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Missão formadapor 26apicul-
tores deSantaCatarina e por
quatro técnicos voltamhoje do
Uruguai após cincodias de
eventos e estudos naquele
país que exporta 95%da sua
produçãodemel. Amaior par-
te seguepara omercadoeuro-
peu.Umadas técnicas queos
catarinensespretendemado-
tar é a do “pacote de abelhas”,
métodoquepraticamente eli-
mina anecessidade deos api-
cultores capturaremas abe-
lhas na natureza.

Depois de amargar queda de
1,3%no faturamento real de
2005, o pequeno varejo paulis-
ta reagiu. Fechou janeiro com
alta de 10,8%emrelação ao
mesmomês doanopassado.
OdadoédaPesquisaConjun-
tural doPequenoVarejo
(PCPV)da Fecomércio. Ode-
sempenho foi puxadopelos
resultadosdo segmentode
vestuário, tecidos e calçados,
que cresceu26%noperíodo, e
pelode alimentos e bebidas,
que registrou alta de9,7%.

A Incubadora deCooperativas
deEmbudasArtes abrirá va-
gas paranovos projetos.As
novasunidades irão se incorpo-
rar às outras duas cooperati-
vas e três associações.Ogru-
poem formaçãoqueparticipa-
ráda fase depré-Incubação
precisa ser domunicípio de
Embu. Jáparaa fasede incuba-
ção, o grupoprecisa ser da re-
gião sudoeste daGrandeSão
Paulo.As vagas foramabertas
depois da saída de cinco coo-
perativas, todas graduadas.

Pequenovarejo
reageemjaneiro

Organizadores da32.ª edição
daSãoPaulo InternationalGift
Fair, amaior feira debens de
consumodoméstico daAméri-
caLatina, conseguiram trazer
cerca 250compradores inter-
nacionais de36países.O even-
to temvisitantesdaAlemanha,
EstadosUnidos, Austrália,
França, Itália, Espanha,Grécia,
Portugal, Inglaterra, África do
Sul,México, Peru,Argentina,
entre outros. Aberta ontem, a
feira terminana quinta-feira,
noExpoCenterNorte, emSP.

Carandiruviracentrodeestudos

Um livro que, segundo as orga-
nizadoras – Adrienne Avila e
Leslie Pockell –, é uma coletâ-
nea não apenas de frases,
mas tambémde provérbios.
Nas 136 páginas deOs 101
Mandamentos dos Negócios
(R$ 23,90), lançado noBrasil
pela Campus (www.campus.
com.br), estão não apenas
empresários de sucesso, co-
moBill Gates, Ted Turner e
Lee Iacocca,mas tambémes-
critores, entre os quais
WilliamShakespeare, Gertru-
de Stein, Bernard Shaw, Ber-
trand Russel eMark Twain.

MICROEMPRESAS

GiftFair recebea
visitade36países

Ana Paula Lacerda

Os empresários Maíra Moraes
e Marcelo dos Santos vendem
produtos feitos com o capim
dourado da região de Jalapão,
no Tocantins. São bolsas,man-
dalas e biojóias feitas com o ve-
getal. Na semana passada, ne-
gociavam mandar algumas re-
messasparaUgandaepossivel-
mente para a as Ilhas Vicente e
Granadina.
“Nunca imaginei que um dia

poderianegociarcompaísestão
distantes”, diz Maíra, diretora
daCia.CapimDourado.“Sómes-
moumevento internacional pa-
rafacilitaressescontatos.”Elae
o sócio participaramdo 10.º Fó-
rum Mundial de Jovens Em-
preendedores, que ocorreu em
SãoPaulo na semana passada e
teve o apoio da ONU e diversas
entidadesbrasileiras.
O evento reuniu 800 jovens

empresários brasileiros e 300
estrangeiros de 75 países de to-
dos os continentes. Nas roda-
das de negócios, cada um tinha
dois minutos para apresentar
sua empresa e aguardava o re-
torno dos interessados. “Foi
uma oportunidade única para
fazer contatos”, disse o organi-
zador e coordenador do Fórum
da Câmara Comercial de São
Paulo, Julio Bueno. A estimati-
va é que tenham sido negocia-
dosnoeventoomesmovalormé-
dio dos eventos anteriores, em
outros países: US$ 30milhões.
Marcos Araújo, da Expor

Manequins, acredita que uma
dasmaiorescontribuiçõesdofó-
rum foi fazer os empresários
pensarem globalmente. “As
pessoas não imaginam que na
Europa possa haver alguém
que vá se interessar pelo seu
produto,porqueeleémelhorou
maisbarato.Masquemnãopen-
sar globalmente não vai cres-
cer nomercado atual.”
A Expor teve de se adaptar

àsexigênciasdomercadointer-
nacional. “Criamos manequins
que não ficam riscados e tam-
bémmanequinsemfibrasnatu-
rais,muitoprocuradospeloseu-

ropeus.” Para vender para a
África do Sul, a empresa teve
de criar produtos com tons da
pele dasmulheres locais.
“Achoqueesseéagrandecon-

tribuiçãodeumeventodestepor-
te”,dizBueno.“Obrasileiroesta-
va muito acostumado a pensar
naempresinhaqueatendeavizi-
nhança, e agora viu que tem de
pensar,nomínimo,nacionalmen-
te. Porque o futuro é omercado
global. O interior deMato Gros-
so vai vender para o interior da
Moldávia.” Além da Moldávia,
outrospaísespoucousuaiscomo
consumidoresdeprodutosbrasi-
leirosestavamembuscadebons
negócios,comoNepaleIlhasSa-
lomão. Da China vieram 23 em-
presários, eda Índia, 17.
Para o secretário-geral do

congresso e presidente daUni-
versidade Mundial do Comér-
cio (WTU – World Trade Uni-
versity), Sujit Chowdhury, os
empresários brasileiros demo-

do geral precisam aproveitar
as oportunidades do mercado
externo. “Estamos vivendo um
momento em que todos os paí-
ses estãoolhandopara oBrasil,
mas o Brasil está olhando pou-
coparafora”,opina.“Osempre-

sários brasileiros são criativos
e têmde usar isso a seu favor.”
Chowdhuryseconfessoude-

cepcionado por ter recebido
pouquíssimas respostas de ou-
tros países latino-americanos.
“Vieram pessoas do Uzbequis-

tão.VierampessoasdeTuva-
lu,nomeiodoPacífico.Eonde
estavam os colombianos, ve-
nezuelanos,bolivianos?Pode-
riam vir até de ônibus!” Nos
outrospaísesdaAméricaLati-
na,comonoBrasil,oprocesso
de criação de uma empresa é
burocráticoecaro,etornaavi-
da dos empreendedoresmui-
to complicada. Mas Cho-
wdhurydizqueissonãojustifi-
caaausência.

DIREITOS HUMANOS
O presidente da Associação
ComercialdeSãoPaulo,Gui-
lhermeAfifDomingos, suge-
riu durante o evento que fos-
sefeitoumadendoàDeclara-
ção Universal dos Direitos
Humanos. “Toda pessoa de-
ve ter o direito de empreen-
der”, afirmou. Para Cho-
wdhury, a idéia é interessan-
te. “Acho que vale a pena
olhá-la com interesse.” ●
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Parceria leva à linha de produtos
que exibem cenas de São Paulo
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Empresas investiram R$ 4,8 bilhões na compra
de espaço namídia em janeiro e fevereiro

Fotografiaganha
espaçonosazulejos

Naiana Oscar

Aquelesqueadoramabelezaur-
bana da cidade de São Paulo e
não se contentam em ter em ca-
sa apenas um cartão-postal ou
umadiscretafotonasala,podem
agora preencher metros e me-
tros quadrados com imagens da
maior metrópole do Brasil. Na
parede da cozinha, dezenas de
EstaçõesdaLuzcombinadasem
ummosaico.No banheiro ou até
no escritório, o pátio do Museu
do Ipiranga multiplicado por
quantasvezes se imaginar.
A fotogênica arquitetura de
SãoPaulo foi escolhida como te-
ma de lançamento de uma nova
linha de revestimentos cerâmi-
cosdecorados,aPhototiles.Opro-
duto, inéditonoPaís, é resultado
deumaparceriaentreasempre-
sasMeia-Oito-NoveImagens,do
fotógrafo Renatto d Sousa, e a
Decor Tiles, um segmento da
Eliane Revestimentos Cerâmi-
cosqueatua,exclusivamente,na
decoraçãodepeçascerâmicas.
Asériedelançamentosécom-
posta por nove fotos em preto e
brancoimpressassobre18peças

cerâmicas de vários tama-
nhos. Os azulejos, combina-
dos, formam mosaicos dife-
rentesempisos eparedes. .
A idéia de desenvolver o
produtosurgiuapartirdabus-
cadeSousaporsuportesdife-
rentes para suas fotografias.
“Queríamos encontrar um
material emquea fotopudes-
sesereternaenãoperdesseo
brilhoeacor.Foiaíquechega-
mosàcerâmica”, diz. ●

LIVRO

PARAUGANDA–MaíraeMarcelo, daCapimDourado: sucesso

300 empresários estrangeiros vieram procurar no País boas oportunidades de negócios

Gastocompublicidadecresce
17%noprimeirobimestre

COMÉRCIO

Shakespearetambém
falavadenegócios

ADAPTAÇÃO–Araújo, daExpor:manequinsdeoutra cor

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PROPAGANDA

Carlos Franco

O mercado publicitário inves-
tiuR$ 4,8 bilhões na compra de
espaçonosmeios de comunica-
çãode janeiroa fevereiro, 17%a
mais que nomesmo período do
ano passado. Os dados são do
Ibope/Monitor, em parceria
com o jornal especializado Pro-
paganda&Marketing.
O varejo continuou a impul-

sionaroinvestimentopublicitá-
rio no País, neste início de ano,
respondendo por R$ 1,374 bi-
lhãodasautorizaçõesparacom-
pra de espaço, ante R$ 1,194 bi-
lhão no primeiro bimestre de
2005. O Ibope/Monitor traba-
lha com tabela cheia dos meios
de comunicação, sem conside-
rar osdescontos, que ficam, em
média, em 40%.
Por conta desse desempe-

nho do varejo, a agência de pu-
blicidadeY&R,que temaconta
dasCasasBahia,mantevealide-
rança no ranking, posição que
ocupadesde2000.Aagênciaco-
mandada por Roberto Justus
foiresponsávelporR$345,8mi-
lhões dos negócios emmídia de

janeiro a fevereiro, seguida da
McCann-Erickson com R$
184,1 milhões, Almap/BBDO
(R$ 167,9 milhões), JWT (R$
134,1 milhões), DM9DDB (R$
133,8 milhões), Publicis (R$
108,2), Giovanni, FCB (R$ 102,1
milhões), Africa (R$ 97,9 mi-
lhões), Ogilvy (R$ 96,3 mi-
lhões), F/Nazca (R$ 86,2 mi-
lhões), Lew, Lara (R$ 71,3 mi-
lhões) e DPZ (R$ 58,6milhões).

O grande destaque da leitu-
ra do Ibope/Monitor, no entan-
to,recaiusobreosetorpetrolei-
ro, que investiu 111% amais que
no primeiro bimestre do ano
passado, com compra de mídia
de R$ 40,3 milhões. Explica-se:
por se tratar de período de fé-
rias, asdistribuidorasdepetró-
leo investiram mais em propa-
ganda, estimuladas ainda pelo

iníciodascorridasdaFórmu-
la 1, a exemplo da Petrobrás.
Ossetoresdebebidas,pro-

dutos e serviços relaciona-
dos ao verão contribuíram
para o desempenhode agên-
ciascomoaAfrica,quetema
contadaBrahma, eF/Nazca
(Skol).Osetordetelefoniace-
lular, que investiu pesado no
fimdeano,tirouopédoacele-
rador, o que fez com que a
agênciaLew,Lara, queaten-
deaTIM,trocasseasextapo-
siçãodo anopassadopela 11ª
este ano. A Fischer cresceu
quatro posições, passando
da 18ª para a 14ª no ranking.
JáaDudaPropaganda,de

DudaMendonça,queestáno
olho do furacão da CPI dos
Correios, caiu três posições,
da 20ª para a 23ª, com com-
pra de mídia de R$ 36,2 mi-
lhões. A queda não foi maior
porqueaagência,quetemen-
tresuascontasoguaranáAn-
tarctica e aPetrobrás, se be-
neficioudasveiculaçõesdes-
ses clientes, que tradicional-
mente investemmais no pri-
meiro bimestre. ●
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Agência de
Duda Mendonça
perdeu 3 posições
no ranking

DIVULGAÇÃO

●●●O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, anunciou que o
Parque da Juventude (ex-Casa
deDetenção doCarandiru) se
transformará no Parque do Talen-
to Empreendedor, um centro pa-
ra para o estudo e desenvolvi-
mento do empreendedorismo
entre os jovens. O projeto, desen-
volvido pela Confederação Nacio-
nal de Jovens Empresários (Cona-
je) em parceria com a Secretaria
de Estado da Juventude, temR$
146mil de orçamento para a fase
inicial, de quatromeses. Será fei-

to o planejamento de uma área
compostos da Junta Comercial,
bancos e entidades de apoio –
para facilitar a criação de empre-
sas – e de outra área para treina-
mentos em gestão e realização
de oficinas e atividades práticas.
“Queremos em um espaço difun-
dir a cultura empreendedora e
dar condições do jovem começar
seu negócio”, diz o presidente da
Conaje, Doreni Caramori Júnior.
“Este será o primeiro. A intenção
é construir um centro em cada
estado brasileiro.”
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