
Donos de microempreendimen-
tos da Rocinha estarão entre
os primeiros a receber crédito
popular do Programa Nacional
de Microcrédito Produtivo
Orientado, aprovado pelo Sena-
do na semana passada. Serão
beneficiadas de 300 a 500 pes-
soas. “São camelôs, sacolei-
ras, donos de bares e de sa-
lões que poderão receber até
R$ 1 mil, a juros de 4% ao
mês”, disse Teófilo Cavalcanti,
superintendente da Viva Cred,
organização que opera com
microcrédito na região.

A Petrobrás e o Sebrae-RN
firmaram, na semana passa-
da, acordo para viabilizar a
participação de micro e pe-
quenas empresas prestado-
ras de serviço nos negócios
da cadeia produtiva do pe-
tróleo e gás natural. Os re-
cursos, de R$ 1,129 milhão,
serão destinados à implanta-
ção de projetos nas regiões
Oeste e Vale do Açu, no Rio
Grande do Norte. O projeto
deve beneficiar 60 empre-
sas e capacitar mais de 100
profissionais.

A Hair Brasil – Feira Interna-
cional de Beleza, Cabelos e
Estética será realizada de 9
a 12 de abril no Expo Center
Norte, em São Paulo. Esta
será a 4.ª edição da feira,
que lança novidades e sinali-
za tendências nas áreas de
cabelo, maquiagem, manicu-
re e estética em geral. Cerca
de 350 marcas profissionais
de beleza, de micro a gigan-
tes, vão mostrar suas novida-
des. A expectativa dos organi-
zadores é superar os 60 mil
visitantes, número de 2004.

O Sebrae e o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento
(BID) vão firmar, na quinta-fei-
ra, um convênio para capacitar
brasileiros que vivem no Japão
ou que já retornaram ao Brasil
e pretendem empreender. Vão
receber treinamento cerca de
10 mil pessoas. As instituições
vão investir US$ 3,1 milhões
durante 4 anos para oferecer
cursos presenciais e via inter-
net que estimulem a capacida-
de empreendedora dessas
pessoas, além de promover
encontros e seminários.
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Feira reúne empresas e
profissionais de beleza
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300
micro e pequenas empre-
sas de turismo da região de
Caxias do Sul (RS) assinaram
um termo de cooperação
para os próximos três anos

1,2
milhão de reais será investi-
do em ações de desenvolvi-
mento da região
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Gaiolaespecial
paragatos, com
tecnologiadaUSP
Serviço ajuda dona de butique a
desenvolver modelo para filhotes

http://link.estadao.com.br

Tira-dúvidasdáapoio técnico
apequenosempreendedores
Sete instituições de pesquisa criaram serviço gratuito que responde a consultas pela internet

MICROS

Informações complementares no site:

POR E-MAIL – Barbosa (de pé), defende o fácil acesso à informação

TURISMO

AGILIDADE–Em 3 dias, Marilena recebeu dicas para o novo projeto

A empresária Marilena Pasqueti,
proprietária da Andye Boutique
Canina, está expandindo seus ne-
gócios e passou a atender também
donosdegatos. “Emalguns aspec-
tos, os animais são parecidos, po-
rém, em outros, são bem diferen-
tes.” Ela já percebeu, por exem-
plo, que as roupas para os gatos
não podem ser apoiadas nos om-
bros, comoasdos cachorros, devi-
do às diferenças na estrutura e na
movimentação dos animais.

Marilena está pesquisando co-
mo produzir gaiolas para gatos
(um tipo de cercadinho fecha-
do). Ela já conhece o produto pa-
ra gatos adultos, mas gostaria de
orientações para os filhotes.
“Eles são muito pequenos e têm
necessidades especiais”, diz a
empresária, que enviou suas dú-
vidas ao SBRT. A resposta che-
gou em três dias úteis.

“Para os filhotes não escapa-
rem, o cercado poderá ser cons-
truído fechado na sua parte infe-
rior com uma altura de 20 centí-
metros, e acima dessa altura gra-
deado, proporcionando proteção
e ventilação. Os animais também

não devem ficar expostos ao
sol”, orientava a resposta de-
senvolvidapelo Disque-Tecno-
logia da USP, após consulta a
especialistas. “Os filhotes cres-
cem rapidamente e o seu apeti-
te e necessidade de alimenta-
ção aumentam também. Eles
devem ser alimentados nunca
menos de 3 vezes ao dia até
completarem6meses.Casoha-
ja sobra de alimento no come-
douro, deverá ser retirado em
no máximo 15 minutos e a do-
se redimensionada.”

A resposta orientava a pro-
curar um veterinário para defi-
nir como seria o produto mais
específico para determinadas
raças ou filhotes com necessi-
dades especiais. O SBRT tam-
bém deu indicação de especia-
listas em design que poderiam
ajudarMarilena a criar um pro-
duto adequado e atraente.●
A.P.L
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O engenheiro químico Cristó-
vão Rocha estava com dificulda-
des para iniciar sua empresa. In-
teressado no agronegócio de
óleos essenciais, ele não conse-
guia encontrar informações so-
bre o capim vertiver, vegetal do
qual é extraída uma essência
usada em perfumes masculinos
e amadeirados. “Queria saber
como cultivá-lo, porque esta é
uma área que não conheço,”
conta o engenheiro.

Por meio de colegas de pes-
quisa, tomou conhecimento do
Serviço Brasileiro de Respostas
Técnicas (SBRT), e resolveu ex-
perimentá-lo. “Enviei um
e-mail e, após cinco dias, recebi
referências de pesquisas e conta-
tos de pessoas que trabalhavam
com o produto. Também me in-
dicaram qual órgão do governo
procurar para conhecer resulta-
dos de pesquisas com o capim.”

O SBRT é um serviço de tira-
dúvidas gratuito formado por se-
te instituições de pesquisa que
visa a responder as perguntas
de micro e pequenos empreen-
dedores e também de pessoas
que pretendem iniciar um negó-
cio. Inaugurado em novembro,
passou de uma média de alguns
atendimentos esparsos por se-
mana para a casa das centenas.

“Acredito que esta semana che-
garemos ao nosso milésimo
atendimento”, diz Eduardo Bar-
bosa, coordenador do Disque-
Tecnologia da USP, uma das
instituições integrantes da rede.
“Queremos que os empreende-
dores tenham acesso fácil à in-
formação. Quanto mais a tecno-
logia e novas técnicas forem
aplicadas aos empreendimen-
tos, mais empregos serão gera-
dos e a produção melhorará.”

Para enviar uma dúvida técni-
ca ao SBRT é preciso acessar o
site http://sbrt.ibict.br e se ca-
dastrar. “As informações são si-
gilosas, mas precisamos delas
para realizar pesquisas sobre
demanda e prestar de serviços
mais específicos.” A dúvida
vai para um centro de triagem e
depois é encaminhada a espe-
cialistas da instituição de pes-
quisa mais qualificada para res-
pondê-la. Participam da rede o
Disque-Tecnologia da USP, o
Senai-RS, Instituto Tecpar
(PR), Uaitec (MG), Redetec
(RJ), Retec (BA) e o Centro de
Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Universidade
de Brasília. A resposta para as
dúvidas de Cristóvão Rocha so-
bre o capim vertiver foram res-
pondidas pela Redetec, por
exemplo.

“Queremos no futuro ter pe-

lo menos uma instituição em ca-
da Estado para ampliar a abran-
gência dos atendimentos e indi-
car órgãos de atendimento

mais próximos”, diz Vera Har-
car, coordenadora da SBRT na
Redetec.

A rede responde a todo tipo

de dúvida técnica, ou seja, so-
bre meios de produção, pro-
priedades de ingredientes,
máquinas, entre outros te-
mas. Dúvidas sobre gestão e
tributação de empresas estão
fora da alçada do SBRT.
“Mas ninguém fica sem res-
posta. Se for um assunto do
qual não tratamos, indica-
mos para outros órgãos, co-
mo Sebrae ou consultorias,”
explica Barbosa.

As perguntas mais fre-
qüentes foram as de agrone-
gócios (29%), seguidas por
alimentos (22%) e serviços
industriais(13%). As Re-
giões Sudeste e Sul são as
que mais enviam questões pa-
ra a rede. “Cerca de 80% das
dúvidas que recebemos são
de baixa complexidade e po-
dem ser respondidas rapida-
mente,” diz Vera. “Mas a re-
de está capacitada para aten-
der a todo tipo de demanda.
Conforme as dúvidas sim-
ples do empreendedor forem
atendidas, as de maior com-
plexidade surgirão.” A rede
se compromete a responder
às perguntas em até oito dias
úteis. Caso isso não seja pos-
sível, o empreendedor é avi-
sado e, a cada oito dias, rece-
be informações sobre como
anda a pesquisa.●
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 5 abr. 2005. Economia, p. B17. 
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