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Treinamento de executivos, seminários, metodologias importadas. Essas e outras iniciativas 
podem fazer parte do processo de tornar sustentável uma grande empresa. Mas e as 
pequenas, que muitas vezes estão na ponta da cadeia produtiva de companhias líderes em 
seus setores? Elas têm realmente condições de adotar uma gestão mais eficiente e tocar 
projetos sustentáveis? Experiências mostram que isso é possível, sim, mas o caminho a ser 
trilhado não é sem obstáculos — que podem ser, entre outras dificuldades, a mera falta de 
conhecimentos, o orçamento apertado e até problemas culturais. 
 
O Programa Tear, realizado pelo Instituto Ethos e pelo BID, tenta romper essas barreiras. O 
objetivo é tornar mais competitivas e sustentáveis 108 pequenas e médias empresas da cadeia 
de valor (ou seja, que são fornecedoras ou clientes) de nove grandes companhias de oito 
setores da economia, que ensinam suas metodologias. Coordenadora-geral do Tear, Carla 
Stoicov diz que o que falta para o pequeno empresário ser sustentável, antes demais nada é 
informação. 
 
Muitas pequenas empresas ainda têm a visão de que responsabilidade social empresarial é 
filantropia, ação social pura e simples. Além disso, no início (do Tear), elas tinham a visão de 
que isso é só para grandes empresas — diz Carla. 
 
Ela conta que, na experiência do Tear, um dos problemas encontrados foi a alta concentração 
de faturamento com uma única empresa, algo que pode levar o pequeno empresário até a 
falência no caso de problemas com esse contrato. Outra barreira foi a precária comunicação 
interna e externa, o que prejudicava até a obtenção de novos negócios. Também se constatou 
a falta de um planejamento estratégico formal, ou seja, o dono podia até tomar decisões sobre 
o futuro do seu negócio, mas isso não era registrado num documento, com o qual funcionários, 
inclusive os que ocupam cargos de confiança, pudessem saber as prioridades.  
 
Mas nem tudo é dificuldade: o fato de uma empresa ser pequena, segundo Carla, ajuda na 
adoção de práticas sustentáveis: 
 
Facilita muito. As pequenas e médias empresas têm uma estrutura mais enxuta, menos 
burocrática. E, por estarmos quase sempre trabalhando realmente com a alta direção, se ela 
visualiza que aquele ponto é importante, facilmente isso vira prioridade na empresa. 
 
A facilidade das pequenas para fazer mudanças, devido ao menor número de níveis 
hierárquicos, é confirmada pelo gerente-geral da Fundação ArcelorMittal Brasil, Leonardo 
Gloor. A siderúrgica, antes de participar do Tear, onde é âncora de 15 empresas, criou o 
programa Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SRE), como forma de também iniciar 
fornecedores e clientes nesses temas. Desde 2003, foram 360 empresas atendidas pelo SRE. 
 
Sem dúvida, há o problema do acesso ao conhecimento. A pequena empresa muitas vezes não 
tem a informação sobre o impacto de um determinado desperdício, ou não sabe como é fácil 
mudar um processo. Existe ainda dificuldade de o pequeno empresário ter um tempo para 
parar e pensar, já que muitas vezes o dono faz tudo. É a partir de atividades como as do SRE 
e do Tear que ele tem tempo de parar e ver o que às vezes uma pequena mudança de 
procedimento vai gerar no longo prazo. 
 
Leonardo afirma ainda que a grande empresa tem um papel importante ao estimular seu 
fornecedor a adotar práticas sustentáveis, porque pode dar exemplos concretos, em vez de 
ficar apenas na teoria. O gerente ressalta que essa atividade é uma via de mão dupla, sendo 
importante para a grande empresa também: 
 
Para as empresas maiores, essa transferência de tecnologia é de interesse capital, não só por 
causa da melhoria da performance do fornecedor e do relacionamento com ele, mas também 
porque não se corre o risco de ver sua produção parada devido ao impacto ambiental negativo 
de um insumo, por exemplo. 



 
O exemplo dado pela grande empresa foi um dos pontos importantes destacados pela gerente 
editorial da Gráfica Adonis, Magali Berggren Comelato, em Americana (SP). A gráfica, com 
cerca de 50 funcionários, participa do Tear dentro da cadeia de valor da CPFL Energia. Neste 
semestre, lançará o primeiro balanço social, referente a 2007. Além disso, criou um projeto 
para estimular a leitura entre alunos de 6 a 12 anos da rede pública. Para isso, funcionários 
visitam escolas uma vez por semana e contam histórias de livros infantis, de autoria de 
professores da região, editados pela gráfica. Essas obras são distribuídas nos colégios: este 
ano, já foram 18 mil livros entregues às crianças. 
 
É possível ter uma gestão sustentável, sim, é mais fácil do que a gente imagina — diz Magali. 
— O negócio é haver um acompanhamento, uma empresa que sirva de modelo. E a CPFL abriu 
o seu modelo de gestão para a gente. Tudo que precisamos eles disponibilizam. Para nós, é 
importante haver uma empresa maior que já tenha ações que fazem a diferença na 
comunidade. 
 
Segundo o Sebrae-RJ, a falta de recursos também pode ser um obstáculo. No caso de 
mudanças destinadas à proteção do meio ambiente que exijam investimentos, a situação se 
complica porque o retorno é a longo prazo e o micro e pequeno empresário está muito 
envolvido com as dificuldades do dia-a-dia e um orçamento apertado. Antônio Brum Camacho, 
dono da Serraria Olho de Pombo, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, 
confirma o diagnóstico. Sua empresa, com 12 funcionários, foi uma das serrarias de pedras da 
região (o material é usado em pisos e fachadas, entre outras aplicações) que assinaram um 
acordo com o Ministério Público Federal para deixar de poluir e assorear os rios. Para isso, 
tiveram que instalar tanques de decantação em que, graças ao sulfato de alumínio, o pó 
proveniente do corte das pedras é separado. Esse pó, que antes ia parar nos cursos d'água, 
agora será comprado por uma fábrica de argamassa. A água dos tanques é reaproveitada. 
 
O problema é mais falta de dinheiro mesmo — diz Brum. — Não paguei muito pelo tanque, 
custou R$ 4 mil. A assistência técnica é que seria cara, mas foi dada pelo Cetem (Centro de 
Tecnologia Mineral, do Ministério da Ciência e Tecnologia). A informação ajuda muito também. 
E o Sebrae tem trazido técnicos para nos dar cursos, mostrar como cortar melhor a pedra, 
fazer material de melhor qualidade, desperdiçar menos. 
 



 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 4 ago. 2008. Caderno especial, Razão Social, p. 10-
11. 

 


