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A joalheria Natan dá a volta por cima, depois de ficar mergulhada em uma crise 
iniciada em 2000 e que durou seis anos. Ao fazer uma restruturação por meio de 
gestores profissionais externos a partir de abril, conseguiu fechar 2007 com lucro e 
obteve crescimento de 64% nas vendas, que chegaram a R$ 37 milhões.   
 
A empresa familiar aberta há 52 anos já havia tentado por três vezes implementar 
uma administração profissional, mas não tivera êxito. Até 2006, acumulava dívidas 
de mais de R$ 60 milhões e havia fechado duas lojas, sofrendo com a concorrência, 
principalmente de vendedores informais de jóias.   
 
A restruturação implementada no ano passado, a cargo da consultoria Comatrix, 
incluiu a venda do prédio da sede da joalheria, em Ipanema, na zona sul do Rio. 
Atualmente, a Natan é locatária do prédio onde funciona a matriz. Com a venda 
deste e outros imóveis, foi possível quitar a dívida de R$ 40 milhões junto a 
fornecedores e bancos.   
 
Carlos Vaisman, gestor profissional da joalheria, renegociou dívidas com bancos, 
repactuou débitos fiscais que somavam R$ 20 milhões. No corpo de 350 
funcionários trocou, por exemplo, alguns gerentes de lojas, mas foram poucas 
mudanças. "Os controladores entenderam que o que fiz era o que a empresa 
precisava", disse o executivo.   
 
A família Kimelblat, controladora da Natan, incluindo o fundador que dá nome à 
empresa, participa dos negócios junto com os gestores. Natan Kimelblat, judeu 
polonês de 85 anos que saiu da Rússia em 1947 e começou a vida no Brasil 
trabalhando como mascate nas ruas do Rio, continua desenhando jóias e 
acompanhando o trabalho dos ourives. "As medidas tomadas deram certo e foram 
decididas em conjunto. Eles são administradores e nós, não. Mas falamos de igual 
para igual", diz Natan.   
 
O empresário, quando chegou ao Rio, vendia bolsas de porta em porta e passou a 
desenhar jóias para uma pequena joalheria de um amigo. Diante do sucesso, abriu 
um escritório de revenda e, logo depois, a primeira loja, onde recebia encomendas 
de gente famosa, como Sarah Kubitschek, mulher do presidente Juscelino 
Kubitschek.   
 
Com as finanças saneadas, a joalheria carioca investiu na diversificação dos 
produtos com preços mais baixos para conquistar mais vendas. "Aqui, uma pessoa 
pode gastar de R$ 200 a R$ 200 mil", observa Sérgio Kimelblat, filho do fundador 
da empresa.   
 
A expectativa para 2008 é do faturamento crescer no mesmo ritmo do ano 
passado, em torno de 60%. Em janeiro, o faturamento chegou a dobrar, 
impulsionado pelas vendas das 11 lojas próprias espalhadas entre as maiores 
capitais brasileiras. A rede de vendas inclui ainda um quiosque em um shopping e 
22 pontos em lojas multimarcas no país.   
 
"Expandimos a clientela, os produtos ficaram mais acessíveis. Cada vez mais, mais 
clientes compram itens de menor preço", diz Vaisman. A diversificação, entretanto, 
não significou massificar a produção. A joalheria continua trabalhando com poucas 
peças da mesma série para manter a idéia da exclusividade com design próprio. Na 
linha de relógios, na qual a empresa tem tradição na produção própria e detém 
exclusividade no país na venda de marcas como Chanel e Boucheron, a opção foi 
criar peças com pulseiras de couro. Foi lançada uma linha de jóias em prata 



seguindo uma tendência de consumo de sua clientela, formada por brasileiros de 
classe alta.   
 
Segundo Vaisman, o caminho da Natan é a expansão pois existe demanda para 
abertura de novos pontos. "Com essa gestão, se não houver complicação no país e 
o mundo andar direitinho, vamos ficar lá no topo", afirma o fundador. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 fev. 2008, Empresas & Tecnologia, 
p. B10. 


