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Veio, então, a ideia de montar novas 
placas de madeira, a partir dos tocos 
prensados e colados com cola atóxica, 
para fazer novos produtos. Hoje, os 
resíduos são selecionados e transfor
mados em cadeiras, mesas, biombos, 
t re l iças e redes de madeira, seu item 
mais vendido. A cr iação fez sucesso. 
A lém da linha vendida direto na fábr i 
ca, localizada no bairro Água Verde, a 
empresa tem contratos com duas gran
des lojas de móveis, a Desmobilia, com 
sede em Curitiba, e a Futton Company, 
de São Paulo, para desenvolver peças 
com exclusividade. Em novembro, 
o banco Maak, desenhado por Paulo 
Dias, e que homenageia o ambienta
lista Reinhard Maak, defensor da mata 
das araucárias do Paraná, foi destaque 
na categoria produtos de decoração de 
importantes prêmios no segmento de 
Design e Decoração. 

A Forplas tem, hoje, 33 funcionár ios 
e produz 12 mil escadas por ano, e a li

nha de móveis representa apenas 5% do 
faturamento. Mas a intenção, segundo 
Stahlke, é aumentar essa part ic ipação. 
Para isso, a fábrica está à procura de lo
jas interessadas nesse perfil de produto. 
Um exemplo mais do que eloquente do 
quanto pode ser lucrativo o investimen
to na sustentabilidade. 

A Lacerta Consultoria, Projetos & 
Assessoria Ambiental, de Salvador (BA) 
é outro exemplo de oportunidades pa
ra pequenos empresár ios . Criada em 
2004 pelos b ió logos Moacir Tinoco, 
diretor administrativo, e Henrique 
Browne, diretor de Projetos, da Univer
sidade Católica de Salvador, a empresa 
começou atendendo um cliente. "Éra
mos consultores au tônomos do Grupo 
M. Dias Branco, dono do Moinho Aratu 
e de um Terminal Portuár io em Cote-
gipe, entre outros negócios do grupo, e 
tivemos de nos tornar pessoa jur íd ica. 
Com isso, acabamos nos profissionali
zando e outros clientes começaram a 
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"Nosso objetivo na Rio+20 é demonstrar aos 
micro e pequenos empresários que o lucro 
não é contraditório com a sustentabilidade" 

nos procurar, primeiro at ravés da pro
paganda boca a boca, depois por meio 
de uma comunicação estratégica mais 
elaborada", conta Browne. 

Hoje, a empresa participa de lici
tações e concorrências púb l icas com 
projetos de consultoria e assessoria am
biental, estudos de impacto ambiental 
e planos de controle ambiental. 

// Rio + 20 
O Sebrae é parceiro na real ização 

da Rio + 20 - Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Susten
tável, que acontecerá no Rio de Janeiro, 
entre 13 e 24 de junho. "Teremos, no 
Aterro do Flamengo, três áreas de livre 
acesso ao público interessado. Um de
les é o Espaço de Educação, com cursos 
gratuitos sobre resíduos sólidos, sus
tentabilidade, redução de desperdícios, 
eficiência energética, negócios verdes, 
eco-efetividade, l iderança sustentável 
e i luminação eficiente", explica o presi
dente do Sebrae, Luiz Barretto. 

"Nosso foco na Rio+ 20 é justamen
te demonstrar aos empreendedores 
individuais, micro e pequenos empresá
rios, que o lucro não é contradi tór io com 
a sustentabilidade. Temos vários bons 
exemplos de pequenos negócios que já 
estão atuando dessa forma e obtendo 
resultados. O impacto é positivo para 

os negócios e, ao mesmo tempo, para o 
planeta. Por isso, o mote do Sebrae na 
Rio + 20 é de que o desenvolvimento 
sustentável representa um planeta de 
oportunidades", ressalta Barretto. 

"Outro espaço será a Feira do Empre
endedor, apresentando 24 estandes de 
empresas que oferecem oportunidades 
de negócios sustentáveis , como fran
quias, d istr ibuição de produtos verdes 
etc. E no Espaço SebraeTec faremos 
uma mostra de tecnologias sustentá
veis, com estandes de universidades, la
boratórios e instituições, com o objetivo 
de aproximar a oferta desses serviços da 
demanda dos pequenos empresários", 
conclui Barretto. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios: Empreender SEBRAE, São Paulo, n. 281, p. 1-3, jun. 2012.




