
PRIMEIROS
PASSOS
Pequenas e médias empresas começam a ver
a sustentabilidade como parte de seu negócio,
mas ainda falta conhecimento

GRAZIELE DAL-BÓ, DE SÃO PAULO

A primeira vista, a Mecânica
do Gato, no bairro paulistano
da Mooca, é uma oficina co-

mo qualquer outra: uma fila de carros
esperando conserto, mecânicos com
macacões sujos de graxa e o cheiro de
fumaça de escapamento, causado pelas
insistentes partidas para verificar o
problema de um ou outro automóvel.

Um olhar mais atento, entretanto,
revela uma grande diferença entre a
empresa gerenciada por Claudia Garcia
Samos e a maioria das concorrentes: há
três anos, a Mecânica do Gato passou a
apostar suas fichas na adoção de práti-
cas sustentáveis.

Desde o início, os desafios foram - e
ainda são - reduzir o consumo de ener-
gia e dar destino correto a 100% dos
resíduos produzidos durante o processo
de reparação dos automóveis. "Ainda
estamos no começo, mas acredito que
esse é o caminho certo", diz Claudia,
explicando que a mudança de rota da
empresa, que está há 40 anos no merca-
do, começou com a necessidade de am-
pliar o negócio, em 2007. "Resolvemos,
na época, que promoveríamos uma
série de mudanças na empresa porque
enxergávamos que essa era uma forte
tendência."

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A mudança veio de cima: telhas tra-
dicionais, geralmente de cerâmica ou
amianto, deram lugar a translúcidas,
que possibilitam a entrada de luz exter-
na e diminuem o consumo de energia
elétrica. "Já percebemos uma economia
na conta de luz, por exemplo, entre 8%
e 10%, somente no prédio onde temos
essas telhas", diz Claudia. O sistema de

CLAUDIA: MUDANÇAS SÃO TRABALHOSAS,
MAS ESTÃO AO ALCANCE DOS PEQUENOS

circulação de ar foi alterado. Em vez dos
ventiladores ligados na tomada, foram
colocados seis filtros por cima do telha-
do, todos eles movidos a energia eólica.
O óleo, que antes era descartado sem
nenhum tipo de cuidado, ganhou três
caixas de decantação específicas para
ser despejado; já os metais e papelões
não contaminados agora são separados
de forma adequada e encaminhados
à reciclagem. "Temos um parceiro que
vem recolher o óleo e paga um percen-
tual por isso."

Embora não revele o valor do inves-
timento, Claudia garante que ele está
totalmente alinhado com o orçamento
de uma pequena ou média empresa.
"Não foi um valor exorbitante, não é
algo impossível. É trabalhoso, sim, mas
está ao alcance dos menores e não só
das grandes corporações." O pensamen-
to dela, porém, ainda é uma exceção
no mundo dos pequenos e médios em-
presários brasileiros, dizem os analis-
tas. "Há muito desconhecimento, eles
acham que é uma coisa caríssima de
se fazer, enquanto que com pequenas
ações, como a separação do lixo ou a
implementação de noções de consumo
consciente entre os funcionários, você
consegue tornar uma empresa susten-
tável", comenta Janaina Nogueira Mul-
ler, diretora da Setor 3 Consultoria, que
trabalha com o tema há 12 anos.

A opinião é compartilhada por Be-
atriz Bulhões, diretora do CEBDS (Con-



selho Empresarial Brasileiro para o De-
senvolvimento Sustentável), entidade
que há dez anos, em parceria com o
Sebrae nacional, capacita consultores
para trabalhar o tema sustentabilidade
com as micro e pequenas empresas.
"Vimos um caso em que o desperdício

de água era fruto de uma mangueira
mal regulada. São atitudes simples,
mas que fazem toda a diferença", afir-
ma Beatriz.

As mudanças implementadas na
empresa de Claudia, em parceria com
o Sindirepa (Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos do Estado de
São Paulo), já começaram a surtir ou-
tros efeitos positivos. Recentemente, a
Mecânica do Gato recebeu o Selo Ver-
de, destinado às organizações que têm
políticas ambientais corretas. A certifi-
cação facilita a entrada em novos mer-
cados e configura-se como uma gran-
de vantagem competitiva. Segundo
Claudia, o próximo passo é encontrar
uma forma ambientalmente correta de
descartar outros itens desse processo
de reparação, como peças de ferro, filtro
e recipientes de óleo. Ela admite, no
entanto, que a maior dificuldade está
em encontrar parceiros que façam a
coleta desses resíduos. "Todos os dias,
nós estudamos empresas, mas falta
uma certificação ou outra para que elas
estejam realmente aptas a realizar esse
trabalho de forma correta, e nós não
podemos esperar."

RETORNO ECONÓMICO
Segundo António Carlos Porto Araújo,
especialista na área de Meio Ambiente
da consultoriaTrevisan, embora muitas
PMEs (Pequenas e Médias Empresas)
ainda não tenham pensado a questão
ambiental por esse ângulo, a prática
de políticas voltadas ao meio ambien-
te, além de ser um diferencial para a
empresa, traz retornos económicos sig-
nificativos. "A explicação é simples:
se você tiver um processo produtivo
mais eficiente, evitará o desperdício
e, consequentemente, economizará
e aumentará a lucratividade." Araújo
iestaca outro fator competitivo: "tudo
caminha para que, muito em breve, as
licitações do Governo Federal tenham
como critério eliminatório o nível de
sustentabilidade das empresas".

Foi seguindo esse raciocínio que o
empresário Ronald Rodrigues fundou,
há dois anos, a A.R.P. Ambiental, com
sede em São Roque, interior paulista,
que presta serviço de limpeza e conser-
vação predial para órgãos do governo,
redes varejistas e de comunicação, em
oito estados brasileiros.

A ideia era oferecer um serviço com
menor impacto ambiental - por meio,
entre outras coisas, do uso de produtos
biodegradáveis -, mesmo que isso sig-
nificasse abrir mão de um lucro mais
alto. "Essas matérias-primas são até
50% mais caras que as comuns. Mas
não há reflexo no valor dos contratos
que eu fecho; prefiro diminuir a mar-
gem do meu lucro", garante ele.

Se quisesse cobrar um preço mais
alto, possivelmente Rodrigues não teria
problemas. "O consumidor já aceitou a
valoração desses produtos e serviços e
está disposto a pagar por isso", defende
Araújo, daTrevisan.

O empresário de São Roque sabia
disso quando inaugurou a A.R.P. Rodri-
gues traz na bagagem uma experiência
de 18 anos como funcionário da área
ambiental de grandes empresas parcei-
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ras da Petrobras, conhecida pelos seus
critérios rigorosos na hora de escolher
seus fornecedores.

Os resultados alcançados pelapres-
tadora de serviços têm desmonstrado
que a fórmula está dando certo. Se a
estimativa de crescimento na abertura
do negócio era de 50% ao ano, de 2008
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até o início de 2010, a empresa cresceu
quase 400%, conferindo-lhe um fatu-
ramento anual, hoje, de R$ 12 milhões.
"Foi uma surpresa para mim, e olha que
eu estava bem otimista", brinca.

A nova menina dos olhos da em-
presa é o projeto de biotecnologia que
está sendo desenvolvido em conjunto
com um pesquisador da Embrapa. "Em
um prazo de cinco anos, queremos ter
nossos próprios produtos." Para que
isso se torne realidade, o empresário

tem uma equipe de químicos e biólogos
que trabalha diariamente na busca de
soluções mais ecológicas para a linha
de limpeza.

Para Janaina, da Setor 3, essa conti-
nuidade de ações em prol da conserva-
ção do meio ambiente é essencial para
manter um negócio vivo. "Não adianta
você apoiar o Greenpeace e ignorar a
coleta seletiva de lixo, ou separar o lixo
uma vez na vida e achar que está fazen-
do sua parte. É um processo evolutivo,
que nunca acaba", exemplifica.

Quem está disposto a entrar nesse
jogo tem muito a ganhar, não só em
visibilidade ou respeito do consumidor,
mas até mesmo em facilidades na hora
de conseguir um financiamento. "A fle-
xibilidade de prazo de pagamento para
uma empresa com gestão sustentável é
muito maior do que para outras", afir-
ma Linda Murasawa, superintendente
de Desenvolvimento Sustentável do
Grupo Santander Brasil, sem especifi-
car, no entanto, se o percentual de juros
também é mais atrativo.

Segundo Araújo, da consultoria Tre-
visan, isso acontece porque, para a libe-
ração de crédito, os bancos analisam
a perenidade das empresas, "e quanto
mais sustentável ela for, mais é consi-
derada sólida".

Se, a partir dessa ótica, a adoção de
práticas sustentáveis é apenas uma
vantagem competitiva, de outra, ela
está se tornando quase uma obrigação
para as PMEs. Como fornecedoras para
as grandes corporações, elas fazem par-
te de uma cadeia cada vez mais pressio-
nada a ser socialmente responsável.

Um exemplo claro disso é o projeto que
vem sendo desenvolvido pelo Walmart.
A proposta é, no médio prazo, criar um
ranking de sustentabilidade entre os
fornecedores, para que o cliente saiba
se o produto que ele está comprando
respeita ou não o meio ambiente e co-



mo ele faz isso. Os estudos, que começa-
ram em 2009, em todos os países onde
a rede varejista atua, devem terminar
somente em 2014.

"Grosso modo, seria como o que
existe hoje com as informações nutri-
cionais existentes na embalagem de
um produto. O consumidor tem um
padrão para comparar e escolher o que
melhor lhe convém", explica o gerente
de Sustentabilidade da multinacional,
Yuri Feres.

Os critérios para formar esse índice
estão sendo analisados pela rede, em
parceria com o Centro de Tecnologia
de Embalagens, ligado ao Instituto de
Tecnologia de Alimentos (Ital), do Go-
verno de São Paulo, e com os próprios
fornecedores.

E se a exigência para que as PMEs
assimilem de fato práticas sustentáveis
em sua gestão começa a aumentar, ela
é ainda mais forte quando o próprio
modelo de negócio da companhia tem
ligação direta com o meio ambiente e a
conservação dele.

DAR O EXEMPLO
É o caso do Grupo Eco, de São Paulo, que
atua na área de assessoria ambiental
para grandes empresas, confecção de
brindes e varejo sustentável, com a
venda de produtos feitos a partir de
materiais naturais. "Não adianta eu

pregar uma coisa para os meus clientes
e não aplicar isso à minha gestão", diz
um dos sócios, Davis Tenório.
Ao entrar na sede da empresa, locali-
zada na Zona Sul da capital paulista, os
cuidados com o meio ambiente saltam
aos olhos.

Os móveis, por exemplo, são todos
de madeira certificada. O lixo é corre-
tamente separado, e a luz externa é
aproveitada. Os 22 funcionários têm à
disposição uma biblioteca com livros
sobre ecologia. E para que isso tudo
funcione de maneira harmónica, os
fornecedores também têm de ter a mes-
ma linha de pensamento da empresa.
"Ao longo desses cinco anos, formamos
uma grande rede de parceiros. Sabemos
exatamente qual a origem do produto
deles e exigimos isso de nossos novos
fornecedores também."

Como o próprio Tenório costuma di-
zer, a empresafaz um trabalho de ponta
a ponta, mapeando toda a cadeia.

"No que se refere à responsabili-
dade social, nós também temos uma
gestão aberta, nossos funcionários sa-
bem exatamente o quanto nós vamos
faturar naquele ano", afirma.

E mesmo trabalhando com produ-
tos que, via de regra, são mais caros que
os tradicionais, o sócio do Grupo Eco
afirma que um modelo de gestão basea-
do nos princípios da sustentabilidade já

RONALD RODRIGUES, DA A.R.P.: APOSTA NA
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é percebido como um diferencial pelos
clientes. "90% dos meus concorrentes
no mercado de brindes são chineses.
Mas lá existe a mão de obra infantil,
a maioria dos empresários não paga
imposto, e os clientes sabem. Por isso,
nosso trabalho é valorizado. Hoje eu
não perco mais por preço."

Ou seja.- com um consumidor cada
vez mais informado e com melhor po-
der aquisitivo, ignorar a necessidade
de uma produção sustentável será cada
vez mais difícil. Assim, o melhor é dar
os primeiros passos o quanto antes.

COMEÇAR É SIMPLES:
Promova noções de consumo consciente entre os funcionários

Faça a coleta seletiva de lixo

Desenvolva um programa de reutilização de resíduos

Projete uma forma de aproveitar a luz externa e troque

lâmpadas comuns por frias

Estimule atitudes sustentáveis de seus fornecedores

Inclua o tema de sustentabilidade na agenda com stakeholders

Apoie movimentos ligados ao meio ambiente



QUEM DÁ
O EXEMPLO
Ainda que timidamente, a América Latina já pode dizer que coleciona
bons exemplos de pequenos e médios empresários envolvidos em
projetos de sustentabilidade que fazem o diferencial de seu negócio.
Nestas páginas, destacamos alguns casos que valem ser conhecidos
CAROLINA FUENTES, DE SANTIAGO

TABACÓN-COSTA RICA
Localizado na Região Norte da Costa Ri-
ca, aos pés do vulcão Arenal e rodeado de
um bosque tropical, o hotel Tabacón Grand
Spa Thermal adotou uma política de prá-
ticas sustentáveis "assim que começamos
a crescer e pudemos viabilizá-la", diz Zuley
Herrera Quirós, diretora de Marketing do
Tabacón. Desde a primeira ampliação das
instalações, o foco voltou-se ao controle do
consumo de energia, melhor utilização da
água, substituição do papel por material
digital e das viagens de executivos pelas
videoconferências. Melania López, a cargo
das Relações Públicas da empresa, diz que
"esses exemplos são algumas opções que
podem ser colocadas em prática facilmente".
Recentemente, o hotel lançou um programa
chamado Tabacón Green, focado no turismo
responsável. O projeto tem como premissas
o manejo sustentável das áreas naturais,
a proteção das nascentes de água e de 80
hectares de reserva própria, com árvores na-
tivas reflorestadas, o uso de produtos biode-
gradáveis e o tratamento do próprio esgoto,
bem como um programa de informação e
incentivo a práticas sustentáveis dissemi-
nado "entre as comunidades da região.



VINA DE MARTINO-CHILE
A Vina De Martino, do Chile, é a primeira
vinícola carbono neutro da América Latina e
a sexta do mundo, depois de receber a certi-
ficação oficial do Carbon Reduction Institute,
da Austrália. Isso significa que todas as suas
emissões de gases do efeito estufa são rastre-
adas e compensadas, desde a rede de abaste-
cimento, os vinhedos, o engarrafamento e o
transporte, até a eliminação da embalagem
pelo consumidor. A De Martino é a segun-
da maior produtora de vinhos orgânicos do
país, e suas práticas são reguladas pela ISO
14001, de políticas ambientais. A vinícola
reduziu seu consumo de eletricidade em 20%
entre 2008 e 2009, optando por engarrafar
os vinhos somente durante o dia. Também
investiu em máquinas mais eficientes, que
baixaram o consumo de água em 18%, e
reduziram o peso das garrafas em 9%, e só
elabora caixas com material reciclado. "Ain-
da não recuperamos o investimento que fize-
mos, mas esperamos fazê-lo no médio prazo,
com a venda de bónus de carbono", diz Marco
António De Martino (na foto à direita), diretor
de Sustentabilidade da vinícola.

CHUNCHINO - ARGENTINA
Entre as boas iniciativas que se podem ver no país,
está a empresa Chunchino, fabricante de roupas e
acessórios para bebés. O foco da empresa é o uso de
algodão agroecológico. E o que começou com a sim-
ples escolha de matéria-prima sustentável se trans-
formou em novas propostas de design para reduzir o
uso desta e otímizar a produção.

"Há dez anos, jamais passaria pela minha cabe-
ça questionar quem esteve envolvido na produção
daquilo que eu vestia, como o fizeram, se para isso
usaram exploração infantil ou respeitaram o meio
ambiente", diz Ileana Lacabanne, porta-voz da em-
presa. Para eles, a aposta é levar valor a um mercado
comoditizado, pensando no meio ambiente. O inves-
timento inicial para a adaptação do negócio foi de
US$ 12 mil, que já foi recuperado e reinvestido para
a duplicação da produção.

PMP- COLÔMBIA
Depois de quatro horas de funcionamento contínuo,
as caldeiras da fábrica da Processadora de Matérias
Primas (PMP) estão fervendo. Em seu interior, cerca
de oito toneladas de gordura bovina derretem. Para
evitar o gasto exagerado de água, luz ou gás nesse
processamento, o sistema criado pela empresa per-
mite utilizar o vapor gerado, tornando a atividade
mais rápida e mais económica. "Diminuímos o
consumo de eletricidade em mais de 38% e o de gás,
em 35%", diz o gerente Edwin Parraga. A empresa,
que domina 0,28% do mercado de gorduras e óleo,
e 18% do mercado de gordura animal de seu país, já
ganhou vários prémios de sustentabilidade, entre
eles o do Departamento Técnico Administrativo do
Meio Ambiente colombiano e o reconhecimento em
Responsabilidade Social Empresarial do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento). •

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 386, p. 54-59, abr. 2010.




