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Philippe Cousteau, conservacionista e neto do
oceanógrafo Jacques Cousteau, foi moderador da
sessão dos Diálogos para o Desenvolvimento Sus-
tentável que tratou das ameaças aos oceanos, por
ocasião da Rio+20 em junho do ano passado. A fal-
ta de um entendimento internacional para prote-
ger os oceanos foi o destaque dos debates.

A presença de um integrante da família Cous-
teau foi emblemática, 20 anos depois de o próprio
Jacques Cousteau ter alertado os integrantes das
delegações da Rio 92 sobre a mesma questão.

Entre notícias cada vez mais frequentes a respei-
to do lixo depositado nos oceanos, o grupo Conser-
vação Oceânica, do qual Philippe Cousteau é mem-
bro, divulgou em abril de 2010 um número assusta-
dor. Em um único dia, o 19 de setembro de 2009,
cerca de meio milhão de voluntários coletaram
mais de 10 milhões de fragmentos de lixo nas cos-
tas de seis continentes.

A variedade de detritos jogados no mar (e tam-
bém em rios, lagos e represas) é grande. De pontas
de cigarro, fraldas e preservativos a veículos pesa-
dos, a afronta é desmedida. O lixo plástico, segun-
do os oceanógrafos, vai se acumulando nos ocea-
nos e os seus fragmentos se parecem com organis-
mos de plâncton, base da alimentação dos peixes.
Ou seja, os peixes estão ingerindo plásticos. Mor-
rem pela boca e, por tabela, nós também.

Das recomendações para a prática

Boas propostas surgiram dos Diálogos da Rio+20.
No entanto, sabemos que mudar os hábitos dos po-
luidores dos oceanos é um desafio e tanto. 

Por isso, uma ideia inovadora de reciclagem de
detritos extraídos do mar merece atenção.

Trata-se do Projeto Maré, Tides of Change, apre-
sentado pelo Coletivo Amor de Madre, o qual se de-
senvolverá em três anos, até as Olimpíadas de 2016.

Explicando melhor, o Projeto Maré foi inspirado
pelo Sea Chair Project, do Studio Swine, de Lon-
dres, liderado por Azusa Murakami e Alexander
Groves, que estudaram durante dois anos o poten-
cial de uso de plásticos retirados do mar. 

Os designers criaram o banco Sea Chair com
fragmentos de plásticos vindos do mar. Por acredi-
tarem que o design pode ser agente de mudança
sustentável, eles oferecem esse projeto livre de di-
reitos autorais, o que significa que ele pode ser re-
plicado por pessoas de todo o mundo. 

Após esse experimento, e em parceria com o Co-
letivo Amor de Madre, consolidou-se a proposta do
Projeto Maré, Tides of Change. Em Londres, o Maré
UK (Reino Unido) será tocado pelo Studio Swine,
com apoio do Imperial College. Por aqui, o Coletivo
Amor de Madre responderá pelo Maré Brasil. 

Cá e lá

O Coletivo Amor de Madre é obra da publicitária
e artista plástica Olívia Yassudo Faria que, em 2009,
inaugurou uma galeria de objetos em São Paulo.
Em seu trabalho, ela busca associar a inteligência
do design de produtos à sustentabilidade.

Com a exposição Maré, Tides of Change, o Pro-
jeto Maré Brasil foi primeiramente apresentado na
galeria, em São Paulo. Na sequência, ele se esten-
derá ao Rio de Janeiro, em etapas sucessivas até
2016. Nesse período, serão realizadas ações de ca-
pacitação de pescadores e catadores de lixo na
Baía da Guanabara, com o desenvolvimento de
produtos junto às empresas de reciclagem. Have-
rá, ainda, a criação de objetos de design livres de
direitos autorais com o plástico marinho e campa-
nhas de educação desdobradas em mutirões de
limpeza, palestras, vídeos, exposições e grupos de
bate-papo.

A cargo do Studio Swine, o Projeto Maré UK cui-
dará da construção de uma máquina capaz de der-
reter o plástico com energia solar. Esse forno, tam-
bém livre de direitos autorais, poderá ser recriado
em outras partes do mundo.

Em 2016, ambas as equipes se encontrarão no
Brasil para o lançamento do forno durante as Olim-
píadas. A ideia é gerar conteúdo e conhecimento
do projeto e das possibilidades de réplicas pelo
mundo.

Na Baía de Guanabara, a equipe coletará mate-
rial para desenvolvimento de objetos de design, se-
guindo o conceito do estúdio de transformar mate-
riais descartados em objetos atrativos.
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D e janeiro a  outubro
de 2013, 33.728 em-
presas foram abertas
no Rio de Janeiro. Em

igual período do ano passa-
do, este número chegava a 40
mil. De acordo com o presi-
dente da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro ( Ju-
cerja), Carlos de La Rocque,
a queda de 15% está relacio-
nada ao fraco desempenho
da economia este ano. 

“O momento econômico
reflete diretamente na aber-
tura de empresas. Ninguém
quer colocar dinheiro em um
negócio em momentos de
crise. Se a economia vai bem
e a credibilidade do País está
em alta, a confiança do em-
presariado também é natu-
ralmente maior”, afirma de
La Rocque.

Apesar  do desempenho
claudicante da indústria e da
escalada da taxa básica de
juros dos juros nos últimos
meses, economistas de insti-
tuições financeiras aumen-
taram esta semana, pela se-
gunda vez em quase um mês,
a estimativa de expansão da
economia brasileira em 2013.
De acordo com a pesquisa
Focus do Banco Central,  o
Produto Interno Bruto (PIB)
deve crescer 2,47% este ano,
contra 2,40% da última pro-
jeção, divulgada no dia 13 de
do mês passado. 

O resultado, no entanto,
coloca o Brasil com a menor
projeção de crescimento en-
tre  os  países  membros do
bloco do Bric (Brasil, Rússia,
Índia e China), bem como de
outros países emergentes.
Por isso,  segundo o presi-
dente do Conselho Empresa-
rial de Comércio de Bens e
Serviços da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro (CE
ACRJ), Aldo Gonçalves, a bai-
xa de registros das empresas
deve ser entendida como um
sinal de alerta.

“Hoje em dia, por mais que

se tente  est imular  o  em-
preendedorismo, não tem si-
do fácil ter uma empresa no
Brasil. As condições são cada
vez mais  dif íceis,  os  juros

muito altos e a burocracia
excessiva. O número de em-
presas que abrem e logo fe-
cham, também, desestimula
o empresariado”, avalia Gon-

Abertura de empresas 
cai 15% em um ano no RJ
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çalves, que é presidente do
Clube de Diretores Lojistas
do Rio de Janeiro (CDL-Rio)
e do (Sindilojas-Rio).

Incentivo

Para ele,  trata-se de um
dado extremamente relevan-
te, já que a população conti-
nua crescendo e o número de
empresas existentes deveria
acompanhar este movimen-
to. “Não tem sido assim, infe-
lizmente. Entidades de clas-
se, como a ACRJ, o CDL-Rio,
o Sindilojas-Rio e o Sindicato
das Empresas de Ser viços
Contábeis (Sescom) preci-
sam pensar em conjunto uma
política pública para estimu-
lar  o surgimento de novas
empresas”, frisa Gonçalves,
acrescentando que a partici-
pação do governo também é
vital para as discussões.

Gonçalves ainda destaca
que é preciso incentivar pro-
gramas de planejamento de
novas indústrias, principal-
mente as de material de bem
de consumo no estado.  “O
Rio de Janeiro tem que com-
prar quase tudo de fora. Rou-
pas, brinquedos, calçados,
pouca coisa é produzida aqui.
Isso prejudica não só a in-
dústria, como também o co-
mércio fluminense”, avalia. 

Registro Integrado

Carlos de La Rocque confir-
ma que a Jucerja tem traba-
lhado com um sistema inte-
grado de registro de empresas,
que envolve a Receita Federal,
o governo do estado e as pre-
feituras fluminenses, com o
objetivo de proporcionar ao
empresário uma consulta an-
tecipada sobre a viabilidade
da criação da empresa. 

Segundo ele, das 92 prefei-
turas do estado, 84 delas já
utilizam o sistema, mas ainda
é preciso agilizar o serviço.
“Mesmo com grande parte das
administrações municipais
utilizando o registro integra-
do, nosso gargalo ainda é com
as prefeituras”, informa de La
Rocque, destacando que, al-
gumas vezes, até as que fazem
parte do Registro Integrado
(Regin) não cumprem os pra-
zos que são determinados.

O presidente da Jucerja
ressaltou que o órgão vem
atuando diretamente na me-
lhoria de serviços, com o in-
tuito de diminuir a burocra-
cia e facilitar a abertura o re-
gistro das empresas. “O Ban-
co Mundial divulga que no
Brasil  são necessários 150
dias para abrir uma empresa,
o que não é verdade”, asse-
gura de La Rocque, acrescen-
tando que, se todos os dados
estiverem corretos e os ou-
tros órgãos autorizarem a
viabilidade do negócio, a em-
presa está aberta no Rio de
Janeiro de 48 horas a 72 ho-
ras. “Isso, entretanto, depen-
de de estado para estado. Em
março de 2014, será realiza-
do o Encontro Internacional
do Registro Empresarial aqui
no Rio e poderemos mostrar
ao mundo que a nossa reali-
dade vem mudando a cada
dia”, completou.

A adoção do Sistema do Re-
gistro Empresarial via web,
na opinião de de La Rocque,
será o grande pulo que a Ju-
cerja vai dar no próximo ano.
“Nossa intenção é acabar com
o papel. Todas as transações
que atualmente são feitas
presencialmente serão reali-
zadas pela internet. No início,
utilizaremos os dois sistemas,
mas depois tudo será opera-
cionalizado de forma digital e
mais rápida", confirma.
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Hoje em dia, por mais que se tente estimular
o empreendedorismo, não tem sido fácil ter
uma empresa no Brasil. As condições são
cada vez mais difíceis, os juros muito altos e
a burocracia excessiva. O número de
empresas que abrem e logo fecham,
também, desestimula o empresariado."

Aldo Gonçalves
Presidente do CDL-Rio e do Sindilojas-Rio

De janeiro a outubro, 33.728 negócios foram criados no estado, contra 40 mil em igual
período de 2012, segundo a Jucerja. Ritmo lento da economia influencia o resultado
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