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Os problemas da pequena 

empresa 

Sustentabilidade significa 

desafio e muitas 

oportunidades! 



As pequenas empresas e a 

sustentabilidade   

Por que tenho que me preocupar com 
isto? 

 
Meus problemas são mais 

concretos... 
 
E os custos? 

 
 

 



Por que?  

• Consumidores exigentes; 

 

• Mercado Internacional; 

 

• Legislação  



A verdade inconveniente 

 

 

• O Estado do Mundo é dramático; 

 

• Modelo de desenvolvimento é o grande 
responsável; 

 

• Prosseguir fazendo  Business as Usual é 
suicídio. 



Resolver os problemas inerentes ao setor 

fazendo diferente... 
 

• Há outros negócios e outras  maneiras de 

fazê-los; 

 

• Os negócios são redes de trocas em um 

mundo globalizado e informatizado; 

 

•  As redes sociais unem o mundo, 

fomentam novas relações e constroem um 

novo paradigma civilizatório. 

 



 

Como fazer para ser sustentável e 

sobreviver ? 

 

• Ter criatividade; 

 

• Apostar na inovação; 

 

• Dar asas à engenhosidade. 



Princípios básicos 

• Diversidade significa resiliência; 

 

• Small is beautiful; 

 

• Redes é a forma mais perfeita de 
organização. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



Ser sustentável é bom, é fácil, é 

barato 

• Economiza energia e água; 

 

• Maximiza os recursos; 

 

• Diminui a produção de resíduos; 

 



O que eu ganho com isto? 

• Construo um diferencial 

 

• Agrego valor à minha marca; 

 

• Estou em consonância com o mercado 

global 

 

 

 

 

 



“Empresas não se 

sustentam onde 

sociedades 

fracassam.”   
 

Rajendra Pachauri – Prêmio Nobel da Paz e  

Presidente do IPCC  

    



Exemplos Sustentáveis 

• O setor de tecnologias limpas, composto 

basicamente por pequenas empresas, está 

crescendo de modo significativo,  de energia 

solar à biotecnologia. Pequenas empresas, 

como Recycline, 

(http://www.recycline.com/about/) estão 

fazendo negócios para ajudar consumidores e 

a sociedade a reduzir o desperdício. 

 

 

http://www.recycline.com/about/


Criatividade 

• Varal Pet - o aposentado Jorge Floriano, de 49 

anos, desenvolveu uma técnica para 

transformar garrafas PET em cordas e cordões 

altamente resistentes.; 

•  Eco Shower Slim -  KL Tecnologia em 

Telecomunicação - utensílio para transformar o 

chuveiro em um eletrodoméstico inteligente, 

capaz de reduzir em até 40% o consumo de 

energia e água mensalmente. 



Engenhosidade 

• Moda que inclui socialmente - a empresária 

Leny Pereira desenvolveu uma coleção de 

roupas adequadas ao publico com dificuldades 

motoras para se vestir. 

• Solatube - Naturalux Importadora e Comércio 

Ltda - sistema de tubulações, chamado, capaz 

de captar até 97% da luminosidade externa e 

transmitir para ambientes fechados reduzindo 

drasticamente o consumo de eletricidade. 

 



Trabalhando em rede- programa 

TEAR: 

   09 Grandes empresas âncoras, de 07 

setores da economia, e 108 pequenas 

empresas, de sua cadeia de valor, 

trabalham juntas para incorporar e 

ampliar a gestão socioambientalmente 

responsável, receber selos e poder 

exportar. 

 

 



 Conquistando mercados 

   Pequenas empresas estão exportando 

produtos com apelo brasileiro para os países 

ricos: Florestas Cosméticos, Jasmine 

Alimentos, BioBrasil, Nutrimental, 

Fazenda&Casa e Ecoçúcar tem produtos nas 

prateleiras de 26 lojas da Whole Foods.  

    O avanço foi conseguir exportar as marcas 

brasileiras, não só as commodities, o que 

movimenta toda a cadeia produtiva. 



Um novo mundo 

  “Nossos problemas de hoje são fruto 

de nossa soluções de ontem” 
Peter Senge 

 

     “Um outro mundo é possível e já está 

a caminho, em um dia calmo podemos 

ouvir sua respiração...” Arundhati Roy 



 

 

                          Obrigada! 
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