
Um manual de marketing diri-
gido especialmente a peque-
nos e microempresários, admi-
nistradores de empresas, ge-
rentes de vendas e publicitá-
rios. Mark-Óbvio, da Summus
Editorial(144 páginas, R$ 21),
é uma aula de didatismo da
primeira à última página. Um
livro de texto leve. Não ape-
nas profissionais, mas tam-
bém leigos, podem aprender
muito com a obra. A autora,
Luciene Branco, formada em
administração pela Faap e
pós-graduada pela ESPM,
reúne no livro sua experiência
como consultora de empresas
e sua vivência em agências
de publicidade do porte da
McCann-Erickson e da Logus.

Cinqüenta mil estudantes se
inscreveram para o desafio
Sebrae deste ano, um jogo
que simula a administração
de um pequeno negócio. Os
alunos de 1.281 instituições
de ensino superior de todos
os Estados vão administrar
uma empresa que produz e
comercializa flores tropicais.
As equipes terão capital vir-
tual para investir durante o
jogo. São Paulo inscreveu 9
mil universitários, seguido
por Minas Gerais (6 mil) e Pa-
raná (3,7 mil).

O Departamento da Micro,
Pequena e Média Empresa
da Fiesp promoverá duas pa-
lestras gratuitas, com foco na
melhoria de gestão de empre-
sas: Logística integrada (dia
5/7) e Liderança (dia 12/7).
As palestras serão realizadas
das 9 às 12 horas na sede da
Fiesp, em São Paulo, na Ave-
nida Paulista, 1313, 4º andar.
Mais informações ou inscri-
ções podem ser obtidas na
Central de Atendimento da
Fiesp: (11) 3549-4499.

A Federação da Micro e Pe-
quena Empresa do Estado de
São Paulo (Fampesp), em
parceria com o Ministério do
Desenvolvimento e a Funda-
ção Telefônica, inauguraram
um telecentro em São Paulo
onde serão ministrados cur-
sos para empresários apren-
derem a utilizar a informática
nos negócios. “Vamos au-
mentar a competitividade das
empresas”, diz Romilson Sou-
za, presidente da Fampesp.
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A AP busca o tempo perdido
Agência de notícias quer expandir clientela fora dos EUA

Endeavorcomemora
criaçãode9mil empregos

MICROEMPRESAS

MERCADO DE BIJUTERIA

Acessórios abrem o caminho
das exportações às pequenas
Diversidade de materiais, design diferente e cores alegres fazem aumentar as vendas ao exterior

VITRINE – As bolsas feitas pela artesã Patrícia Motta são vendidas hoje na rede de lojas Harrods, de Londres

VIDRO E MADEIRA – Moema tem clientes em Madri, Paris e Seattle

4,766
milhõesdedólares em bijute-
rias foram exportadospor em-
presasbrasileirasem 2004. O
valoré75% superiorao expor-
tadoem 2003

90%
dosetorécomposto por micro
epequenosempresários

20a 50
funcionários éamédia de tra-
balhadoresdasempresasex-
portadoras

TIAGO QUEIROZ/AE

Ana Paula Lacerda

Noúltimoano,aexportaçãobra-
sileira de bijuterias cresceu
75%.Adejóias,31%.Eosacessó-
rios brasileiros têm aparecido
comcadavezmais forçanasfei-
ras internacionais. “Nosso de-
sign e acabamento evoluíram
muito,amarcaBrasilsefortale-
ceu e os estrangeiros estão en-
cantadospelocoloridoealegria
dos nosso acessórios”, dizVera
Mazi, diretora daMazi &Asso-
ciados, que realiza a Bijóias,
principalfeiradosetordebijute-
rias e acessórios do País.
As empresas que trabalham

com acessórios (jóias, bijute-
rias e outros) são jovens e de
pequenoportenamaioria.“Cer-
cade90%dasempresassãomi-
cro oupequenas. OBrasil não é
um líder de exportações, como
Itália ou França, mas está sen-
doreconhecidoporseudesign”,
dizEdmundoCalhau,diretorin-
ternacional do Instituto Brasi-
leirodeGemaseMetaisPrecio-
sos (IBGM). Segundo ele, os
maiores compradores são os
EUA, e as vendas cresceram
muito para o OrienteMédio.
Porcausadascoresedosma-

teriais alegres que usava em
suas criações, a artesã Patrícia
Motta conseguiu colocar suas
bolsas em vitrines da inglesa
HarrodsedoaeroportodeLon-
dres. “Participei de uma feira
em2004evendi parauma lojis-
taquebuscava justamentepro-
dutos com cara de Brasil. Eu
usomuitacor,chita, franzidose
todotipodeaviamentos,eoses-
trangeiros gostaram. Semana
passada, enviei um lote com os
mesmos modelos, porém com
cores para o inverno”, diz.
“Outro atrativo é que, para

osestrangeiros,oprodutobrasi-
leiroémuitobarato”,dizadesig-
nerdebijuteriasMoemaPrado.
Elacriapeçascomvidro,madei-
ra,pedraseconchas,etemclien-
tes em Madri , Paris e Seattle.
“O negócio ainda não é muito
rentável,masestácrescendo.E
os estrangeiros são muito exi-
gentes, se houver um fiozinho
foradolugarelesrejeitamopro-
duto.”Elacontaquetodasaspe-
ças que produz têm uma ficha
técnicaque explicaquaismate-
riais foramusados.

TENDÊNCIAS
“Essa cobrança na qualidade é
benéficaparaa indústrianacio-

nal, pois ela é obrigada a evo-
luir”, diz Débora Gelman, uma
das organizadoras da Mostra
Acessórios, feira especializada
do setor. “Eles querem coisas
com cara de Brasil, mas não
aceitam artesanato simples.
Querempeças bem acabadas.”
Para outra organizadora da

mostra, Stella Reis, é perfeita-
mente possível para um mi-
croempresário ter sucesso no
ramo de acessórios, apesar da
concorrência. “Ele precisa, po-
rém, ser superprofissional e
não pensar que basta comprar
uns cristais e miçangas para
vender.Quemquer vender tem
de inovar sempre, acompanhar
as tendências demoda, não co-
piarotrabalhodeoutroscriado-
res e nunca falhar em preço ou
prazo com seus clientes.”
AempresáriaMonicaDiCre-

ddo,daFalsoBrilhante,estáde-
senvolvendo bijuterias para
suacoleçãodeverão,comcores
foscas e temas étnicos. A ante-
rior, de inverno, tevemuito bri-
lho, pedrarias e metais oxida-
dos. “Quem trabalha com isso
não pode deixar de acompa-
nhar o que amoda traz, porque

acessórioeroupaestãosempre
juntos.” Em 2004, ela começou
a vender para Portugal, Espa-
nha, Inglaterra e EUA.
Paraela,asaçõesdaAgência

de Promoção de Exportações
Brasileiras (Apex), do IBGM,

dasassociaçõesedosorganiza-
doresdeeventosajudamalevar
o produto nacional para fora.
“A bijuteria fina é um produto
caro,quenãosevendeemquan-
tidadeparapoucosclientes.Pa-
ratervolumedevendas,éneces-

sário conquistar novos mer-
cados, não importa se é Lon-
dres, Paris ouMococa. A ex-
portação ajuda a expandir o
mercado, e a bijuteria brasi-
leira passa a sermais valori-
zada até aqui dentro.”●

DIVULGAÇÃO

PAULO LIEBERT/AE

EMPREENDEDORISMO

Completando este mês cinco
anos no Brasil, o Instituto Em-
preender Endeavor comemora
umíndicepositivo.“Nesteperío-
do, auxiliamos 56 empresas de
micro a médio portes, e nelas
foram criados 9,2 mil empre-
gos,”dizodiretor-geraldoinsti-
tuto, Paulo Veras. Todos os
anos, o instituto seleciona em-
presas para participar de
workshops e encontros com
executivos de grandes empre-
sas para esclarecer dúvidas,
gratuitamente. O objetivo é
criarempregospormeiodacul-
turaempreendedora.Pelospro-
cessos de seleção já passaram
mais de 3mil empresas. “Esco-
lhemos aquelas inovadoras,
compotencialdecrescimentoe
enfrentamdesafios”,afirmaVe-
ras. “Mas é necessário existir
um negócio montado. Não aju-
damos planos de negócios.”
Ele conta que, conforme as

empresas crescem, elas pas-
samaajudarnodesenvolvimen-
todasmaisnovas.Fazemparte
do portfólio do instituto a rede

demassasSpoletoe achoco-
lateria Cacau Show. “Nossa
rededecolaboradoresvolun-
tários tem400pessoas,mui-
tosexecutivosquedificilmen-
teaparecememoutroseven-
tos”,dizVeras.Entreoscola-
boradores do Endeavor es-
tão a ex-ministra da Indús-
tria e Comércio Dorothea
Werneck e o presidente da
Natura, Guilherme Leal.
Para os próximos anos,

Veras diz que o objetivo do
institutoégerarmaisempre-
gos e criar empresas-mode-
lo: “Este anodevemos alcan-
çar a marca de 10 mil vagas
abertas. Queremos que em-
presas que passaram pelo
instituto se desenvolvam a
ponto de se tornarem refe-
rências nacionais. Algo co-
mo um Google, que nasceu
deumaboaidéia,sedesenvol-
veu e hoje é o que é.” Além
dos programas presenciais
emSãoPaulo,oEndeavordi-
vulga seu material pelo site
www.endeavor.org.br, onde
épossível pesquisar4mil ar-
tigos e 180 vídeos sobre em-
preendedorismo. ● A.P.L.

MÍDIA

International Herald Tribune
PARIS

Quandoaagênciaamericanade
notícias The Associated Press
promoveu uma reunião em Pa-
ris,estemês,odiretor-presiden-
teTomCurleyenfrentouumpe-
lotãodefuzilamento.Quatrojor-
nalistas da AP se alternaram,
submetendoochefeauminter-
rogatório implacável sobre
questões desde finanças até o
roubo de propriedade intelec-
tual.
O discurso de Curley foi um

grito de alerta para a grande
cooperativaque já tem157anos
de idade e que está procurando
aumentarsuarelevâncianaera
dos telefones celulares e notí-
ciasdigitais.“Temosderecupe-
rar o tempo perdido numa ou-
tra frente”, disse Curley.
“AAP precisa criar estraté-

gias de licenciamentos e recei-
tas à medida que elas passam
para distribuidores não tradi-
cionais.” As palavras dele fo-
ram gravadas em vídeo para a
força de trabalho da agência,

que conta com 3.700 funcioná-
rios em 242 sucursais.
A busca por leitores e clien-

tes levaram a AP a mergulhar
fundonanovamídiaemover-se
mais agressivamente além do
seu saturado território nos Es-
tadosUnidosparainjetarrecei-
ta proveniente do exterior.
Reestruturou suas operações
globais, o que resultou emmais
de uma dezena de aposentado-
rias compulsórias ou demis-
sõesdechefesdesucursaisejor-
nalistas experientes, desde o
Cairo até Paris.
A AP também ousou irritar

alguns editores de jornais ame-
ricanos com seu plano de co-
brarpelareutilizaçãodas infor-
maçõesonline,umamedidaque
poderá ser respaldadaporuma
unidadede vigilância para poli-
ciar o uso ilegal.
A campanha para tornar a

AP mais competitiva em ter-
mosglobaisérealizadanummo-
mento emque os jornais daEu-
ropaOcidentalestãoseconfron-
tando comqueda na circulação
e reduzindo serviços noticio-
sos. E, nos EUA, alguns edito-
res cautelosos estão reclaman-

dodeumarebeliãonasbases
contra as novas cobranças,
propondoacriaçãodeumsis-
tema de compartilhamento
de arquivos no estilo Naps-
ter para os jornais.
“As pessoas estão muito

aborrecidas”, disse Michael
Phillips, diretor-editorial do
grupoE.W.Scripps,compos-
topor21jornais.Phillipséco-
autor de um instigante arti-
godivulgadopelaOnlineJour-
nalism Review que propõe
um sistema de compartilha-
mento de arquivos e adverte
que, comsuasnovas cobran-
ças, a AP está “plantando as
sementes da sua própria ex-
tinção”.
“Cobre de nós uma vez,

mas não é justo cobrar 2 ve-
zes pelas notícias com as
quais estamos lidando em 2
ou 3 plataformas”, disse
Phillips. “Nosso público está
se espalhandopor váriasmí-
dias e nós estamos apenas
acompanhando.Onoticiário
escrito está encolhendo en-
quantooonlineestácrescen-
do. AAPnão está agindo co-
mo uma cooperativa.” ●
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 junho. 2005. Economia, p. B16.
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