
%HermesFileInfo:B-15:20120313:

O ESTADO DE S. PAULO TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2012 Negócios B15

CHINA DAILY/REUTERS

Estadão PME
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Os cabelos cuidadosamente ajei-
tados e a maquiagem impecável
exibida pela chef Lilian Ribeiro
de Barros em uma quarta-feira
comum deixam claro que ela é
uma mulher vaidosa. Formada
em Direito, a boa aparência sem-
pre foi uma exigência do merca-
do de trabalho. Foi por isso que,
quando começou a estudar gas-
tronomia, ela levou um susto ao
descobrir que, para ser uma pro-
fissional, teria de deixar maquia-
gem, acessórios e roupas elegan-
tes do lado de fora da cozinha.

A limitação, no entanto, aju-
dou Lilian a descobrir uma opor-
tunidade de negócios. Acostuma-
da a reformar seus uniformes pa-
ra que eles ficassem mais femini-
nos, a chef constatou, após uma
temporada de estudos na Fran-
ça, que faltavam no mercado bra-
sileiro peças para cozinheiros
com foco em moda.

No fim de 2010, ela decidiu dei-
xar as panelas de lado e lançou
no mercado a Fashion Chef, gri-
fe que confecciona roupas para
profissionais de cozinha com
apelo fashion. “Queria cozinhar
bem vestida, mas a maioria das
roupas tinha corte masculino e
deixava a mulher quadrada.”

Com a ajuda da sócia, a enge-
nheira têxtil Katia Figueiredo, Li-
lian estudou tecidos e desenvol-
veu os primeiros itens. Chapéus
e aventais com estampas colori-
das, jalecos com bordados e pe-
ças com design especial para va-
lorizar o corpo feminino são al-
gumas das inovações da grife.

Para os homens, a aposta foi
em estampas e modelos que te-
nham estilo e fujam da “brancu-
ra” dos uniformes tradicionais.
“O mercado de eventos é hoje
um dos mais promissores para
quem se forma em gastronomia.
Isso aumenta as possibilidades
de o profissional inovar e impri-
mir sua personalidade por meio
da vestimenta. Por isso as peças
fazem sucesso”, afirma.

Além da coleção própria, a Fa-
shion Chef de Lilian e Katia tam-
bém desenvolve projetos perso-
nalizados para bares, hotéis e res-
taurantes.

Para identificar o verdadeiro
potencial desse mercado, a em-
preendedora contou com a aju-
da do seu principal concorrente,
o estilista André Razuk, conheci-
do por confeccionar o uniforme
de chefs famosos, como Bel Coe-
lho. “Conversar com a concor-
rência é fundamental. Ele tem
muita experiência e me ajudou a
entender no que eu estava me
metendo”, afirma. “Quando ele
não consegue aceitar novas enco-
mendas, indica clientes para
mim”, diz a empresária.

A marca possui uma loja pró-
pria na Rua Augusta, em São Pau-
lo, mas alguns pedidos são feitos
pela internet por cozinheiros de
outros Estados que descobrem a
marca e procuram a empreende-
dora. A confecção das peças é ter-
ceirizada. Entretanto, o design e
as estampas exclusivas são de-
senvolvidos por designers con-
tratados pela empresa.

Lilian também pretende se di-
ferenciar da concorrência pelo
prazo de entrega oferecido aos
clientes. Enquanto algumas mar-

cas só produzem em larga escala
e demoram até 4 meses para en-
tregar o produto, ela aceita enco-
mendas de peças avulsas e estru-
turou sua operação para atender
aos pedidos em até 30 dias.

Apoio. Para ganhar visibilidade
no segmento, a empresa fechou
parcerias com escolas de gastro-
nomia e também conquistou o
apoio do chef Alex Atala, que em
agosto do ano passado lançou pe-
la Fashion Chef uma camiseta
com o desenho de uma das suas
tatuagens.

Há cerca de um ano no merca-
do, a empresa ganha fôlego à me-
dida em que o lucro é reinvesti-
do para aumentar a estrutura e a
capacidade produtiva do negó-
cio. Com faturamento médio de
R$ 30 mil por mês, a empreende-
dora espera recuperar o investi-
mento inicial de R$ 200 mil ain-
da este ano.

Antes disso, porém, precisa en-
frentar um desafio: a falta de
mão de obra qualificada nas con-
fecções. Em dezembro de 2010,
por exemplo, as peças encomen-
dadas por ela com motivos natali-
nos foram entregues com atraso
e só puderam ser vendidas no Na-
tal do ano passado.

Karel de Gucht, comissário de comércio da União Europeia

● Inovação
Ao criar uma linha de roupas
para cozinheiros com apelo
fashion, Lilian encontrou um
novo nicho de mercado e
conseguiu um diferencial.

● Entrega
Ao perceber que o longo prazo
de entrega para peças feitas
sob medida era um problema,
estruturou a operação para
atender o cliente em um tempo
mais curto e oferecer, assim,
uma alternativa ao mercado.

● Pesquisa
Lilian não teve medo de
consultar a concorrência
para conhecer o mercado.
Com isso, ganhou um parceiro
que indica clientes quando não
consegue atender a demanda.

● Parcerias
A empreendedora estabeleceu
parcerias com universidades
e grandes chefs em busca de
apoio para divulgar a marca
da sua empresa.

Empreendedora lucra com grife para cozinheiros

‘A OMC mostrou que a Boeing recebeu quase US$ 10 bilhões em subsídios ilegais’
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Subsídio à
Boeing é
condenado
pela OMC
Segundo a organização, repasses ilegais
à empresa superariam os US$ 7 bilhões

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

A Europa conseguiu na Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC) a condenação de subsí-
dios considerados ilegais da-
dos pelos Estados Unidos pa-
ra a Boeing. De quebra, os eu-
ropeus declararam à Embraer
e à China de que a decisão é
um alerta a essas empresas de
que terão de agir dentro das re-
gras.

Ontem, a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) anun-
ciou ter considerado que os Esta-
dos Unidos usaram ilegalmente
a Nasa (a agência espacial ameri-
cana) e o Pentágono (as forças
armadas do país) para subsidiar
a Boeing na construção de jatos
civis. A decisão pode ser o capítu-
lo final de uma briga que já dura
20 anos. De acordo com os euro-
peus, a condenação confirma a
posição de que sua empresa, a
Airbus, estava sendo prejudica-
da na disputa por mercados.

“A OMC mostrou que a
Boeing recebeu quase US$ 10 bi-
lhões em subsídios ilegais que ge-
raram perdas substanciais para a
Airbus”, declarou o comissário
de Comércio da UE, Karel de
Gucht. Ele vai dar seis meses pa-

ra os americanos retirarem os
programas condenados e que te-
riam permitido à Boeing desen-
volver seu novo jato, o 787
Dreamliner. Segundo a versão
europeia, foram condenados
subsídios de US$ 4,3 bilhões.
Além disso, outros US$ 3 bilhões
continuariam sendo dados até
2024 e também foram condena-
dos. A OMC confirmou que sub-
sídios para a empresa americana
foram mascarados por décadas
na forma de pesquisa para a área
de defesa.

Vitória americana. Numa in-
tensa guerra midiática, a Casa
Branca também se apressou em
dar sua versão do episódio e co-
memorou vitória. Isso porque o
valor da condenação teria sido
bem inferior ao que pediam os
europeus originalmente.

Há sete anos, quando o proces-
so começou, a União Europeia
alertava que os subsídios ameri-
canos chegavam a US$ 23,7 bi-
lhões. Além disso, o governo de
Barack Obama também fez ques-
tão de apontar que, há um ano, a
própria Airbus já havia sido con-
denada por receber subsídios, e
que o valor era de US$ 18 bilhões,
dado contestado até hoje pelos
europeus. A OMC julgou que os
recursos dados pelos governos

europeus para o lançamento do
superjumbo A380, da Airbus,
eram ilegais.

“Essa é uma tremenda vitória
para os trabalhadores america-
nos”, disse Ron Kirk, represen-
tante de Comércio dos Estados
Unidos. Segundo ele, os subsí-
dios americanos impediram que

118 aviões da Airbus fossem ven-
didos. Mas os subsídios euro-
peus impediram que 348 jatos da
Boeing chegassem ao mercado
por concorrência desleal. “Está
claro que os subsídios europeus
são muito maiores”, disse.

Emergentes. Na prática, a deci-
são de ontem coloca a batalha
entre Airbus e Boeing em um no-
vo patamar, equilibrando a guer-
ra e forçando uma eventual nego-
ciação.

Se a disputa hoje é entre Esta-
dos Unidos e Europa, a realidade
é que ambos estão de olho em
criar condições e leis de competi-
ção que permitam estabelecer re-
gras para frear o avanço de novos
atores no mercado de jatos, co-
mo o Brasil e a China. A Embraer
se lança na produção de aviões

para concorrer com as duas gi-
gantes do setor. Já Pequim não
esconde que começa a desenvol-
ver suas próprias aeronaves e
que, na próxima década, estaria
pronta para competir.

“Todos terão agora de cum-
prir essas regras (estabelecidas
pela OMC)”, disse De Gucht, em
resposta ao Estado. Para ele, o
fundamental é garantir que to-
dos compitam com as mesmas
condições.

O problema é que muitos te-
mem que a China simplesmente
transfira do setor de defesa bi-
lhões de dólares para o desenvol-
vimento de jatos, a preços que
nem Airbus e nem Boeing conse-
guiriam bater.

Não por acaso, o tom do dis-
curso europeu era de que che-
gou o momento de um entendi-

mento ser restabelecido, e não
de adotar sanções comerciais.
“Estamos prontos para negociar
uma solução”, disse De Gucht.

Uma negociação, portanto, es-
tabeleceria limites para transfe-
rências de recursos do setor mili-
tar, um controle sobre gastos do
Estado em aviões e tetos para a
ajuda na comercialização. O ob-
jetivo é de que tudo isso seja de
alguma forma aplicada sobre a
China, Brasil e outros parceiros.

Novo jato. De acordo com as autoridades europeias, subsídios ilegais teriam permitido o desenvolvimento do 787 Dreamliner

Aposta. Lilian fatura R$ 30 mil e tem planos para crescer

● Repasse

Negócio ganha espaço
no mercado e chama a
atenção do chef Alex
Atala, que já fez uma
parceria com a empresa

US$ 18 bi
seriam os subsídios ilegais
concedidos pelos governos
europeus à fabricante de aviões
Airbus, que possibilitaram o
desenvolvimento do superjumbo
A380. Esses subsídios foram
condenados pela OMC no
ano passado

PORQUE DÁ CERTO

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ara

 fin
s e

du
ca

cio
na

is.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B15.




