
NAIOBE QUELEM 
DA AGÊNCIA SEBRAE 

Sondagem realizada 
pelo Sebrae junto a 
empresários do seg-
mento de pequeno 
porte revelou que a 

maioria desconhece o con-
ceito de sustentabilidade, 
embora desenvolvam ações 
que mostram sua aplicação 
no cotidiano das empresas. 
Apesar de 58% deles afirma-
rem que não ter conhecimen-
to sobre o tema, na prática, 
entre 61% e 80% já realizam 
algum tipo de ação sustentá-
vel, como controle de consu-
mo de energia, água e papel, 
coleta seletiva e tratamento 
de resíduos tóxicos, tais co-
mo solventes, produtos de 
limpeza e cartuchos de tintas. 

"Hoje, sustentabilidade é 
um diferencial de competiti-
vidade em todo o mundo, 
principalmente sob o aspecto 
do marco legal, já que as cer-
tificações de qualidade são 
requisitos para aquisição de 
produtos ou contratação de 
serviços", diz o diretor-técni-
co do Sebrae, Carlos Alberto 
dos Santos. E cada vez mais, 
observa o diretor, os consu-
midores estão mais seletivos 
e exigem produtos e serviços 
sustentáveis, ou seja, am-
bientalmente corretos, so-
cialmente justos e economi-
camente viáveis. 

PROATIVIDADE. Grande parte 
dos empresários responde 
de forma proativa e até intui-
tivamente às demandas do 
mercado. A maioria dos em-
presários (72%) considera 
que devem atribuir alto grau 
de importância ao meio am-
biente, enquan to apenas 
17% acreditam que esse grau 
de preocupação deve ser mé-
dio, seguido por 6% (baixo) e 
5% (que não souberam res-
ponder). 

Os empresários também 
enxergam a sustentabilidade 
como um fator mais amplo, 

Diagnóstico para hospedagens 
Ainda este ano, os empresários de peque-

nos meios de hospedagem terão à disposi-
ção uma ferramenta que reunirá informa-
ções importantes para potencializar as con-
dições de competitividade dos empreendi-
mentos. Trata-se de pesquisa inédita sobre o 
setor - uma das ações do Programa de Qua-
lificação de Pequenos Meios de Hospeda-
gem, realizado pelo Sebrae em parceria com 
a Associação Brasileira da Indústria de Ho-
téis (ABIH) e o Instituto Brasileiro de Hospe-
dagem (IBH) para oferecer a esses negócios 
uma série de soluções sobre gestão, além de 
dados estratégicos com foco no desenvolvi-
mento e na sustentabilidade. 

Os interessados em contribuir com a pes-
quisa têm até o final de agosto para respon-
der ao questionário, disponível no endereço 
www.pequenosenotaveis.com.br. 

"O diagnóstico tem como objetivo co-
nhecer a capacidade de gestão e as caracte-
rísticas dos estabelecimentos, principal-
mente com relação às ações de competiti-
vidade e de sustentabilidade", explica a 
coordenadora do Programa de Qualifica-
ção de Pequenos Meios de Hospedagem pe-
lo Sebrae, Lara Chicuta. 

O levantamento será elaborado a partir 
de uma amostragem das respostas obtidas 

por meio da aplicação de questionários a 
1.500 empresários do setor de todo o País. O 
número de consultados em cada estado irá 
variar de acordo com a representação do 
segmento na localidade. 

O resultado geral do levantamento será 
divulgado em novembro, durante o Con-
gresso Nacional de Hotelaria (Conotei). A 
expectativa é que os dados permitam aos 
setores público e privado traçar um pano-
rama nacional sobre o setor, a partir de um 
conhecimento sobre as necessidades priori-
tárias de capacitação e qualificação, as di-
ferenças regionais entre os empreendimen-
tos e as particularidades da gestão dos vá-
rios tipos de pequenos meios de hospeda-
gem brasileiros. 

'As informações servirão ainda aos em-
presários como uma fonte de informação 
segura para a elaboração de estratégias de 
atuação no mercado", avalia Lara. Numa 
próxima etapa, os empreendedores parti-
cipantes da pesquisa receberão dados in-
dividualizados comparados a uma média 
da situação nacional do setor, com relação 
à competitividade e sustentabilidade. Por 
isso é importante que os empresários do 
setor colaborem com o diagnóstico", in-
centiva Lara. (NQ) 

associado não somente ao 
meio ambiente, mas também 
às questões sociais e econô-
micas. Isso demonstra que o 
conhecimento dos pesquisa-
dos sobre o assunto não é nu-
lo. Entre eles, 83% disseram 
que sustentabilidade está for-
temente associada ao meio 
ambiente, 79%, aos assuntos 
sociais e 78%, também aos 
econômicos. Além disso, para 
47% dos consultados a preo-
cupação ambiental represen-
ta oportunidades de ganhos. 

Além de gerar lucros, 69% 
dos empresários entrevista-
dos concordam que adoção 
de práticas sustentáveis pas-
sa uma boa imagem em ter-

mos de preservação ambien-
tal para os clientes, contra 
17% que não acreditam nessa 
lógica e 14% que não respon-
deram. Um elevado percen-
tual dos pesquisados, 79%, 
têm consciência de que em-
presas com ações de preser-
vação do meio ambiente po-
dem atrair mais clientes. Ape-
nas 12% não relacionaram o 
aumento de clientela a medi-
das de preservação e 9% não 
responderam. 

"Os empresários imple-
mentam boas práticas com o 
objetivo de reduzir gastos, 
principalmente de insumos. 
Por isso, o debate ambiental 
passa necessariamente pela 

eficiência", avalia o diretor do 
Sebrae. Segundo ele, é preci-
so aumentar a eficiência dos 
processos produtivos a partir 
do menor consumo de mate-
riais renováveis, como ener-
gia e matérias-primas. 

A sondagem foi realizada 
pelo Sebrae com o objetivo de 
aprofundar a percepção sobre 
o nível de conhecimento das 
micro e pequenas empresas 
em relação ao tema e sua apli-
cação nos empreendimentos. 
Para isso, a instituição entre-
vistou 3.058 empresários de 
todo o País, no segmentos de 
comércio e serviços (83%), in-
dústria e construção civil 
(12%) e agronegócios (5%). 

SUSTENTABILIDADE Pesquisa aponta que, apesar de 58% das MPEs afirmarem 
não ter conhecimento do tema, 61% e 80% delas realizam alguma ação nessa área 

Falta conhecimento, mas 
sobram ações sustentáveis 
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