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exploração racional e renovável 
dos recursos naturais; e economia 
para gerar e distribuir riquezas. 
Tudo está interligado. Por isso, pre
cisamos das empresas para fazer 
produtos e serviços que atendam 
às necessidades das pessoas. E 
devemos também gerar emprego 
e renda, para que as pessoas pos
sam viver melhor. A inclusão é um 
aspecto fundamental do desenvol
vimento sustentável. 

O conceito de sustentabilidade 
surgiu em 1979, na Assembleia 
Geral da ONU. Em 1992 o Brasil 
sediou a Rio 92 para discutir como 
produzir de maneira mais susten
tável. Nasceu aí o conceito 'pense 
globalmente, aja localmente'. O 
que você faz no seu país, na sua 
casa, na sua empresa tem impor
tância para a humanidade e para 
o planeta. E conta também para o 
mercado, que é feito por pessoas 
e empresas. É preciso que o tema 
do desenvolvimento sustentável 
faça parte da agenda cotidiana de 
todo mundo, e a Rio+20 represen
ta uma excelente oportunidade 
para isso. 

No encontro que será realizado em 
junho deste ano no Rio de Janeiro 
os líderes mundiais discutirão o 
desenvolvimento sustentável, que, 
como já vimos, tem a ver com o 
crescimento econômico, a distri
buição de renda, a geração de em
pregos e o combate à miséria. E no 
Brasil tudo isso passa pelas micro e 
pequenas empresas. 

Os pequenos negócios represen
tam 9 9 , 1 % das empresas brasi
leiras. São mais de 2 milhões de 
empreendedores individuais e 4,4 
milhões de agricultores familiares. 
Ou seja, estamos falando de mais 
de 37 milhões de pessoas. 

No Brasil, falar de micro e peque
nas empresas é falar do Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas), 
que há 40 anos tem como missão 
promover a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios. 

Grande parte das pequenas em
presas já realiza ações sustentá
veis. Cerca de 6 8 % fazem coleta 

seletiva do lixo e controle de papel 
e algo em torno de 8 0 % controlam 
o consumo de água e energia. 

Um levantamento feito pelo Sebrae 
indica que 7 2 % das micro e pe
quenas empresas dão importân
cia às questões ambientais; cerca 
de 4 7 % veem a sustentabilidade 
como oportunidade; e 7 9 % acham 
que as empresas sustentáveis 
atraem mais clientes. 

O Sebrae é parceiro oficial da 
RIO+20. Com isso, reafirmamos 
nosso compromisso com essa 
agenda. Afinal, sustentabilidade 
também é empreendedorismo, efi
ciência, inovação, gestão, lucro, res
ponsabilidade social e ambiental. 

Podemos avançar muito na melho
ria da gestão dos pequenos negó
cios, abrindo novas oportunidades 
para produtos e serviços identi
ficados com uma produção mais 
limpa e ecoeficiente. Na Rio+20 
o Sebrae vai mostrar que este é 
também um planeta de oportuni
dades para as micro e pequenas 
empresas. A ut
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Text Box
Fonte: Fórum de Sustentabilidade, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 46-47, 2012. 




