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Especialistas
afirmam que ainda
há muito a fazer
para que as rotinas
sustentáveis
sejam uma marca
dos negócios de
menor porte.
Por Jacilio
Saraiva, para o
Valor, de São Paulo
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Coleta seletiva de lixo

ar

Quantas fazem...

70,2%

“O segmento de bares e restaurantes tem cerca de um milhão de empreendimentos e está presente em todos os municípios”, lembra o presidente do
Sebrae, Luiz Barretto. “Imagine
a contribuição desse setor, em
termos de eficiência energética,
se cada estabelecimento reduzir
o consumo de energia, com o
uso de lâmpadas mais econômicas, por exemplo. No mundo
dos pequenos, considerar as
práticas sustentáveis de apenas
uma empresa pode parecer
pouco, mas se considerarmos o
todo, veremos a sua importância para a sustentabilidade.”
Para Barretto, além da economia gerada por atividades que
respeitam o meio ambiente, o
novo comportamento dos empresários cumpre exigências de
governos e de grandes compra-
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Controle de água
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os corredores da WebSoftware, empresa de 20
funcionários que desenvolve sistemas de gestão, copos
de plástico e folhas de papel comum são coisas do passado. Cada empregado usa sua própria
caneca de cerâmica para beber
água e as impressoras só recebem material reciclado. “Trocamos todos os equipamentos de
ar-condicionado por modelos
mais modernos para reduzir o
consumo de energia e a iluminação interna ganhou reforço
com janelas espaçosas, que facilitam a entrada da luz natural”,
afirma o sócio Erick Vils.
Nas contas do empresário, com
as mudanças, a companhia colabora com o fim do descarte mensal de 3,5 mil copos de plástico na
natureza, além de economizar
25% em energia elétrica, nos escritórios do Rio de Janeiro e em
São Paulo. “Investimos cerca de
R$ 70 mil e o prazo para o retorno
do aporte, com a economia de insumos, é de 30 meses”, garante.
A WebSoftware faz parte de
um contingente cada vez maior
de pequenos e médios empreendimentos que abraçam práticas
de sustentabilidade. Segundo
pesquisa realizada este ano pelo
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com
mais de três mil empreendimentos do comércio, serviços, indústria, construção civil e agronegócios, as iniciativas mais comuns
no setor são o controle de despesas com energia, com 81,7% das
entrevistadas; o gerenciamento
do uso de água (80,6%), a gestão
de consumo de papel (72,4%) e a
coleta seletiva de lixo (70,2%).
Especialistas, porém, concordam que ainda há muito caminho pela frente para fazer das rotinas sustentáveis uma marca dos
negócios de menor porte. Além
de gerar economia para as empresas, as ações de sustentabilidade podem garantir maior aceitação dos produtos pelos consumidores, visão positiva da marca
dentro na cadeia de negócios,
sem falar da boa reputação gerada para o negócio.
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Controle de energia

para cooperativas de catadores.
Pode-se ainda controlar o consumo de papel em processos de
impressão e organizar concursos internos para estimular os
funcionários a aderirem a hábitos mais conscientes.
Na rede Overboard, multimarca de roupas e acessórios para esportes radicais, as unidades usam
madeira e tijolos de demolição na
decoração, além de lâmpadas que
consomem até 80% menos energia que as similares tradicionais.
“Foram mais de dois anos de estudos e um investimento de R$ 1,5
milhão em projetos”, conta o sócio João Luiz Perez. “O novo formato dos pontos de venda custará 30% mais que das lojas antigas,
mas em 26 meses eles serão mais
rentáveis.” A empresa tem 19 lojas
e faturou R$ 42 milhões em 2011.
Espera crescer 22% neste ano.
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Fonte: Sebrae

dores em rodadas de negócios.
“Quanto mais cedo a empresa
iniciar práticas sustentáveis,
melhores serão as chances de
ganhar mercado”, diz.
A lista de mudanças que podem ser adotadas com mais rapidez inclui a instalação de
equipamentos eficientes na linha de produção e o uso de lâmpadas fluorescentes para reduzir o gasto com energia. Valem
também torneiras automáticas
para regrar o volume de vazão e
mecanismos de captação de
água de chuva para a reutilização do material na limpeza de
áreas comuns e jardins.
Na coleta seletiva, recomenda-se a utilização de lixeiras para, pelo menos, quatro tipos de
descarte — papel, plástico, vidro
e orgânicos — com a destinação
correta dos resíduos recicláveis
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Franquias difundem a cultura nos negócios
De São Paulo

A

A relação comercial entre grandes empresas e a cadeia de fornecedores é uma das principais responsáveis pela disseminação da cultura de sustentabilidade nos negócios. “Exigências de contrato incluem aspectos de sustentabilidade nos processos produtivos, além
de certificações”, explica Luiz Barretto, presidente do Sebrae, que
desenvolve projetos de encadeamento produtivo voltados à capacitação de parceiros para grandes
corporações. Há novas ações no setor de franquias.
A Masisa Brasil, que produz painéis de madeira para móveis, criou
um programa de fomento florestal
no Rio Grande do Sul e no Paraná,

com 78 pequenos produtores. “Negociamos financiamentos e arcamos com os custos por meio de
programas do governo federal e
recursos próprios, para a plantação de eucalipto em áreas improdutivas”, explica Marise Barroso,
presidente da Masisa, dona de um
faturamento de R$ 637,8 milhões.
Além disso, a companhia banca
cursos técnicos de formação de
marceneiros, em parceria com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que pretende diplomar 35 mil profissionais
até 2015. “O resultado dessas iniciativas traz geração de emprego e
renda no campo, além de criar pessoal capacitado e consciente dos
materiais que utiliza”, diz.
A empresa também conseguiu

economizar mais de US$ 2 milhões
ao ano em consumo de energia e
na redução da emissão de gases de
efeito-estufa. Uma das metas é reduzir de 16% para 5% o uso de energia fóssil na produção, até 2025.
As redes de franquias também
estão agregando planos de sustentabilidade às metas de expansão. A
MegaMatte, do setor de alimentação saudável, com 95 lojas em quatro Estados, substituiu copos de
plástico por unidades de papel
proveniente de reflorestamento e
iniciou programas de gerenciamento de resíduos e redução de
gases. “Uma das franqueadas já obteve uma queda de 30% nos gastos,
graças à coleta de lixo”, diz Lucyana
Rebello, coordenadora de comunicação da rede.

A meta agora é implantar a coleta seletiva em todas as lojas e obter
a certificação de comércio justo até
o fim de 2013. “O maior desafio é
conseguir aliar a consciência sustentável à capacidade dos franqueados de se beneficiar economicamente das novas práticas”, diz.
“No caso das franqueadoras, é preciso envolver toda a rede.”
A Associação Franquia Sustentável (Afras), ligada à Associação
Brasileira de Franchising (ABF),
está conduzindo o programa
Franchising de Baixo Carbono,
com 34 marcas do setor. A iniciativa quer reduzir e compensar os
gases causadores do efeito-estufa
provenientes do consumo de
água, energia e efluentes líquidos
das empresas. Parte da compen-

Para Mauro Ambrósio, diretor
de sustentabilidade da consultoria BDO, o pequeno empresário
que não abraçar a causa “verde”
vai ser ultrapassado pela concorrência. “O negócio vai ter problemas diante da comunidade, com
clientes, mídia e mercado. Além
disso, hoje, é visível a obtenção de
um crédito mais barato junto aos
bancos para quem pratica ações
responsáveis.”
A dica de Ambrósio para
quem está interessado em começar a ser uma empresa sustentável é começar por ações
mais fáceis. “Faça uma campanha interna de economia de
energia e incentive a reciclagem”, explica. Para ele, montar
um grupo de trabalho ou um
pequeno comitê pode ajudar a
empresa a deslanchar projetos
com mais velocidade.
Anúncio

sação será feita com o plantio de
árvores nativas para a recuperação de matas ciliares do rio Xingu,
no Mato Grosso. O custo médio
para se compensar uma tonelada
de gás carbônico (CO2), segundo
a Afras, é de cerca de R$ 15.
A rede Seletti Culinária Saudável, com 28 lojas, já aderiu ao mutirão. Segundo a diretora institucional, Bia Campos, as ações de sustentabilidade eram direcionadas
apenas à cadeia de suprimentos e
de fornecedores para garantir o
melhor uso de embalagens, produtos descartáveis e insumos no
preparo de alimentos. “Agora, esse
trabalho se estende para uma revisão completa do cardápio, para reduzir desperdícios e gerar menos
lixo”, diz. (JS)
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 dez. 2012, Especial Pequenas e médias, empresa, p. F1.

