento 
sustentável. 
 
Não é simples 
"Fui naturalista na adolescência, o ambiente sempre esteve entre minhas preocupações", diz 
Clélia Cecília Angelon, sócia-proprietária da marca de cosméticos naturais Surya Henna. "Não 
veria sentido em tocar uma empresa que agredisse o planeta ou cujo lucro não trouxesse nenhum 
benefício social", completa. 
 
Além de fabricar produtos livres de elementos tóxicos, usando matéria-prima oriunda da 
Amazônia e da Índia, a empresária apóia o Projeto Tesourinha, que ensina como colorir cabelos 
com cosméticos naturais. Renata Melillo, 35, gerente da marca, diz que o investimento é baixo. 
"Fica em cerca de R$ 1.000 por mês." 



Para Maria Tereza Oliveira Audi, economista da PUC-SP (Pontif ícia Universidade Católica de São 
Paulo), apesar da pressão pela opção social e ambientalmente correta, ela não é tão simples para 
o pequeno empreendedor. 
 
"A legislação brasileira não dá respaldo aos negócios menores. Os donos seguem preocupados em 
como pagar os empregados, quitar os impostos e ainda reinvestir para crescer. Às vezes, nem 
têm tempo de buscar informação sobre esse tipo de tendência", diz.  
 
Crise energética gera diferencial pedagógico  
 
Foi o apagão que trouxe a luz. No colégio Santa Maria, as discussões sobre como conscientizar os 
alunos em relação à crise da energia elétrica geraram uma ação socioambiental barata que virou 
projeto multidisciplinar e que hoje é diferencial pedagógico. 
 
Há quatro anos, a escola monta e instala aquecedores solares de baixo custo em comunidades 
carentes da capital paulista. Os aquecedores são fabricados, pintados e entregues por estudantes 
do ensino fundamental. 
 
"[O projeto] rende tarefa para todas as disciplinas. Na lição de matemática, o estudante calcula 
quanto aquele morador vai economizar daqui para frente. Na aula de ciências, ele discute recursos 
naturais. Mas o melhor mesmo é desenvolver a solidariedade das crianças", afirma a professora 
Neusa Bedoni Alves, uma das envolvidas na iniciativa. 
 
O aquecedor solar de baixo custo foi descoberto pela equipe de docentes do Santa Maria ainda no 
formato de projeto científico nos laboratórios da Universidade de São Paulo. "Levamos o projeto 
para o colégio, construímos um protótipo e instalamos na cantina. Foi assim que a idéia surgiu", 
relata Alves. 
 
A partir daí, todo o dinheiro coletado nas rifas das festas escolares é usado para fabricar novos 
aquecedores. "Não precisa de muito, com R$ 500 montamos um. Já instalamos 11." 
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