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Para a produção da malha
ecológica, as garrafas PET
são separadas por cor, moí-
das e descontaminadas. Após
esse processo, são fundidas a
300˚C para filtragem de im-
purezas e, depois, moldadas
em filamentos para a tecela-
gem de malhas. O produto
resultante desse processo é
trançado com 50% de algo-
dão para formar o tecido
usado pela Fujiro.

A fabricante italiana de pneus
Pirelli comprou uma participa-
ção de 60% na Campneus, uma
das principais redes de distribui-
ção de pneus do Brasil, da famí-
lia Faria da Silva, por cerca de €
22,5 milhões (R$ 54 milhões). O
acordo está sujeito à aprovação
das autoridades brasileiras e
deve ser concluído no fim do
primeiro semestre de 2012.

Pirelli compra rede de
distribuição no Brasil

● A abertura de capital (IPO, na
sigla em inglês) do BTG Pactual
já tem demanda para US$ 1,5
bilhão (cerca de R$ 2,75 bilhões),
segundo fonte ouvida pela Agên-
cia Estado. O montante corres-
ponde ao volume mínimo espera-
do na operação. No entanto, se
todos os lotes forem vendidos, a
oferta pode atingir R$ 4,1 bi-
lhões. A maior parte da reserva
acontece próximo ao fechamento
do preço da ação, agendado para
o dia 24 de abril.

Do total demandado até agora
pelos investidores, 10% (US$ 150
milhões, ou R$ 275,6 milhões)
vieram da oferta prioritária, na
qual os sócios do BTG têm direito

de ficar com uma parte das
ações. Conforme fontes, há um
grupo de novos investidores es-
tratégicos, entre europeus, asiáti-
cos e americanos, que deve subs-
crever entre US$ 400 milhões e
US$ 800 milhões (R$ 735 mi-
lhões e R$ 1,470 bilhão).
“Apesar da chiadeira de preço
por parte dos investidores locais,
há bastante interesse de investi-
dores estrangeiros que veem no
BTG um veículo para participar
do crescimento do mercado de
capitais brasileiro”, avalia uma
fonte com conhecimento da ope-
ração.

Já os investidores private ban-
king devem participar com ou-
tros 10% do IPO do BTG. "Em
resumo, o que vem efetivamente
para o mercado local deve ser
menos da metade da oferta", des-
taca um executivo de uma gesto-
ra de recursos. / ALINE BRONZATI

A companhia aérea TAM, que
está em processo de fusão com
a chilena LAN, anunciou ontem
ter fechado um acordo de com-
partilhamento (codeshare)
com a Aeroméxico, o que permi-
tirá uma ampliação das opções
de voo para os clientes das duas
companhias em viagens entre o
Brasil e o México. Os trechos

estão disponíveis para venda
direta no site de ambas as em-
presas desde ontem, e, de acor-
do com a TAM, o primeiro voo
de código compartilhado entre
as empresas será operado no
dia 23 de abril. A TAM começou
a operar o seu voo diário entre
São Paulo e Cidade do México
há oito meses.

PETRÓLEO
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AVIAÇÃO
Engevix se prepara para
construção de sondas

Novo Galaxy S será
apresentado em maio

Ligia Aguilhar

Em cinco anos, o casal Bruno e
Ana Paula Sedrez transformou
4,5 milhões de garrafas de plásti-
co na matéria-prima de um negó-
cio lucrativo. Eles são os funda-
dores da Fujiro Ecotêxtil, fabri-
cante de produtos promocionais
e institucionais sustentáveis de
Blumenau (SC), que acaba de
abrir escritório em São Paulo.

No mercado desde 2006, a pe-
quena empresa se especializou
no desenvolvimento de camise-
tas, ecobags e uniformes com
malha ecológica, um tecido obti-
do por meio da reciclagem de fi-
bras de garrafas PET – uma cami-
seta é fruto de 2,5 garrafas, em
média.

A iniciativa deu tão certo que
em 2010 a Fujiro lançou a Econ-
cept, uma marca própria de rou-
pas ecológicas para o varejo com
foco no público feminino e que é
a grande aposta dos empreende-
dores para os próximos anos.
“Quando soube que na Europa o
consumidor paga até €100 por
uma sacola sustentável da Louis
Vuitton, percebi que associar
uma marca ao conceito de sus-
tentabilidade poderia dar cer-
to”, diz Bruno.

A linha de roupas ainda repre-
senta uma fatia pequena da recei-
ta da empresa, em torno de 10%
– no ano passado, o faturamento
foi de R$ 6,5 milhões. Mas pode
chegar a 50% em quatro anos, já
que, além de abrir um escritório
em São Paulo, no fim de feverei-
ro, os empreendedores preten-
dem lançar uma loja virtual até
2013 e instalar quiosques exclusi-
vos da marca em shopping cen-
ters. “O mercado de São Paulo
corresponde a 60% das nossas
vendas. Percebemos a força do

conceito de sustentabilidade na
região e, por isso, instalamos um
escritório na cidade”, explica
Bruno. Por enquanto, as roupas
da Fujiro são vendidas em lojas
multimarcas.

Início. A pequena empresa nas-
ceu de uma mescla de necessida-
de e senso de oportunidade do

casal. Eles trabalhavam em uma
fábrica de camisetas que ameaça-
va fechar as portas, quando Bru-
no, na época gerente do negócio,
participou de uma feira e se en-
cantou com o tecido resultante
da reciclagem de garrafas de plás-
tico. A falta de interesse da em-
presa onde ele trabalhava pelo
produto não mudou a percepção

do empreendedor.
Com a aproximação da Copa

do Mundo da Alemanha, em
2006, Bruno e a esposa deixaram
o emprego e investiram o dinhei-
ro da rescisão contratual e do re-
financiamento de um carro (cer-
ca de R$ 80 mil) na abertura de
uma empresa de camisetas pro-
mocionais. Com o lucro das ven-

das do primeiro ano de opera-
ção, eles foram atrás dos fabri-
cantes da malha ecológica e in-
vestiram na produção de camise-
tas com esse tecido.

A iniciativa chamou a atenção
de grandes corporações que, na
época, começavam a perceber a
importância de associar a sua
marca ao conceito de sustentabi-
lidade. Com o tecido, o fatura-
mento da empresa cresceu 81%
em 2007 – de R$ 402 mil para R$
727 mil – e não parou mais de
aumentar. Este ano, a previsão é
chegar a R$ 10 milhões.

A Fujiro, porém, ainda esbarra
em um problema para o seu cres-
cimento: o preço. Os produtos
fabricados com o tecido de fibra
de garrafa PET são até 15% mais
caros do que os produzidos com
os tecidos tradicionais, o que difi-
culta a concorrência no merca-
do corporativo e a conquista de
novos consumidores no varejo.
“Estamos investindo muito em
marketing nas redes sociais para
comunicar nosso conceito e os
custos envolvidos no processo e
que encarecem o produto, como
a certificação de fornecedores”,
explica o empreendedor.
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Empreendedores de SC investem em moda ecológica
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TAM fecha acordo de compartilhamento
de voos com a companhia Aeroméxico A Apple vai realizar uma audito-

ria de gestão de poluição em um
de seus fornecedores de compo-
nentes na China, de acordo
com o Wall Street Journal. A ins-
peção será nas próximas sema-
nas e os resultados serão divul-
gados. O fornecedor produz
placas de circuito impresso, se-
gundo um instituto chinês de
defesa do ambiente.
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A Engevix deve fazer investi-
mentos no estaleiro Rio Gran-
de, de sua propriedade, e prepa-
rá-lo para construir sondas para
a Petrobrás, segundo o presiden-
te da companhia, Cristiano
Kok. “Temos um pré-contrato
com a Sete (Brasil) para três
sondas de exploração. Elas se-
riam construídas em Rio Gran-
de também”, afirmou.

Apple vai auditar
fornecedor de placas

A Samsung informou que apre-
sentará o Galaxy S, terceira gera-
ção de sua linha de smartpho-
nes, em 3 de maio, em Londres,
apostando em uma forte campa-
nha publicitária antes dos Jogos
Olímpicos na capital inglesa. O
grupo sul-coreano vendeu mais
de 40 milhões de smartphones
Galaxy desde que o modelo foi
lançado, em junho de 2010.

Esteves, do BTG,
é multado na Itália
em€350 mil
Banqueiro brasileiro é acusado de uso de informação privilegiada
na compra de ações no país, mas diz que vai recorrer da decisão

Demanda por
papéis do BTG já
chega a R$ 2,75 bi

Recurso. Para André Esteves, as alegações da entidades italiana não têm fundamento

Patrícia Lara

A Consob, órgão regulador do
mercado de capitais da Itália,
multou em€350 mil o banquei-
ro André Esteves, controlador
do banco BTG Pactual, pelo su-
posto uso de informações pri-
vilegiadas em operações reali-
zadas no país em 2007. Além
disso, Esteves foi impedido,
por um período de seis meses,
de atuar como administrador
de empresas reguladas pela
Consob. Em nota, o BTG Pac-
tual informou que seu contro-
lador vai recorrer da decisão.

Com base no artigo 187, da
legislação societária italiana, a
comissão de valores mobiliários
da Itália entendeu que Esteves
comprou 1,6 milhão de ações da
Cremonini entre 5 de novembro
e 26 de novembro de 2007, por€
3,360 milhões, após ter acesso a
informações privilegiadas sobre
o plano de criação de uma joint
venture entre a italiana Cremo-
nini e o grupo brasileiro JBS, no
setor de produção de carnes.

O pagamento da multa deve
ser feito no prazo de 60 dias da
notificação, mas cabe recurso à
decisão, também num prazo de
60 dias, no Tribunal Administra-
tivo de Lazio. Na ocasião do ne-
gócio com supostas informa-
ções privilegiadas, Esteves ain-

da era chefe de renda fixa do ban-
co UBS AG, de acordo com o ór-
gão regulador.

Notificação. Em nota, o BTG
Pactual esclarece que, em 13 de
abril de 2012, Esteves foi notifi-
cado sobre decisão em primeira
instância. A nota ressalta que a

decisão “ainda está sujeita a re-
curso na esfera administrativa
e, pela sua natureza, não possui
qualquer consequência na esfe-
ra criminal para o investigado.
O Banco BTG Pactual reitera
que acredita que isto não irá cau-
sar qualquer efeito adverso nas
suas atividades, inclusive na ca-

pacidade do Sr. André Santos Es-
teves de atuar na sua atual posi-
ção em quaisquer das socieda-
des do Grupo BTG Pactual”, diz
o banco. “O Sr. André Santos Es-
teves acredita que as alegações
não possuem fundamento e pre-
tende recorrer da decisão”,
acrescenta.

Em decorrência da decisão, o
BTG informou ainda que foi co-
locada à disposição do mercado,
nos sites da companhia, da Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM) e da BM&FBovespa,
uma versão atualizada de seu
Formulário de Referência, que
contempla a atualização do

item 4.7, do qual constam infor-
mações sobre o processo na Itá-
lia.

Após uma disputa entre os só-
cios que perdurou por três anos,
a JBS desfez o acordo com a Cre-
monini em 2011, após se queixar
da falta de acesso a dados finan-
ceiros da joint venture.

Expansão. Bruno espera faturar R$ 10 milhões em 2012

Pequena empresa de
Blumenau abre escritório
em São Paulo e aposta
em peças feitas com
tecido de garrafas PET
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