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TelecomItalianegocia
comaTelefónica
O jornal italianoLaRepubblica
revelouontemumplano secre-
to entre a espanhola Telefóni-
ca e a italianaTelecom Italia. O
objetivo seria facilitar a entra-
dada companhia espanhola
nomercado italiano.Na sema-
napassada, a Telecom Italia
confirmouque aTelefónica
estavaestudandoapossibilida-
dede virar sóciaminoritária da
empresa. Segundoo jornal
italiano, a associaçãopoderia
trazer sinergias de€ 1,5 bi ao
ano, especialmentenos países
onde asduas empresas já ope-
ram, comoBrasil, Argentina e
Alemanha.

TELEFONIA

Fiatdemite2milepõe
fimareestruturação
Oexecutivo-chefe doGrupo
Fiat, SergioMarchionne, anun-
ciouontemque, após o acordo
comogovernopara ademis-
sãode 2.000empregados,
tambémpactuado comos sin-
dicatos, encerra-se "a última
fasedo planode saneamento"
elaboradopara tirar a empresa
da crise. "Estoumuito feliz por-
que finalmente se concluiu
uma fase iniciadahá dois
anos."Oministro doTrabalho,
CesareDamiano, por sua vez,
declarouque, após o acordo,
"pode-sedizer ao país que a
criseque a Fiat atravessou foi
definitivamente superada".

MONTADORAS

MICROEMPRESAS

Rádiosamericanas
anunciamfusão
A"Sirius SatelliteRadio" e a
"XMSatellite Radio", as duas
principais rádios por satélite
dosEUA, decidiramseunir,
informaramontemasemisso-
ras emumcomunicadoconjun-
to.A nova companhia passará
a ter umvalor empresarial de
US$13bilhões, dos quaisUS$
1,6bilhão são dedívida líquida.
Aaprovaçãodefinitiva da fu-
sãodependerá das autorida-
desde concorrência e antimo-
nopólio. Umadas estrelas da
"XMSatellite Radio" éOprah
Winfrey. Por sua vez, o locutor
HowardStern éa vozmais fa-
mosada "Sirius".
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Bombardierlançaavião
paracompetircomEmbraer

Dalonado
caminhão
paraas
lojasdeluxo
Empresário cria grife sofisticada de
bolsas usandomateriais baratos

COMUNICAÇÕES

AVIAÇÃO

Marianna Aragão

O empresário gaúcho Rodrigo
Sehbe sempre acreditou ter
herdado o espírito empreende-
dordafamília.Obisavô,umimi-
grante libanês que vendia teci-
dos no lombo de burro para so-
breviver, deu origem a uma re-
dede lojasdeconfecções.Aem-
presa foi administrada pelos
pais e avós de Sehbe e chegou a
ter 80 unidades, nos anos 70.
Mas,depoisdealgumasemprei-
tadas frustradas, o empresário
percebeu que para criar uma
empresabem-sucedidaerapre-

cisomaisqueherançagenética.
Faltava inovar.
Com essa preocupação, ele

criou a Kargo Original, mi-
croempresa de Florianópolis
que produz bolsas usando lona
de carga de caminhão. Amaté-
ria-primapouco luxuosa – e até
então de pouca utilidade longe
das rodovias brasileiras – caiu
no gosto de consumidores no
Brasil e no exterior.
Com menos de dois anos de

vida, a empresa já exporta 30%
daproduçãoparapaísesdequa-
trocontinentesevendeemvitri-
nes badaladas como as da buti-
queDaslu, emSãoPaulo. “Que-
roterumarededelojasnomun-
do inteiro”, sonhaSehbe. Opri-
meiropassojáfoidado.Emmar-
ço, a primeira loja damarca se-

rá inaugurada na filial catari-
nense do Shopping Iguatemi.
O empresário escolheu lona

para fabricar as peças depois
deumaviagemaLondres, onde
observouoapeloderoupaseco-
lógicasnomercadodemodaeu-

ropeu.Elese lembroudoscami-
nhões cobertos pela lona de cor
crua, que saíam da fábrica de
tecidos dos avós diariamente,
quando era criança. “Fui atrás
dos primeiros fornecedores e
percebi que além de reciclável,
omaterial erabarato”,diz.Cer-
ca de 60 metros quadrados de
lona usada custam R$ 1,5 mil.
Para comprar amesmaquanti-
dade de couro de boi, é preciso
gastar cerca deR$ 2,7mil.
Unirbaixocustodamatéria-

primaàforçadosprodutoseco-
lógicos, principalmente junto
aosconsumidoresdealtopoder
aquisitivo,foidecisivoparaone-
gócio. “Essa combinação é um
dos trunfos da Kargo”, afirma
Wilson Sanches Rodrigues,
consultor do Sebrae em Santa

Catarina.
Mas Sehbe não acertou de

primeira.Aidéia inicialerapro-
duzir calças e bermudas de lo-
na, que seriam revendidas em
lojas de praia de Santa Catari-
na. As vendas não deslancha-
ram. “Faltou preocupação com
o conforto”, admite. No início
de 2005, no entanto, ele insistiu
na idéia edecidiu partir para as
bolsas. Para isso, contou com a
ajuda da amiga Cláudia Pires,
também empresária. Conhece-
dorademoda,elaajudouadire-
cionar melhor o foco do negó-
cio. “Investi no acabamento
com materiais finos, pensando
no público classe A”, afirma
Cláudia, que acabou se tornan-
do sócia da empresa.
Os resultados não demora-

rama aparecer. A produção da
empresa passou de 50 para 1,5
milbolsaspormêsemmenosde
dois anos. O faturamento, que
em 2005 foi quase inexistente,
saltou para R$ 600 mil no ano
passado.Participandode 16 fei-
ras nacionais e internacionais,
com o apoio do Sebrae-SC, a
Kargo cresceu. Os produtos da
marca estão presentes em 450
lojasnoBrasil edeznoexterior.
Aexportaçãoéumcapítuloà

partenahistóriadaempresa, já
que países como Itália, Grécia,
EstadosUnidos, Japão eÁfrica
do Sul representam 30% das
vendas. As primeiras remes-
sas, para a Itália, foram feitas
pelo serviço Exporta Fácil do
Correios. “Ao contrário da
maioria dos microempresá-
rios,Sehbenãotevemedodeex-
portar.Alémdepotencial,aem-
presa tinha a vontade de colo-
car seuproduto lá fora”, afirma
Rodrigues.
Segundo Sehbe, o investi-

mento na exportação deu o im-
pulsoque faltavaparaaempre-
sa se profissionalizar e fechar
parcerias importantes no Bra-
sil. A Daslu é uma delas. Desde
março do ano passado, as bol-
sas de lona estão nas pratelei-
ras da loja, ao lado de tradicio-
nais grifes européias. A Zion,
marca de roupas femininas
comfiliais naRuaOscarFreire,
nosJardins,enoShoppingIgua-
temi, também vende o acessó-
rio ecologicamente correto.
A persistência de Sehbe ex-

plicaosucessodaempresa,afir-
ma Rodrigues, do Sebrae-SC.
“Ele trabalha das sete da ma-
nhãàsdezdanoite, se reúne to-
dososdiascomaequipe,pesqui-
sa.Aempresaéaverdadeiraca-
chaça dele.” ●

Modelo CRJ1000, de 100 lugares, disputa espaço com o Embraer 190, lançado em 2005

O grupo aeronáutico canaden-
se Bombardier anunciou on-
tem o lançamento de um novo
aviãode100 lugares,querepre-
sentaa“últimagrandeetapada
evolução” de sua família de
aviõesparavôosregionaisCRJ,
o que lhe dará melhores condi-
çõesparacompetircomafabri-
cante brasileira Embraer.
Depois de ter adiado durante
muito tempo este projeto devi-
doàcrise emqueentrouosetor
de aviação depois dos atenta-
dos de 11 de setembro de 2001
nosEstadosUnidos,o fabrican-
te canadense anunciou final-
mente para o fimde 2009 o lan-
çamento doCRJ1000.
A Bombardier chega quatro
anosmais tarde que aEmbraer
neste nicho de mercado, no
qual se propõe a alcançar 400
pedidos firmes em um período
de 20 anos. A decisão foi adota-
da depois de haver recebido de
três clientes 38 pedidos firmes,
novalortotaldemaisdeUS$1,5

bilhão.
Estasprimeirosencomendasfo-
ram feitas pela companhia Brit
Air,filialdaAirFrance,pelaita-
lianaMyWayAirlineseporum
“cliente anônimo”, afirmou o
terceiro fabricante aeronáuti-
co civil do mundo, cujo tama-
nhosóésuperadopelaBoeinge
Airbus.
O projeto do CRJ1000 era co-
nhecido até agora como
CRJ900X, uma versão amplia-
da do modelo de 86 lugares
CRJ900, lançadopela empresa
canadenseem2000eoCRJ700
(de 70a 78 lugares), que entrou
emoperação em 1997.
Paracompensaroatrasoemre-

lação a seu rival brasileiro, que
nofimde2005pôsemoperação
o Embraer 190 (entre 98 e 110
lugares), a Bombardier conta
essencialmente com os custos
de operação, 15 %menores que
os de seu competidor.
OCRJ10000pesará12,5tonela-
das menos que o Embraer 190
aolevantarvôo,oquepermitirá
voar “comumpequenomotor”,
o que explica essa diferença de
custos, afirmou em uma tele-
conferência, Pierre Beaudoin,
presidentedadivisãoaeronáuti-
ca da Bombardier.

EMBRAER
Lançada há oito anos, a família

de jatos regionais Embraer
170/190 tem 184 aeronaves em
operação. Somente no terceiro
trimestredoanopassado, rece-
beu 87 novos pedidos e já soma
mais de 450 encomendas.
No preço médio de lista, ca-

daunidadedoEmbraer195cus-
tacercadeUS$35milhõesepo-
de ser configurado em até 122
lugares.JáoCRJ1000devecus-
taremtornodeUS$46milhões,
pode ter carga máxima de 41,6
mil quilos e atinge cerca de
3,139 mil quilômetros, pouco
menos que o alcance do Em-
braer195,queéde3,300milqui-
lômetros. Nenhum diretor da
Embraer foi encontrado para

comentar o assunto.

COMPETIÇÃO
O anúncio da Bombardier é

“positivo”, opinouBenoiôitPoi-
rier, analista da corretora
Desjardins, de Montreal. “O
aviãovaicompetirdiretamente
comoEmbraer190,que járece-
beumaisde 300pedidos firmes
e reforça a oferta da Bombar-
dier frente à Embraer.”
O CRJ1000 deve entrar em

operaçãonofimde2009.Apro-
dução do aparelho vai requer
um investimento de US$ 300
milhões da Bombardier, que
usarárecursospróprioseamor-
tizaráoscustosemdezanos, in-

dicouBeaudoin.
Por outro lado, o progra-

ma do CRJ1000 não terá ne-
nhuma influência sobre a
eventual decisão de lançar
outra linha de aviões de 110 a
130 lugares, a série C, que
permitirá atuar como des-
mancha-prazeresnadisputa
entreBoeingeAirbus, conti-
nuouBeaudoin.
ABombardier haviadeci-

dido há três semanas adiar
indefinidamenteadecisãoso-
bre o projeto de US$ 2 bi-
lhões.Acompanhiavoltaráa
avaliar o projeto da série C
emfinsdemarço. ● SIMONEME-

NOCCHI E AFP

EMPREENDEDOR

FRASES

Rodrigo Sehbe
DonodaKargoOriginal
“Percebi que não podia fazer
tudo sozinho. Errei e aprendi”

WilsonRodrigues
Consultor do Sebrae
“O segredo do sucesso de Sehbe
é a persistência. A empresa é a
verdadeira cachaça dele”

ENCOMENDA-OCRJ1000tem38pedidos firmes, feitospelaBritAir, pelaMyWayAirlineseporum“clienteanônimo”, novalordeUS$1,5bi

INOVAÇÃO-Sehbe tevea idéiadeusar lona recicladacomomatéria-primadepoisdeumaviagemaLondres

Custo de operação
é 15% menor que o
avião da Embraer,
diz Bombardier
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