


earts of fire,
creates love
desire, takes
you high and
higher..." O
som do Las

Vegas Mass Choir cantando o
antigo sucesso do grupo
Earth, Wind & Fire podia ser
ouvido de fora, vindo do salão
de festas do hotel Bellagio, em
Las Vegas. Do lado de dentro,
no ambiente com pouca ilumi-
nação, mais de mil pessoas
dançavam ao som da música,
com as mãos para o alto. Um
observador desatento imagi-
naria ter entrado numa megai-
greja ou numa reunião de ex-
alunos. Era, na verdade, uma
convenção de joalheiros.

Esses joalheiros, que traba-
lham para pequenas joalherias
familiares em diversas partes
do mundo, estavam na cidade a
convite da Hearts on Fire,
uma empresa de diamantes. A
Hearts on Fire, que proclama
vender "os diamantes mais
perfeitamente lapidados do
mundo", patrocina essa extra-
vagância de três dias em Las
Vegas denominada Hearts on
Fire University ou simples-
mente Hofu. O objetivo da
Hofu é ensinar aos varejistas
como convencer a você e a
mim que, ao comprar um dia-
mante, qualquer coisa menos
que um diamante Hearts on
Fire - que vende por um preço



entre 15 e 20% mais alto do que a Tiffany - significa que
não amamos o bastante. "O amor é uma parte da vida que
não pode ser commoditizada", disse Glenn Rothman, CEO
da Hearts on Fire, à entusiasmada multidão.

Se você não comprou recentemente um diamante, talvez
não tenha ouvido falar da Hearts on Fire. Contudo, a em-
presa com sede em Boston, que Rothman garante ter re-
gistrado crescimento de 30% ao ano ao longo dos últimos 11
anos e movimentado US$ 350 milhões no varejo este ano, é
um exemplo bastante ambicioso do mercado embrionário
de diamantes. Atualmente, você pode comprar na loja Tif-
fany, ou de seu joalheiro local, porém a pedra seria apenas
um diamante - um "diamante genérico", usando as pala-
vras de Rothman. Isso é um problema para o joalheiro,
uma vez que os consumidores espertos aprenderam que o
valor de um diamante é dado pelos quatro 'cês" - (das pa-
lavras em inglês cut, clarity, color e carat, ou seja, lapida-
ção, transparência, cor e quilate) - e começaram a comprar
pelo preço. Resultado: o diamante tornou-se uma commo-
dity, embora bastante requintada, e as margens de lucros
dos joalheiros despencaram. Logo, a indústria de diaman-

tes vem tentando aquilo que deu certo para outros produ-
tos de consumo, do papel higiênico ao café: criar uma grife.

Rothman não está sozinho ao tentar criar uma grife para
diamantes, mas com freqüência recebe o reconhecimento
por ter sido um dos pioneiros e por ser um grande comer-
ciante. No ano passado, a Hearts on Fire desenhou um su-
tiã de US$ 6,5 milhões para a Victoria's Secret, usando
mais de dois mil diamantes que totalizavam 800 quilates.
(Rothman jura que a modelo achou o sutiã confortável e
ainda espera que algum sheik compre a peça). Em 2006, a
revista sobre estilos de vida Robb Report citou .o lança-
mento da Hearts on Fire como um notável evento na his-
tória dos artigos de luxo. Certamente, não há nada que se
assemelha à Hofu, que começou em 1997 como um evento
para 50 pessoas realizado num restaurante chinês em Bos-
ton e hoje é um acontecimento de mais de US$ 2 milhões
para 1.252 joalheiros. "Às vezes somos chamados de cult",
confidenciou-me Rothman antes do início do evento. Ainda
bem que fui avisada com antecedência.

Hofu tem tudo a ver com a personalidade de Rothman,
que é uma mistura de habilidade de vendas com um entu-



siasmo contagiante. Ele começou sua carreira vendendo
carteiras do Marrocos em Harvard Square, na década de
1960. Em 1996, a Hearts on Fire foi fundada depois de
Rothman ter passado por aquilo que ele chama de "trans-
formação de mente e cabeça", quando um lapidador de dia-
mantes da Antuérpia mostrou a ele um diamante lapidado
de forma especial. "Eu comprava e vendia diamantes havia
18 anos, mas a única coisa que saiu da minha boca foi
'Uau!", relembra ele. A pedra
tinha "um corte especial", de-
senvolvido em 1919 por um en-
genheiro belga chamado Mar-
eei Tolkowsky, que maximizava
o brilho e o fogo do diamante,
ajudando assim a fazer com que
a pedra alcançasse uma "per-
formance" ideal, como se diz no
linguajar do setor. Aquela pe-
dra, porém, tinha algo a mais: o
padrão hearts-and-arrows (co-
rações e setas). Quando se olha
para um diamante lapidado
dessa forma, visto por baixo,
através da lupa do joalheiro,
é possível ver oito corações
perfeitos. Olhando por cima,
é possível ver oito perfeitas
explosões de fogo.

Obviamente, veio daí a inspi-
ração para o nome Hearts on
Fire. Nem todos concordam
que lapidação seja diferencia-
da. Ao caminhar pelo distrito
dos diamantes em Nova York,
na rua 47, e perguntar sobre Hearts on Fire, você ouvirá
que é apenas outra lapidação ideal para o diamante, dife-
renciada apenas pelo marketing. Charles Rosário, vice-
presidente sênior da Lazare Kaplan, outra empresa que
produz diamantes de grife com lapidação especial, garante
que até a zirconita cúbica apresenta o padrão hearts-and-
arrows, e que o padrão não é um "critério científico para o
brilho". Um pouco desse despeito vem, no entanto, do fato
de Rothman ser quem capitalizou o potencial de marketing
do padrão hearts-and-arrows.

Não há dúvida de que os participantes da Hofu - e seus
respectivos clientes - enxergam algo de especial no Hearts
on Fire. Todos os participantes fazem parte de joalherias
independentes, porque Rothman somente faz negócios
com eles. "Parte do negócio de venda de diamantes tem a
ver com contar uma história para o consumidor", explica o
diretor-executivo Mark Israel. Pequenas joalherias fami-
liares, que lutam contra redes nacionais como a Zales, por
um lado, e, por outro, contra a internet, estão desesperadas
por histórias que possam contar para diferenciar seus dia-
mantes. Cada sessão fica lotada, muitas vezes com pessoas

sentadas no chão. A Hearts on Fire aparentemente inspi-
ra uma incrível lealdade aos varejistas. "Isso mudou nossas
vidas", afirma Felecia Koerber, proprietária, junto com o
marido, da Koerber's Jewelers em New Albany, em India-
na. Harvey Rovinsky, dono de uma rede exclusiva de lojas
em Nova Jersey e na Pensilvânia chamada Bernie Rob-
bins, diz que começou a vender diamantes da Hearts on
Fire quando um dos seus assistentes lhe trouxe um. "Ele o

Para lojistas do distrito
de diamantes de Nova

York, o produto de Glenn
Rothman se diferencia

pelo marketing

vendeu em duas horas", conta Harvey, ainda demonstran-
do estar impressionado. "Então eu disse 'Uau'! " Numa de-
terminada sessão, um cliente explica que, enquanto à maio-
ria dos diamantes "é atribuída nota dez por todos, os dia-
mantes Hearts on Fire recebem nota 11".

Rothman, como ele mesmo conta, é mais um sujeito de
marketing do que de diamantes. "E o estranho é que não
há muito aqui a respeito de diamantes", cochichou um ho-



A Hearts on Fire
garante que recusa

cerca de 99% dos
diamantes brutos

a ela oferecidos

A empresa sediada em
Boston tenta distinguir
suas pedras do que chama
de diamantes genéricos

mem ao meu lado numa das sessões. "Tem tudo a ver com
vendas e marketing." Este ano, a Hofu apresentou sua
nova campanha de publicidade. O lema: "monogamia eleva-
da à centésima potência". Entre os joalheiros, a campanha
provocou controvérsias. "Não é sexy", reclamou Stuart
Laing, um joalheiro da Escócia. Rothman admite que as
reações foram "variadas", mas afirma que "tem a ver com
atingir juntos limites e lá permanecer".

A Hofu tira um pouco da mística do negócio de diaman-
tes. Como acontece com qualquer negócio, existem estatís-
ticas e estatísticas que não são exatamente encorajadoras.
Um exemplo: enquanto 96% das mulheres esperam um
diamante no noivado (e isso é bom), pequenas redes e joa-
lheiros independentes estão perdendo participação de mer-
cado (e isso é ruim, para esse público). Entre 300 e 500 joa-
lheiros fecham suas portas todos os anos, em parte por con-
ta da internet, que hoje representa cerca de 5% das com-
pras de diamantes. Ken Gassman, analista de mercado que
liderou aquela sessão e que afirma ter 100 ações de todas
as joalherias e empresas de diamantes de capital aberto no
mundo, tentou argumentar que essa era, na verdade, uma
tendência positiva, uma vez que haverá mais lucros para
aquelas que sobreviverem. "Muitos dizem, 'você tem uma
lógica muito estranha' ", contou ele.

Caso você comece a esquecer que a Hofu tem a ver com
diamantes, vá falar com Katherine Rosenberg-Pineau, de-
signer-chefe da Hearts on Fire, que ficou de plantão no sa-
lão onde os diamantes Hearts on Fire estavam expostos
sobre veludo roxo - o nome da cor é ameixa imperial, a cor
oficial da empresa. "Uma vez que se compre um diamante
Hearts on Fire, é impossível comprar outro que não seja
Hearts on Fire", garante Rosenberg-Pineau, enquanto
apresenta algumas jóias. Elas variam de produtos "do dia-
a-dia", como cruzes e corações vendidos por preços entre
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US$ 790 até US$ 4,5 mil, a criações especiais como o Hoo-
plas, aros de diamantes comercializados entre US$ 12, 5
mil e US$ 25 mil, até abotoaduras de US$ 139 mil, nas quais
o diamante aparenta estar flutuando. Há também um colar
de US$ l milhão, que pode ser usado como um laço com dia-
mantes caindo em cascata no colo ou nas costas. "Você pode
se apegar ao Hearts on Fire desde criança e permanecer
com ele a vida toda", garante Rosenberg-Pineau.

Em meio ao espetáculo, você talvez perca a sessão inti-
tulada "Trabalhando um Diamante Hearts on Fire', condu-
zida por Brian McHardy, que lida com lapidação de dia-
mantes desde o final da década de 1960. Eu fiquei particu-
larmente curiosa a respeito dessa palestra devido à contro-
vérsia sobre o padrão hearts-and-arrows e porque todos
aqueles que comercializam diamantes de grife alegam ter
um corte especial que maximiza a "performance" da pedra.
Eu saí da palestra convencida de que, mesmo não havendo
qualquer coisa que distinga o diamante Hearts on Fire, o
resultado é uma pedra com uma lapidação que segue um
padrão exato. McHardy começou explicando que a Hearts
on Fire recusa cerca de 99% dos diamantes brutos a ela ofe-
recidos, partindo então de pedras de alta qualidade. "Não é
possível fazer uma bolsa de seda a partir de uma orelha de
porco", explica ele. Então, durante o processo de lapidação,
a Hearts on Fire usa uma lupa que aumenta em 100 vezes

no lugar das tradicionais lupas com aumento de dez vezes, vi-
sando tornar a lapidação mais precisa. McHardy também ex-
plicou que, como os lapidadores são normalmente pagos por
peso, eles muitas vezes "trapaceiam" nos ângulos, de forma a
manter a pedra com o maior tamanho possível. Na Hearts on
Fire, ao contrário, os diamantes são lapidados única e exclu-
sivamente visando à beleza. Logo, os ângulos são sempre
precisos - até mais precisos que outros diamantes com o pa-
drão hearts-and-arrows. "A mágica do padrão Hearts on
Fire tem tudo a ver com a simetria física", define McHardy.

"Existe uma consistência incomparável nesta indústria",
garante Rovinsky, da Bernie Robbins, acrescentando: "Por
acaso o café da Starbucks é apenas outro cafezinho?"

Com certeza, toda a indústria de diamantes é a quintes-
sência do marketing. Você paga muito dinheiro por algo
que é basicamente o vidro comprimido porque durante
anos ouviu a propaganda dizer que essa é melhor maneira
de expressar o seu amor. Se você acredita que pagar um
pouco mais por um diamante Hearts on Fire expressa ain-
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