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RiHappy lança
produtos para
adolescentes

Empresadesenvolve rival do laptopdeUS$ 100

Intelquerdiscutir
fábricadechips
comogoverno

CONJUNTO–As jóiascomplementamas linhasdebolsasecanetasebuscamamulhermoderna,dizDenise

TECNOLOGIA

‘JornaldaTarde’exibe
caranovanodia5deabril
Mudaprojetográficodo jornaldo
GrupoEstado,queserávoltadoà
prestaçãodeserviçoqPÁG.B21

Braço de investimentos anuncia fundo de
US$ 50milhões destinado a empresas brasileiras

NEGÓCIOS

Montblancapresentasuas jóias

Ana Paula Lacerda

AMontblanc, fabricante alemã
de canetas, apresentou ontem
sua coleção de jóias femininas.
A coleção faz parte da estraté-
gia de diversificação da empre-
sa.Criadahá100anos, foi apar-
tir de 1992 que aMontblanc co-
meçou a lançar carteiras, bol-
sas e perfumes.
“Metadedosclientesqueen-

tram nas lojas da Montblanc é
de mulheres”, diz a diretora de
Marketing da empresa no Bra-
sil, Denise Ascher. “Muitas de-
las, porém, não compram pro-
dutosparasi,esimparapresen-
te. Queremos que essasmulhe-
res encontrem produtos com a
caradelastambém”.Atualmen-
te, 30% dos produtos da Mont-
blanc sãovoltadospara opúbli-
co feminino, fora os produtos
unissex. “Nossoalvo são asmu-
lheres cultas, bem-sucedidas e
independentes.”
A Montblanc espera que as

jóiasrepresentem5%dofatura-
mento da empresa em até 5
anos.A coleção é composta por
60 peças em prata, resina pre-
ta, pedras e madrepérola e se
divide emtrês linhas. “Escolhe-
mos a prata porque é uma jóia
queiluminaqualquertomdepe-
le, tanto no inverno quanto no
verão”, diz Denise.
O valor das jóias varia entre

R$ 537 e R$ 1.840. A linha Star
tem como base a estrela arre-
dondada, símbolo da empresa,
comotemaprincipal.Elaapare-
ce em pingentes e brincos. A li-
nha Bohème, mais colorida,
tem peças modernas com pen-
duricalhos em brincos e anéis.
Ea linhaProfilecomplementaa
jáexistentelinhaderelógiosho-

mônimadaempresa,comdesta-
que para o anel dos desejos:
dois aros que giramumsobre o
outro, mudando a forma do
anel.“Vocêfazumdesejo,girao
aneltrêsvezesecolocanodedo.

Aumenta a chance de o desejo
se realizar”, diz Denise.
OBrasilrepresenta2%dofa-

turamento mundial da Mont-
blanc. “Acho que essa coleção
serámuito bem aceita aqui por

ser fina sem ter ostentação”,
acrescenta.“Existemuitoespa-
ço para crescer como luxo. Va-
mos abrirmais uma butique no
ShoppingCidade Jardim.”

MERCADO PROMISSOR
Outrasempresasconsideramo
Brasil um mercado com muito
potencial de crescimento em
joalheria.“Éumpaísquente,on-
de as pessoas gostam e têm a
culturadeseenfeitar”,dizoem-
baixador da marca H.Stern,
ChristianHallot.AH.Sternpla-
neja para este ano reforçar sua
linhaderelógiosGoldenStonee
a coleção de jóias Carmen Mi-
randa, além de abrir duas lojas
no Rio de Janeiro. A empresa
possui 80 lojas em todo o País e

outras 80 no exterior.
“Se nós achamos espaço pa-

ra entrar nomercado europeu,
que tem 5mil anos, é certo que
outras empresas de qualidade
acharão espaço no Brasil, que
tem só 500”, opina. Para ele, a
Montblancnãoseráumconcor-
rentedireto.“Sãoprodutosmui-
to diferentes.”
ParaogerentedeComunica-

ção da Dryzun, Natal Baltazar,
cadamarcatemoseuestilopró-
prioeseusseguidores:“AMont-
blanc é uma marca renomada
emacessórios,comocouros,ca-
netas, e agora toma o caminho
das jóias.Aconcorrênciaexiste
e é saudável, pois movimenta a
criatividade, a qualidadee aex-
celência comercial que busca-

mos cada vezmais.”
ADryzunlançouestemês

uma coleção comAlexandre
Herchcovith e na segunda
quinzenadomêsdeabril lan-
çará coleções especiais para
oDiadasMãesedosNamora-
dos, com mais de 60 peças.
AscoleçõesOPequenoPrín-
cipeeHelloKittyganhamno-
vos produtos com pedras
brasileiras.“EmanodeCopa
doMundo, a gatinhavai apa-
recernas cores verde eama-
relo”, diz Baltazar.
Aempresatambémlança-

rá uma coleção para a mu-
lher moderna e bem-sucedi-
da, assinada pela modelo
Ana Hickmann, que combi-
nará ouro comamadeira. ●
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FUTURO–ParaOtellini (E) eClarke, construçãodeuma fábricapróprianoBrasil aindaestádistante

●●●A rede de lojas de brinque-
dos Ri Happy criou uma cole-
ção de jóias em prata 950 pa-
ra conquistar as adolescentes.
Batizada deHappy Jóias, a
linha é composta por 22 peças
assinadas pelo designer Car-
los Casnati. “Queremos atrair
umnovo público: as adolescen-
tes que não brincammais com
bonecas,mas adoram com-
prar jóias e acessórios”, afir-
ma Ricardo Sayon, diretor co-
mercial da Ri Happy. A cole-
ção tem o tema “Bichos” e
reúne brincos, colares e anéis
em forma de leãozinho, coelhi-
nho, ursinho e tartaruga. A
estimativa da empresa é ven-
der 10mil peças este ano.

Para diversificar produtos e atrair as mulheres, a empresa cria peças em prata e pedras

LOGOMARCA

Jennifer Quinn
ASSOCIATED PRESS
LONDRES

Duas companhias legendárias
se enfrentamnos tribunais lon-
drinosporcausadeumdoslogo-
tipos mais famosos do mundo:
umamaçã.AAppleCorp.,agra-
vadora dos Beatles, denunciou
aAppleComputer por violação
de um acordo firmado em 1991,
pelo qual uma empresa não en-
traria na área da outra. Segun-
doagravadora,aAppleCompu-
ter quebrou o trato ao lançar o
iTunes,sua lojavirtualdemúsi-
ca. O juiz que cuida do caso,
MartinMann,dissenasaudiên-
ciaspreliminaresque édonode
um iPod, o reprodutor demúsi-
ca digital daApple.
O acordo firmado em 1991
pôs fimauma longadisputa en-
tre as empresas pelo uso do lo-
gotipo. A Apple Corp., com se-
de emLondres, disse emcomu-
nicadoque“infelizmente,asem-
presasdivergemna interpreta-
ção do acordo e por isso têm de
pedir a um tribunal que resolva
a disputa”.
A gravadora Apple – funda-
daem1968ecujosdonos sãoos
BeatlessobreviventesPaulMc-
Cartney e Ringo Starr, a viúva
de John Lennon, Yoko Ono, e
os herdeiros de George Harri-
son – pede uma ordem judicial
que reforce o acordo já firma-
do e uma compensação finan-
ceira por uma possível viola-
ção de contrato.
O logotipo da empresa de
computadores americana é
umamaçãcomumpedaçomor-
dido.Jáagravadoraérepresen-
tada por uma maçã verde, lus-
trosa e perfeita. ●

Renato Cruz

Já é uma tradição nas visitas
dosdirigentesdaamericanaIn-
tel, maior fabricante de semi-
condutores do mundo, ao Bra-
sil:questionadossobreainstala-
çãodeumafábricanoPaís,afas-
tampolidamentequalquerpos-
sibilidade de isto acontecer no
curto prazo.Mas, desta vez, foi
diferente. “Temos acompanha-
do as discussões do governo e
estamos interessados em estu-
dar o assunto”, afirmou ontem
opresidentemundialdacompa-
nhia, Paul Otellini, durante
evento emSãoPaulo. “Mas não
fomos convidados a participar
até agora.”
A atração de uma fábrica de

chips é uma das prioridades da
política industrial do governo
Luiz Inácio Lula da Silva. Ano
passado,oBrasil importouUS$
2,904 bilhões em semiconduto-
res.A Intel está interessadaem
conversar sobre o projeto da
CompanhiaBrasileiradeSemi-
condutores (CBS), lideradopor
WolfgangSauer, ex-presidente
da Volkswagen do Brasil, que
costura um consórcio para ins-
talar uma fábrica de US$ 300
milhões em Minas Gerais. O
BancoNacional de Desenvolvi-
mentoEconômicoeSocial(BN-
DES)estudaoassunto.“Nãote-
mos nada contra participar de

um consórcio”, explicou Oscar
Clarke, diretor-geral da Intel
noBrasil. “Estamosdispostos a
conversar.”
Noentanto,umafábricapró-

pria, que exigiria investimen-
tos de até US$ 5 bilhões, ainda
está distante. “A fabricação de
chips não é uma atividade tri-
vial”, destacou Otellini. Em
1996,oBrasilperdeuumafábri-
ca de US$ 420 milhões da Intel
para a Costa Rica. Em feverei-
ro, a companhia anunciou uma
unidadedeUS$300milhõesno

Vietnã.Apróximadecisãodefá-
bricadeve ser tomada somente
emumano ou umano emeio.
Otellini anunciou a criação

dofundodeTecnologiaIntelCa-
pital Brasil, para investir US$
50milhõesemempresas locais.
Desde 1999, a Intel Capital in-
vestiuUS$35milhõesem13em-
presas brasileiras. “Buscare-
mosoportunidadesemhardwa-
re, software e soluções”, afir-
mouopresidentemundialdaIn-
tel. David Thomas, diretor da
IntelCapitalparaaAméricaLa-

tina, destacou o bommomento
domercado brasileiro, com vá-
riasempresasabrindoocapital
ecomincentivosaoinvestimen-
to internacional. Os interesses
do fundo incluem hardware,
software e serviços, incluindo
bandalargasemfiocomatecno-
logiaWiMax, uma das grandes
apostas da empresa.
Umadas prioridades da em-

presa são as comunicaçõesmó-
veis. A Intel começou ontem a
Semana da Mobilidade, com
uma série de promoções com
parceiros. Quinze fabricantes
brasileirosanunciaramolança-
mento de computadores com
Centrino Duo, da Intel, com
dois processadores em um
chip. Em 2005, foram vendidos
300milnotebooksnoBrasil.Es-
te ano, o número deve pelome-
nos dobrar.
Na segunda-feira, o grande

varejo fará uma promoção de
notebooks, com descontos e fi-
nanciamento empelomenos 10
vezes sem juros. Participam da
promoção, que dura mais uma
semana, as Casas Bahia, Per-
nambucanas,Extra,FastShop,
Fnac, Magazine Luiza, Ponto
Frio e Submarino. ●

LUXO

●●● O presidentemundial da Intel,
Paul Otellini, apresentou ontem o
Edu-Wise, computador portátil
voltado para a educação que de-
ve concorrer como laptop de
US$ 100, projeto do professor
Nicholas Negroponte, fundador
doMedia Lab doMassachusetts
Institute of Technology (MIT). A
AMD, principal concorrente da
Intel, participa do projeto do lap-

top deUS$ 100.
“Ele se parece com um cader-

no de estudante e será lançado
no ano que vem”, explicou Otelli-
ni, mostrando um protótipo que
ainda não funciona. O Centro de
Desenvolvimento de Produtos da
Intel emSão Paulo, criado no ano
passado, participa da criação do
Edu-Wise. Como a Intel não fabri-
ca computadores, o projeto será

oferecido de graça para os fabri-
cantes. O interesse da empresa é
vender os componentes.

O presidentemundial da Intel
preferiu não comparar o projeto
da sua empresa com o de Nicho-
las Negroponte, mas disse: “Não
estamos atrás de subsídios do
governo”. O Edu-Wise deve che-
gar aomercado por US$ 400 ou
menos.● R.C.

Grande promoção
de notebooks terá
financiamento em
10 vezes, sem juros

HÉLVIO ROMERO/AE

Dentre os produtos
da empresa, 30%
são voltados para o
público feminino

VIVI ZANATTA/AE

Vale investealtoem
planodereflorestamento
SãoUS$250milhõesaserem
aplicadosemplantiodeárvoresno
ParáeemMinasqPÁG.B22
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