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GESTÃO

Symantec aponta problemas gerados por
falta de plano de informações nas empresas
A Pesquisa Symantec 2010 sobre Gerenciamento de Informações apontou
que 87% das empresas entrevistadas acreditam no valor de um plano
formal de retenção de informações, mas apenas 46% têm um. Como
consequência, elas sofrem com o crescimento desenfreado dos volumes
de armazenamento, janelas de backup insustentáveis, maior risco
de processos e processos ineficientes e caros de provas documentais.

MEIO AMBIENTE

Fundação Boticário doa R$ 500 mil para
projetos de conservação de biodiversidade
A Fundação O Boticário de Proteção à Natureza vai apoiar 19 novos
projetos de conservação da biodiversidade a partir do segundo semestre
de 2010. A organização vai doar aos projetos R$ 500 mil, que serão
distribuídos ao longo do período de duração dos estudos, que pode
variar de um a dois anos.Os projetos foram selecionados de uma lista
com 168 propostas inscritas no edital do primeiro semestre do ano.
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Mais empresas multinacionais
apostam no uso do polietileno
feito a partir do biocombustível
de cana-de-açúcar. A última a
anunciar sua adesão ao plástico
verde foi a Procter & Gamble,
que pretende utilizá-lo primei-
ramente em seus produtos de
beleza das marcas Pantene,
Covergirl e Max Factor.

A parceria com a Braskem,
fabricante do plástico deriva-
do de cana, foi feita pela mo-
delo Gisele Bündchen, garo-
ta-propaganda da linha de
produtos Pantene. Ela disse
estar “super orgulhosa de
anunciar a tecnologia para o
mundo - por ser brasileira e
por agredir menos o meio am-
biente”.

A diretora de relações in-
ternacionais da Procter&
Gamble, Gabriela Onofre, dis-
se que os os primeiros produ-
tos de beleza com o plástico
de fonte renovável devem
chegar às prateleiras em 2011.
Ainda não foi acertado se eles
terão o selo verde para carac-
terizar as embalagens. Gabrie-
la também não quis comentar
o volume de plástico utilizado
pela empresa. “Temos 4 mi-
lhões de consumidores em 100
países e esse é um projeto pio-
neiro”, explicou. “Vamos ex-
pandir o uso da embalagem
verde aos poucos.”

Inauguração em setembro
Além da Procter & Gamble,
mais de uma dezena de em-
presas multinacionais aderi-
ram às embalagens de resina
verde, entre elas, gigantes
como a Johnson & Johnson, a
japonesa Shiseido, também
fabricante de cosméticos, a
Toyota e a Tetrapak. No Brasil,
as parcerias da companhia in-
cluem a Acinplas, fabricante
de sacos plásticos em rolo para
supermercados e a Cromex,
que fabrica o produto que dá
cor aos plásticos.

A Braskem anunciou que a
primeira unidade da matéria-
prima para a produção do polie-
tileno entrará em operação em
setembro na cidade de Triunfo,

Procter & Gamble embala produtos
com plástico verde da Braskem
Iniciativa foi anunciada pela modelo Gisele Bündchen, contratada pela fabricante para estrelar propaganda da Pantene

Fabricante já tem
parceria com
dezenas de empresas
e calcula que mais
de 70% da produção
deverá ser exportada
para Europa, Ásia
e Estados Unidos

no Rio Grande do Sul. Com um
investimento de R$ 500 mi-
lhões, a fábrica terá capacidade
para produzir 200 mil toneladas
de plástico por ano.

“Mais de 70% da produção
deverá ser exportada para
Europa, Ásia e Estados Uni-
dos”, diz o vice-presidente da
unidade de polímeros, Rui
Chammas, frisando o interesse
internacional pela tecnologia
que substitui a nafta de petró-
leo, principalmente pela in-
dústria automobilística, de
embalagens alimentícias e ar-
tigos de higiene pessoal. A

Braskem também já tem par-
ceria com a Petropak, fabri-
cante de embalagens da Ar-
gentina e deve anunciar novos
parceiros nos próximos meses.

O plástico verde é feito por
um processo inovador, que
transforma a cana-de-açúcar
em etano, dando origem ao
polietileno. A tecnologia ainda
permite absorver CO2 da at-
mosfera. Como resulta em um
polímero semelhante ao origi-
nado do petróleo, não é biode-
gradável. No entanto, pode ser
reciclado em outros produtos
ou como fonte de energia. ■

Daniela Souza/AE

Top model se diz orgulhosa
de anunciar a tecnologia

“por ser brasileira e agredir
menos o meio ambiente”

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PROCESSO N.º 2.834/10. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/10. OBJETO: Registro 
de preços para eventual prestação de serviços de instalação de ponto de iluminação, 
ponto de extensão de rede com iluminação e ponto de extensão de rede com ilumina-
ção e transformadores em diversos bairros do Município, destinados ao uso da Sec-
retaria de Urbanismo e Meio Ambiente, pelo período de 12 (doze) meses. Tornamos 
público que, conforme disposto na ata nº 166/10 (disponível em www.atibaia.sp.gov.br), 
esclarece dúvidas de interessada e rerratifica-se o edital e, em consequência, des-
igna-se nova data para entrega e abertura dos envelopes: às 14 horas do dia 15 de 
setembro, na Sala de Licitações, situada no Prédio do Antigo Forum, à Avenida Nove 
de Julho, 185, Centro. O edital poderá ser adquirido na Tesouraria Municipal, à Av. da 
Saudade, 252, sala 01, Centro, nos dias úteis, das 10h às 16h, mediante o pagamento 
de emolumento de R$ 10,00 (dez reais) ou SEM ÔNUS pelo site www.atibaia.sp.gov.
br; os esclarecimentos e as demais informações estarão disponíveis via internet pelo 
referido site e no Departamento de Suprimentos, à rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Fone (11) 4414-2210, Fax: (11) 4414-2632. Após recolher o emolumento na Tesouraria, 
a empresa deverá retirar o edital no Departamento de Suprimentos no endereço citado 
nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
12 de agosto de 2010. Andréa de Andrade Veríssimo de Souza - Diretora do Departa-
mento de Suprimentos.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 31.
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