
As micro e pequenas empresas
estão atentas a ações ligadas à
preservação do meio ambiente,
mas 81% de seus proprietários
ignoram a importância e o signi-
ficado da Conferência das Na-
ções Unidas para o Desenvolvi-
mento Sustentável, Rio+20, que
será realizada entre os dias 13 e
22 de junho, segundo estudo di-
vulgado pelo Sebrae (Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas). Para Carlos Alberto dos
Santos, diretor-técnico nacio-
nal do Sebrae, o levantamento é
importante, pois é representati-
vo do segmento. “A pesquisa
avalia o nível de percepção des-
te segmento”, diz.

Foram entrevistados 3.912 em-
presários. Os dados divulgados
indicam que 70,2% das empre-
sas adotam a coleta seletiva de li-
xo, 72,4% controlam o uso de pa-
pel, 80,6% racionam água,
81,7% fazem uso consciente da
energia elétrica e 65,6% usam e
descartam adequadamente resí-
duos tóxicos. Para Santos, o resul-
tado é surpreendente, pois con-

traria a ideia do senso comum de
que adotar práticas sustentáveis
encarece os custos de produção.
“O que surpreende é que os pe-
quenos negócios já adotam práti-
cas sustentáveis. Temos uma dis-
sonância do imaginário social,
que acha que a sustentabilidade
é cara e difícil”, explica.

Segundo ele, a ecoeficiência
deve ser vista como um investi-
mento e não gasto. Porém, ape-
nas 46% dos entrevistados acre-
ditam nesta ideia. “O lucro não é
pecado e não há contradições en-
tre ele e a sustentabilidade. O in-
vestimento se recupera com eco-
nomia, com redução dos custos
de produção e prazo bastante ra-
zoável. A média de retorno é de
dois anos”, ressalta Santos.

O diretor-técnico acredita
que os benefícios da sustentabili-
dade vão além do lucro. “O diálo-
go também se dá em torno das
vantagens e das oportunidades
que as práticas ecológicas ofere-
cem. Além do aumento do lu-
cro, há um novo posicionamen-
to da marca no mercado. É um

diferencial, que pode não ser per-
cebido em um primeiro momen-
to”, ressalta Santos. Para ele, as
empresas que adotam tais práti-
cas estão se adiantando às neces-
sidades do mercado. “O que ho-
je é um diferencial, em um se-
gundo momento passará a ser pa-
drão. As empresas que se aten-
tam estão se antecipando ao que
depois será essencial. Não dá pa-
ra discutir inovação sem susten-
tabilidade”, completa.

Para o presidente do Sebrae,
Luiz Barretto, o levantamento
aponta que um dos desafios é “fa-
zer com que uma quantidade ca-
da vez maior de micro e peque-
nas empresas passe a incorporar
o conceito de sustentabilidade à
gestão dos seus negócios”. Medi-
das simples, como desligar o ar
condicionado uma hora antes do
fim do expediente, contribuem
com o meio ambiente e ajudam
na redução dos custos. Embora al-
gumas práticas já estejam difundi-
das, outras apresentam potencial
de expansão, como a reciclagem
de pilhas, baterias ou pneus. ■

HP inova com reutilização de materiais

PARÁ

Justiça manda prender oficiais da PM pelo
massacre de Eldorado dos Carajás

Márcia Gouthier/Agência Sebrae

Pequenas e
micros adotam
práticas
sustentáveis

A fabricante de eletroeletrônicos
e acessórios de informática HP
tem inovado nas iniciativas reali-
zadas em prol do meio ambien-
te, que vão desde a redução no
consumo de energia e água em
suas unidades à fabricação de
produtos com materiais recicla-
dos. A mais recente delas é o pro-
jeto SmartWaste, que consiste no
rastreamento de itens através de

chips para o reaproveitamento
do material após o seu descarte.

“É como emitir uma certidão
de nascimento para o produto
com a possibilidade de trazê-lo
de volta para reutilizar o seu ma-
terial. É uma ação extremamen-
te inovadora”, explica Kami Sai-
di, diretor de sustentabilidade
ambiental da HP. Segundo ele, a
empresa investe até 5% de seu
faturamento global em inova-
ções, que abrangem iniciativas
de “eco-design”.

Através do rastreamento reali-
zado, o material recolhido pode-
rá ser utilizado por outras empre-
sas caso não seja aproveitado pe-
la própria HP. Até o momento,
os chips foram inseridos em cer-
ca de 20 milhões de produtos en-
tre impressoras e cartuchos, mas
sua utilização deve ser expandi-
da. A ação chamou a atenção do
governo federal, que pretende
ampliar a iniciativa no mercado
com o desenvolvimento de chips
com tecnologia brasileira. ■

Medidas
simples e
menos custos

AGRICULTURA

Safra de soja deve cair e produtividademédia
será a menordas últimas cinco temporadas

Fabio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

O Tribunal de Justiça do Pará expediu mandados de prisão contra o
coronel Mario Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira,
culpados pela morte de 21 integrantes do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), conhecida como Massacre de Eldorado dos
Carajás, no Pará, em 1996. Ambos haviam sido condenados — Pantoja a
228 anos e Oliveira a 158 anos —, mas respondiam em liberdade. ABr

Ainda contabilizando os efeitos da seca no Sul do Brasil, a consultoria
Céleres reduziu a estimativa de safra de soja do Brasil 2011/12
para 64,95 milhões de toneladas, ante 67,97 milhões de toneladas
na previsão de abril. A safra 2011/12 terá a menor produtividade
média das últimas cinco safras, ou 2.592 quilos por hectare, queda
de 124 kg/ha na comparação com a previsão de abril. Reuters

A empresa Prillav, de lavagem,
secagem e conserto de roupas, lo-
calizada em Rondonópolis, Mato
Grosso, é um bom exemplo de
que adoção de práticas sustentá-
veis pode trazer não só benefícios
ambientais, mas também lucro,
com a redução dos custos de pro-
dução e aumento da carteira de
clientes. Segundo Paulo Gomes,
engenheiro e proprietário da em-
presa, medidas simples consegui-
ram aumentar o faturamento da
empresa em cinco vezes. “Auto-
matizamos os sistemas de lava-
gem com o controle computado-
rizado, o que proporcionou me-
lhor utilização dos equipamentos
e redução no consumo de produ-
tos químicos, água e energia elé-
trica. Também treinamos nossos
colaboradores”, explica.

As atitudes não pararam por
aí. Paulo agora usa solventes bio-
degradáveis e aproveita a luz na-
tural e o clima quente da cidade
para secar as roupas dos clien-
tes. “Compramos também seca-
doras mais potentes, que utili-
zam gás, para as entregas mais
urgentes”, completa. Para ele, a
principal vantagem da adoção
destas práticas foi a redução dos
custos de produção. “Com a re-
dução dos custos e a padroniza-
ção dos processos, a empresa se
tornou mais competitiva, pois
pudemos reduzir os preços. Te-
mos os mesmos gastos, mas au-
mentamos o faturamento, já que
a diminuição dos preços trouxe
mais clientes para a lavanderia.
Novas ideias estão a caminho, co-
mo o uso de triciclos para as en-
tregas”, conta Gomes. ■ G.M.

Estudo do Sebrae mostra que mais de 80%
racionam água e fazem uso consciente da energia

RECICLAGEM

Gabriela Murno, do Rio
gmurno@brasileconomico.com.br

Paulo Fridman/Bloomberg

CarlosAlberto:“Nãodáparadiscutirinovaçãosemsustentabilidade”

EXEMPLO REAL

ECONOMIA VERDE

Pequenos negócios já adotam 
práticas sustentáveis

Fonte: Sebrae

Rio+20

70,2% fazem coleta seletiva do lixo

72,4% controlam o consumo de papel

80,6% controlam o consumo de água

81,7% controlam o consumo de energia

65,6% destinam adequadamente
os resíduos tóxicos

Reciclagem de pilhas, baterias ou pneus

Uso de materiais recicláveis
no ciclo produtivo

Captação de água de chuva
ou reutilização da água 

81% das micro e pequenas empresas 
ainda desconhecem a conferência
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 11.




