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AEmbrapaeoCentroUniversi-
tário deBrasília (UniCeub) lan-
çaramumedital para a sele-
çãode empresas para a Incu-
badoraCasulo, emBrasília. O
edital estabelecequatro vagas
para empresas na incubadora
e serão avaliadas propostas de
empresas inovadoras nas
áreas debiotecnologia, tecno-
logia da informação, saúde,
educação, administração e
comunicação.A inscrição po-
de ser feita até 14/6na Incuba-
doraCasulo.Outras informa-
ções no sitewww.uniceub.br

Senadoaumenta
taxaçãodoSimples

OSenadoaprovouaMedida
Provisória 275, conhecida co-
mo “MPdoSimples”, na forma
doProjeto de Lei deConver-
sãon.º 10/06.A lei elevou o
valor de enquadramento das
microdeR$ 120mil paraR$
240mil anuais, e das peque-
nas empresas deR$ 1,2mi-
lhãoparaR$2,4milhões.Mas
elevoude8,6%para 12,6%a
taxaúnica de impostos fede-
rais para osmaiores fatura-
mentos.Comasmudanças, o
projeto volta à apreciação da
CâmaradosDeputados.

DesafioSebrae2006
começaamanhã
OSebrae lança amanhãa séti-
maedição doProjetoDesafio
Sebrae. Este ano, os participan-
tes vão administrar umaem-
presa virtual demóveis. Po-
demse inscrever equipesde
universitários de todooPaís.
Em2005, inscreveram-se56
mil alunos de 1.281 universida-
des. Umamudançano jogo
deste ano será a fasede aque-
cimento –entre o fimdas ins-
crições e o início do jogo –, que
simula umplanode negócios
com impacto sobre a captação
de recursos para o início de
funcionamentoda empresa.

JOGOVIRTUAL

Mix

Jogos e árvores para crianças

Embrapalançaedital
comquatrovagas

MICROEMPRESAS

BOMCOMEÇO–NafábricadebrinquedosHolzMeister predominaapolíticadecombateaodesperdício

Pequenasempresasreforçam
açõesdecontroleambiental

LEGISLAÇÃO

Unilever lança novas linhas de Seda e L’Oreal reage com Garnier Fructis

Pesquisamostra que 73,5% das companhias investem emmedidas de prevenção

Ana Paula Lacerda

Apreocupação comomeio am-
bientevirouarmadepropagan-
dade grandes empresas nos úl-
timos anos. De maneira bem
mais discreta, a questão está
avançandotambémentreasmi-
cro e pequenas empresas.Uma
pesquisa da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) mos-
tra que o número de compa-
nhias com algum tipo de prote-
ção ambiental subiu de 68,5%,
em 2003, para 73,5%. Para es-
sascompanhias,nãose tratade
opção.Éumaquestãodesobre-
vivência.
A pesquisa da CNI mostra

que a principal razão para ado-
tar controles ambientais é o
cumprimento de leis e regula-
mentos.Esse foi omotivoapon-
tado por 60% das empresas.
“Cada setor tem regras para
emissão de poluentes, trata-
mento de água e uso de recur-
sosnaturais”,dizochefedaUni-
dadedeCompetitividadeIndus-
trialdaCNI,MaurícioMendon-
ça. “Se não cumprir essas re-
gras, a pequena empresa não
pode funcionar. Caso esteja
aberta,podesermultada.”Are-
gulamentação para cada tipo
deempresapodeser conhecido
nos departamentos da Vigilân-
cia Sanitária, Secretarias de
Saúde e de Meio Ambiente de
cadamunicípio eEstado.
Asempresassequeixamque

o processo para conseguir to-
dososalvaráselicençaséextre-
mamente burocrático, segun-
doMendonça.Algumasempre-
sa levammais de cemdias para
conseguirem licenças dos ór-
gãos ambientais. “Éde tal com-
plexidade que até desestimula
tomar uma iniciativa por conta
própria, além do que pede a lei.
Afinal, quem erra é multado,
masnãoseganhanadaseinves-

tir nomeio ambiente.”
Apesar de todos os riscos e

daburocracia, algumasmicroe
pequenasempresasestãocrian-
do programas próprios, não só

para cumprir a lei. Segundo a
pesquisa, 20%dos empresários
afirmam que a proteção am-
biental melhora a imagem da
empresae17%conseguemredu-

zir custos com os programas.
“Gestãoambiental não é coi-

sa só de empresa grande nem
exigeriosdedinheiro”, dizDor-
li Martins, consultora do Se-

brae-SP. “As microempre-
sas que quiserem continuar
competitivas terão de ado-
taralgunscontrolesambien-
tais.”Arazãoésimples:gran-
des empresas estão forçan-
do seus fornecedores a ado-
tar processos que não agri-
dam o meio ambiente.
“Quem fornece para gran-
desempresasjásentiuapres-
são paramudar.”

ALTERNATIVAS
Dorli dá algumas dicas para
asempresasquequeremado-
tar práticas de proteção am-
biental semgastarmuito. “A
maioria delas se baseia no
uso consciente de recursos
naturais e resulta na econo-
mia de água e luz no fim do
mês”,diz a consultora.Apri-
meira é aproveitar ao máxi-
mo a iluminação natural, es-
pecialmenteemgrandesgal-
pões. “Dependendo da posi-
ção do prédio, ele fica bem
iluminado sem a utilização
de muitas lâmpadas. E tudo
o que não for necessário de-
ve ser desligado, para evitar
desperdício de energia.”
Outradicaé fazeracoleta

seletiva de lixo. “O empresá-
rio deve coletar separada-
menteo lixodaempresae in-
centivar seus funcionários a
fazer o mesmo em casa, ou
atétrazerolixoparaaempre-
sa,casoacoletanãopassena
casa deles.”
Algumas medidas exi-

gem mais dinheiro, mas
compensam. Dorli cita o ca-
sodeuma fundiçãonoRiode
Janeiro que investiu R$ 2,5
mil no aproveitamento de
água da chuva e de pias para
resfriar caldeiras. Além de
desperdiçarmenos água, ela
conseguiueconomizarR$28
mil emumano. ●

Segmentaçãoestimuladisputa
efazmercadodexampuscrescer

Carlos Franco

ObrasileiroconsumiuR$3,4
bilhõesemprodutosparaca-
belos no ano passado, dos
quaisR$1,8 bilhãoemcondi-
cionadores e R$ 1,6 bilhão
em xampus. É um mercado
que cresceu 7,5% em valor
de 2004 para 2005 e que en-
controu nos cremes de pen-
tearumnovo filão, comcres-
cimento de 15% emvalor.
Sãoessesdadosdepesqui-
sa feita pelo Instituto AC
Nielsen que estimulam as
empresas a investirem cada
vezmaisnessesegmento.Os
xampus estão presentes em
90%dos lares no País. Os ín-
dices de penetração dos ou-
tros produtos sãomenores –
cremesparapentear, 54,3%,
e cremes de tratamento,
44,8%–,masestãoemcresci-
mento. “Os xampus viraram
commodities, então a saída
são os lançamentos diferen-
ciais numa categoria onde a
inovação é o que assegura o
crescimento”, diz Andrea
Rolim, diretora de Personal
Care daUnilever.
Éessanecessidadede ino-
varque levouaUnilevera in-
vestir, a partir desta sema-
na, mais R$ 13 milhões em
lançamentos ena campanha
publicitária “Despenteia”,

com a qual a marca Seda lança
novosprodutos.Naprimeirafa-
se da campanha, criada pela
agência de publicidade JWT
Argentina, a empresa investiu
R$ 20milhões.
Neste primeiro semestre, as
açõesseconcentramnoslança-
mentos do Seda Anti Sponge,
que promete controlar o volu-
medoscabeloseaçãoanti-frizz
(fios rebeldes e eletrizados), e
Seda Pretos Luminosos, para
cabelos escuros – este último
produtocompletaumalinhaini-
ciada com castanhos, loiros e
vermelhos (ruivos).
Noanopassado,a campanha
“Despenteia” teve shows da
banda Babado Novo. Mas a es-
tratégia agora, diz Andrea Ro-
lim, é reforçar as ações com o
programa Ídolos, do SBT. “Só
que decidimos inovar, mais
uma vez, e instalamos um chu-
veiro para os cantores treina-
rem antes das apresentações”,
dizaexecutiva.Aintençãoéfis-
gar opúblico queusa oproduto
e tem tipode cabelo similar aos
“ídolos” do SBT,
Dona de uma fatia de 25,8%
do mercado de xampus no ano
passado, a marca Seda enfren-
ta a concorrência da L’Oreal,
dona de Garnier Fructis
(20,3%), e da Colgate, com seu
Palmolive (8,4%). Foram os re-
sultadosnosdoisprimeirosme-

sesdesteano,contaAndreaRo-
lim, que estimularam a empre-
sa a investirmaisna campanha
“Despenteia”. Em fevereiro, a
marca registrou participação
demercadode27,1%,segundoa
ACNielsen.
Só que os concorrentes não
estão parados. A L’Oreal está
reforçando sua estratégia em
torno da marca Garnier Fruc-
tis, que concorre diretamente
comSeda, enquanto Colorama
visa o consumidor de renda
mais baixa, e Elsève, as classes

A e B. Eric Strauss, gerente de
Marketing de Garnier da
L’Oreal, diz quea segmentação
ganhou força e vai continuar a
diferenciar os produtos, por is-
so a empresa acaba de lançar
xampu para cabelos quimica-
mente tratados. “Antes, o con-
sumidor comprava um xampu
para toda a família, agora é um
para cada pessoa”, diz, lem-
brando que, com isso, os fras-
cos ficarammenores.
A Johnson & Johnson tam-
bémestánadisputa,comestra-
tégia similar à da L’Oreal. Tem
oferecidooxampuJohnsontra-
dicionalapreçomaisbaixoeva-
lorizadoamarcaNeutrogena,a
um preço bem mais elevado,
que compete com produtos ex-
clusivosdegrifesnacionaisees-
trangeiras, segundo Maria
Eduarda Kertesz, diretora de
Marketing da Johnson&John-
son Brasil. Com ações no pro-
grama da apresentadora Ana
Maria Braga, a Johnson quer
popularizar sua linha tradicio-
nal de produtos, da qual o xam-
pu faz parte.
As inovações dos produtos
vendidos em larga escala não
chegam a ser novidade nas li-
nhas mais sofisticadas, mas
provamqueasegmentaçãonão
é apenas mais uma onda. “É a
essênciadomercadoatual”,diz
Andrea, daUnilever.●
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73,5%
dasmicro e pequenas empresas
têmalgumprogramade gestão
ambiental. Há três anos, eram
68,5%.

92,9%
das empresasdo setor farmacêuti-
co têm cuidados ambientais. Em
seguida aparecemas empresas
químicas (92,3%), de couros
(91,3%) e de papel (90,9%)

20%
das empresas afirmaramque pro-
teger omeio ambientemelhora a
imagemperante os clientes

●●●A empresária Maria do Carmo
Dudeck instaurou uma política
antidesperdício na sua fábrica de
brinquedos educativos, a Holz
Meizter. “Quando não há necessi-
dade, os equipamentos elétricos
ficam desligados e as torneiras
fechadas. E cada pedacinho de
madeira é guardado para ser usa-
do depois.”
Mas a HolzMeizter tem proje-

tosmaiores de gestão ambiental
que devem ser implantados em
2007. “Estoumemudando para
o interior de São Paulo, onde vou
plantarmudas de árvores. No

ano que vem, cada brinquedo se-
rá vendido com umamudinha”,
dizMaria do Carmo. “Já que uso
madeira nosmeus produtos, na-
damais justo que plantar e incen-
tivar o plantio de árvores.”
Umpróximo passo será utilizar

madeira certificada em todos os
brinquedos. “Já encomendamos
uma certa quantidade”, diz a em-
presária. “O que eu faço hoje é
simples e já representa uma eco-
nomia grande de recursos natu-
rais. Se cada um fizer um pouco,
com certeza haverá grandes be-
nefícios para omeio ambiente.” ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2006. Economia. p. B18. 




