


E por isso fica sabendo que as
suas impressões estão restritas, a
luz também deve ser usada o
rnenos possível, o copinho
descartável do café deverá ser
colocado em lixo "apropriado",
que corresponde a um daqueles
cestos coloridos e não
identificados que passaram a
habitar os corredores da
empresa. Ah, e claro: "a natureza
agradece". Fulano olha para o
lado, dá uma risadinha para o
colega e faz um comentário
debochado, algo que poderia ser
traduzido como mais um
blábláblá do RH.

Talvez você mesmo já tenha
passado por isso e seja
testemunha de que a abordagem
não funciona. Mesmo assim, é
mais ou menos dessa forma que
muitas empresas insistem em
lidar com o assunto
sustentabilidade, um termo que
permanece confuso e pouco
entendido por muita gente,
inclusive por grandes
companhias. Imagina então o
que sobra para o universo dos
pequenos negócios.

Convenhamos, é difícil falar
e principalmente convencer o
segmento de Pequenas e Médias
Empresas (PMEs) a apostar em
sustentabilidade, quando já tem
outros problemas mais
imediatos para se preocupar
como a própria sobrevivência
no mercado, já bastante
turbulenta. "Precisamos que
essas empresas comecem a
falar disso, mas não só
falar. O maior desafio

até para as grandes é
realmente ser mais pragmático e
buscar resultados", afirma
Beatriz Bulhões, diretora do
Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS).

Por vezes blábláblá, por
outras uma colcha de retalhos
cheia de iniciativas exemplares e

bem-sucedidas. Nesse
emaranhado, será que há uma
forma de identificar o limiar que
separa o politicamente correto
da verdadeira geração de
resultados? Parte desse segredo
está na maneira como a empresa
incorpora a sustentabilidade na
sua gestão. Se ela estiver
presente na estratégia e na
revisão de processos certamente
passa a ter valor.

O movimento de PMEs
que buscam por iniciativas
sustentáveis ainda é muito
incipiente. Apesar disso, há pelo
menos duas boas razões para se
pensar nisso além dos propósitos
de contribuir com a salvação
do planeta: as vantagens que
a redução de custos oferece - ç-çz
essencial para a competitividade
e crescimento da companhia
- e as condições impostas pelas

grandes empresas que já
aderiram mais fortemente
a políticas de
sustentabilidade.

Menos é mais
O primeiro viés é até

bastante simples e não requer
investimento algum, pelo menos
num primeiro nível de
engajamento. Basta colocar na
ponta do lápis o quanto a
empresa gasta hoje com energia
elétrica, água, papel, material de
escritório, matéria-prima etc., e
ver quanto daí pode ser
reduzido sem que as atividades
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do negócio sejam prejudicadas.
"Quando os empresários vêem
essa perda, eles se assustam
porque não tinham idéia do
quanto ela era significativa.
Queremos ajudar as PMEs a
enxergar isso, a produzir
mais, com menos e melhor.
Em última instância isso
significa dinheiro", diz Beatriz,
do CEBDS.

As perspectivas são otimistas
se considerada a boa intenção
do empresariado nacional.
Dados da "Pesquisa de Energia
SMB Global", realizada pela
TBM, que ouviu 130 PMEs
brasileiras no final de 2007,
apontam que há uma maior
consciência ambiental por aqui
do que lá fora. "As empresas
brasileiras demonstraram uma
preocupação com o impacto
dessa energia no meio ambiente
muito maior do que a média
internacional. 89% dos
empresários afirmaram que têm
consciência dessa realidade,
contra 38% dos EUA e uma
média mundial de 47%",
afirma Luiz Bovi, diretor de
SMB da IBM no Brasil.

Alterações como, desligar os
equipamento*não-essenciais ao
final do expediente (59%), usar
iluminação de consumo mais
eficiente (42%), assim como os
equipamentos de TI também
mais eficientes (38%) e baixar o
termostato no inverno (41%)
também aparecem no estudo.

Parte do incremento desse
custo de energia foi atribuída à
entrada de equipamentos de
tecnologia da informação (47%)

que se tornaram mais acessíveis
aos pequenos nos dois últimos
anos. Apesar disso, não há razão
para sair por aí desplugando
todos os fios. A TI continua
trazendo muitos benefícios para
as empresas, e evolui a oferta
ano a ano com soluções com
maior capacidade de
processamento e consumo de
energia cada vez menor, mas
que precisam chegar às
pequenas empresas.

"Temos de dar mais
elementos para que o
empresário possa tomar
decisões considerando a
eficiência energética. Fica claro
na pesquisa que ele tem a
consciência do problema e um
desejo de trabalhar nessa
questão. É importante que nós
fornecedores criemos essas
condições para que ele faça
urna escolha consciente",
aconselha Bovi.

Apesar de ser uma mudança
importante a ser considerada,
no entanto é preciso ir devagar
para se ter sucesso num projeto
sustentável em PMEs. Segundo
Beatriz, o primeiro passo é
arrumar a casa, depois olhar
para a matéria-prima e, por
último, numa etapa bem mais
madura, partir para qualquer
troca de tecnologia que exige
um investimento maior e

retorno em longo prazo.
"A taxa de mortalidade de

pequenas é enorme, tem ficado
quase em 70%. As PMEs não
chegam a completar cinco anos.
Não posso chegar já pedindo
que o pequeno empresário

troque de tecnologia. A
abordagem de sustentabilidade
para esse público tem que ser
outra, internalizando na gestão
da empresa o conceito e não é
por ser politicamente correto,
mas porque pode evitar
problemas futuros, promover
um relacionamento melhor
com funcionários, clientes e
fornecedores o que faz com que
aumente a sobrevida dele e
possa se consolidar no
mercado", alerta.

Pressão em cadeia
Dá trabalho implantar

uma política de sustentabilidade,
não tenha dúvidas. Mas se a
economia conseqüente da
ecoeficiência for insuficiente
para convencer o pequeno
empresário de que vale a
pena embarcar nessa onda,
um outro argumento talvez
o faça mudar de idéia.



Relatórios de
responsabilidade ambiental e
social hoje já fazem parte do
cotidiano das grandes empresas.
Com linhas de sustentabilidade
bem estabelecidas e os olhares
atentos da sociedade
monitorando e julgando seus
movimentos, cada vez mais as
grandes passam a exercer
pressão sobre as demais
empresas que integram sua
cadeia produtiva, de forma a
garantir que suas "crenças"
mantenham-se coerentes
também no relacionamento
B2B."Há uma preocupação das
grandes que as pequenas não
comprometam a reputação nem
todo o trabalho que já vinham
fazendo, por isso a exigência de
alguns padrões para fazer parte
de suas cadeias. Sabemos que
não é fácil. Nem sempre as
PMEs estão preparadas para
isso", explica Beatriz.

Essa influência nas relações
comerciais já abala pequenos
negócios em certos setores,
sobretudo nos casos em que
essa pressão vem de clientes
com os quais as pequenas têm
seu faturamento concentrado. A
estabilidade fica seriamente
comprometida quando de
repente justo o fator que
assegurava tranqüilidade se
converte num ponto fraco.

Uma das saídas para se
adequar rapidamente sem
perder a galinha dos ovos de
ouro que sustenta o negócio é a
do financiamento, modalidade
que o CEBDS tem lutado para
facilitar o acesso para o

segmento; mas uma alternativa
ainda mais interessante foi a
encontrada pelo Instituto Ethos,
por meio do "Programa Tear -
Tecendo redes sustentáveis".

A partir da identificação
dessa peculiaridade da carteira
de clientes das PMEs, a entidade
deu início em 2005 ao
programa que visa auxiliar o
crescimento delas associado a
ações sustentáveis por meio da
transferência de conhecimento e

experiência das grandes,
batizadas de empresas-âncora,
em sete setores da economia:
açúcar e álcool, construção
civil, energia elétrica,
mineração, petróleo e gás,
siderurgia e varejo,

"A consciência do problema
permitiu uma reestruturação
das empresas tanto na
abordagem a potenciais clientes
como na identificação de novos
nichos de atuação. Nesse
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processo elas começaram
também a mostrar aos
potenciais clientes quais eram
suas ações, que elementos do
seu processo produtivo e de
gestão estavam aderentes às
questões sociais e ambientais",
diz Carla Stoicov, coordenadora
geral do Programa Tear.

Segundo a especialista, a
adesão orientada à
sustentabi lidado permitiu que
as empresas participantes
pudessem estreitar as relações
com os grandes clientes,
partindo para uma abordagem
mais global do negócio, com a
identificação de valores comuns
às organizações envolvidas que
vão além da compra e venda de
insumos e serviços.

O programa que começou
com 15 PMEs hoje soma mais
de cem e muitos casos de

5 g sucesso, como o da Hidropartes,
comércio de mangueiras e
conexões hidráulicas, de Macaé,
Rio de Janeiro. Inspirada na
iniciativa de uma das
empresas-âncora que relatou
numa reunião do Tear a criação
de um fundo para oferta de
microcrédito aos colaboradores,
há um ano a loja fluminense de
apenas 17 funcionários decidiu
que queria replicar o modelo
dentro da empresa. "Tivemos a
idéia de fazer um programa de
microcrédito, mas não tínhamos
como captar recursos para
fornentá-lo, então pedimos aos
funcionários que nos dessem
sugestões e foi aí que surgiu a
oportunidade de partir para a
sustentabilidade", conta

Mariana Macedo, gerente
administrativa da Hidropartes.

Somente no primeiro rnês,
com os cortes foi possível
economizar cerca de RS 2.500,
diretos para o fundo e mais do
que o suficiente para financiar a
juros zero os colaboradores que
precisavam tomar pequenos
empréstimos de até R$ 600.

vidro para melhor
aproveitamento de luz natural.
"Para nós é difícil dar uma
prioridade para a
sustentabilidade e comprometer
a receita. Já descobrimos um
papel de bagaço de cana, por
exemplo, e fizemos a
substituição já que era mais
barato que o papel branco e o

Com as decisões e benefícios
compartilhados com os
funcionários, não foi difícil
conquistar o comprometimento
de todos e criar uma cultura de
consumo consciente, sempre
alimentada por novas sugestões.
Atualmente a empresa
economiza em média R$ 500
por mês e aplica os conceitos
aprendidos na construção da
nova sede, onde já prevê a
captação da água das chuvas
para usar nos testes
hidroestáticos e fachadas de

reciclado e funciona do mesmo
jeito", diz.

Com vontade é possível
unir o útil ao agradável sern
pagar caro por isso e ainda
conquistar uma economia
com ônus de empreendedor
do bem. A frase pode soar
egoísta ou marqueteira, mas
longe de hipocrisias e de
propósitos de autopromoção o
fato é que qualquer iniciativa
nessa via precisa considerar
antes de tudo a saúde
financeira das empresas.

pdv
Rectangle

Text Box
Fonte: B2B Magazine, a. 7, n. 85, p. 54-58, abr. 2008.




