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Bernard Arnault, o todo pode-
roso diretor executivo da
LVMH, teve bem menos suces-
so que o obtido com a Bulgari
no seu trabalho para adquirir
uma outra lenda do luxo euro-

peu, a Hermès. A LVMH anun-
ciou em dezembro ter aumenta-
do para 20% sua participação
na fabricante francesa de lenços
e bolsas, o que provocou a ira
dos descendentes da família
fundadora da marca, que, coleti-
vamente, controla mais de 70%
da companhia.

A LVMH, além disso, está se
ressentindo de um escândalo
envolvendo o estilista John Gal-

liano, demitido pela casa Dior
na semana passada em meio a
acusações de antissemitismo
– o estilista disse ser um admi-
rador de Adolf Hitler. “O fato
de que o nome da Dior possa
ter sido manchado, por inter-
médio de seu estilista, por
mais brilhante que ele seja, é
muito doloroso para nós”, dis-
se o presidente da Dior, Sid-
ney Toledano.

Eilene Zimmerman
THE NEW YORK TIMES

Empreendedores que têm um
negócio de “um homem (ou mu-
lher) só” geralmente querem
que ele pareça maior do que é,
tanto em termos de funcioná-
rios quanto em recursos para
atender clientes. Nos Estados
Unidos, isso agora é possível gra-
ças a parcerias que esses peque-
níssimos negócios podem desen-
volver, passando para o cliente

uma imagem de uma companhia
de porte muito maior.

No ano passado, Logan Hale,
fundador da empresa Your Lit-
tle Film, uma pequena compa-
nhia baseada no subúrbio de Los
Angeles que cria curtas-metra-
gens personalizados, ganhou a
mídia depois de patrocinar o
evento Baby Loves Disco, de
crianças dançarinas. Ele mon-
tou um estande e fez contato

com 400 potenciais clientes. O
problema: Hale não tinha condi-
ções, sozinho, dar conta de to-
dos os contatos que angariou.

Por isso, o empresário usou o
serviço Batchbook, especializa-
do em relacionamento com o
cliente para pequenos negócios.
A Batchbook, por seu turno, jun-
tou-se à MailChimp, uma plata-
forma de marketing na internet
que gerou um e-mail de retorno
para cada um dos potenciais
clientes da Your Little Film. “Eu
obtive uma taxa de resposta de
10%, ótima para e-mails”, conta
Hale. “Desde então, já fechei seis
trabalhos.”

Pequeno empresário e escri-
tor, David S. Garland afirma que
existe uma série de estratégias
que os pequenos negócios po-

dem usar para concorrer direta-
mente com grandes companhias
sem precisar montar departa-
mentos novos em suas próprias
estruturas ou contratar funcio-
nários. Algumas opções não cus-
tam nenhum tostão.

Garland é um usuário do Tun-
gle.me, uma ferramenta grátis
de gerenciamento de agendas.
Com o produto, ele consegue sin-

cronizar sua agenda com o tem-
po livre de seus clientes – sem
revelar o conteúdo de seus de-
mais compromissos. Assim que
as duas partes concordam sobre
uma data e horário, o compro-
misso é registrado no calendário
de ambas.

Assistentes. Muitos negócios
individuais usam os serviços de

assistentes “virtuais” – secretá-
rias temporárias contratadas de
acordo com a necessidade, que
trabalham remotamente, geral-
mente de usas próprias casa. Gar-
land, por exemplo, usa cerca de
40 horas desse tipo de serviço
por mês. “O bom é que você não
tem um empregado”, diz. “É al-
guém que você paga por hora, en-
tão é um gasto dedutível.”

Já Peter Sorgenfrei, fundador
da consultoria em desenvolvi-
mento de produtos Sorgenfrei
LLC, de Nova York, usa o canal
Regus, que lhe permite encon-
trar espaço de escritório em qual-
quer lugar do mundo. “Eu posso
chegar em qualquer local com o
serviço Regus e trabalhar o dia
inteiro lá, com um telefone fixo,
acesso à internet e até sala de
conferência, se eu precisar fazer
uma reunião.”

PARA LEMBRAR

Ferramentas de gestão para
pequenos negócios a custo zero

O setor de marcas de luxo saiu
da crise, se é que um dia en-
trou nela. Bernard Arnault,
proprietário da LVMH, que

engloba 50 marcas de prestígio (Louis
Vuitton, o champanhe Moët Chandon,
a marca de relógio Tag Heuer, Chau-
met, Christian Dior, de Beers, etc)
acrescentou mais uma joia à sua cole-
ção: a Bulgari, célebre joalheria e relo-
joaria criada em 1884 em Roma por joa-
lheiros gregos exilados na Itália. O negó-
cio chega a US$ 6 bilhões.

A Vuitton está habituada a esse tipo
de aquisição. Geralmente, não se preo-
cupa muito com tato. Predadora, ataca
como uma águia que agarra a sua presa
e leva para o ninho o belo despojo.

Foi o que fez há pouco com a casa

Hermès, adquirindo 20% do seu capital
e provocando gritos de cólera da famí-
lia. No caso da Bulgari, o procedimento
foi diferente. A aproximação foi pacífi-
ca. Os dois dirigentes do grupo italiano,
Paolo e Nicola Bulgari, ficaram encanta-
dos. A perenidade da marca está garanti-
da e a família italiana vai se tornar a
segunda acionista da LVMH, com 3%
do capital (Bernard Arnault possui 45%
do capital e 60% dos direitos de voto).

Esse episódio comprova que, no se-
tor de alto luxo, a recuperação está aí.
Na Bolsa de Paris, os campeões são os
grupos farmacêuticos (Sanofi-Aventis,
etc), seguidos pelas marcas de luxo – a
LVMH de Bernard Arnault, a permanen-
te L’Oreal, verdadeiro monstro sagra-
do na área dos cosméticos.

Podemos falar também da fulguran-
te prosperidade da relojoaria “de cole-
ção”. Se quiser adquirir determinados
modelos da marca Rolex, terá de espe-
rar dois anos. É o caso do modelo Dayto-
na, usado pelo ator americano falecido
Paul Newman quando participava da
corrida de carros, “24 horas de Le
Mans”. As marcas, como Patek Philip-
pe, Audemars Piguet e Breguet, por
exemplo, também estabelecem prazos
longos.

Entretanto, no período mais violen-
to da crise, há dois anos, a relojoaria
sofreu. Na Suíça, os negócios do setor
caíram 25%. Hoje, todos os indicadores
são excelentes: as exportações de reló-
gios suíços aumentaram 22% no ano
passado (com o faturamento atingindo

€ 12,5 bilhões). E ninguém ficará sur-
preso ao saber que esse boom é ali-
mentado pela China. Hong Kong é
hoje o primeiro mercado dos reló-
gios suíços.

Os relojoeiros desempregados po-
dem se candidatar, pois os fabrican-
tes suíços estão recrutando. Estão
até com alguma dificuldade para en-
contrar pessoal capacitado, pois é
uma atividade ultrassofisticada, que
exige uma longa aprendizagem.

Eis algumas das especialidades en-
volvidas: cinzelador, ajustador, gra-
vador. É bom saber que, nessas em-
presas de alto nível, o relojoeiro fabri-
ca somente 20 relógios por ano. As-
sim, para acalmar os clientes, algu-
mas fabricantes têm o hábito de lhes
enviar, de vez em quando, uma foto-
grafia para mostrar como o trabalho
está avançando. / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO

PIER PAOLO CITO/AP

J. EMILIO FLORES FOR THE NEW YORK TIMES

LVMH compra a
italiana Bulgari
por US$ 6 bilhões
Gigante francesa do luxo, dona de marcas como Louis Vuitton
e Dior, acrescenta a sofisticada joalheria ao seu portfólio

O grande luxo em plena expansão
Compra da Bulgari pela
LVMH mostra que o
setor de marcas de luxo
saiu definitivamente da crise -
se é que um dia realmente
esteve nela

Fracasso na
investida sobre
a Hermès

US$ 27,9 bi
é o valor de mercado aproximado
da LVMH, que é controlada pela
família do diretor executivo Ber-
nard Arnault. A família Bulgari
passa a ser a segunda maior acio-
nista do grupo.

● Papelada
O Shoeboxed ajuda empresários
a organizar recibos e documen-
tos. O empreendedor envia a pa-
pelada, que é digitalizada em
uma conta individual. Após o ser-
viço, os originais são devolvidos.

Empreendedorismo

Serviços na internet e
parcerias de baixo
custo ajudam donos de
pequenas empresas a ter
gestão de ‘gente grande’

Mercado. Com a Bulgari, LVMH espera dobrar sua receita com a venda de joias e relógios

Clientela. Hale usou parceria para prospectar negócios

Artigo

PARIS

A gigante do luxo francesa
LVMH está adicionando mais
uma joia à sua coroa: a italiana
Bulgari. Essa união inespera-
da provocou muito alvoroço
na já frenética Paris Fashion
Week. E colocou a LVMH nu-
ma posição ainda melhor para
atrair novos consumidores ri-
cos de países como China e
Rússia, que querem marcas
clássicas, como as bolsas de
couro Luis Vuitton e as joias in-
crustadas de diamantes e es-
meraldas da Bulgari.

Num comunicado, a LVMH,
dona de marcas como Louis Vuit-
ton, Christian Dior, champanhe
Dom Perignon e perfumes Guer-
lain, anunciou que vai trocar 16,5
milhões das suas próprias ações
pela participação de 51% da famí-
lia Bulgari na joalheria. Aos acio-
nistas minoritários da Bulgari,
ela deverá oferecer o equivalen-
te a € 12,25 (US$ 17,10) por ação
numa oferta pública. Com esse
acordo, a família Bulgari ficará
com 3% da LVMH. No total, o
acordo está avaliado em€ 4,3 bi-
lhões (US$ 6 bilhões).

O diretor administrativo da
LVMH, Antonio Belloni, disse
que essa foi a maior aquisição da
companhia em mais de 20 anos
de história de compras de mar-
cas de luxo, de Kenzo a Givenchy
e Marc Jacobs. A LVMH e a Bulga-
ri apresentaram o acordo como
uma maneira de se aumentar ra-
pidamente os negócios com
joias e relógios, atingir uma mas-
sa crítica e acelerar seu cresci-
mento em mercados emergen-

tes.
“Estamos adicionando aos

nossos mercados já consolida-
dos outros novos que se mos-
tram cada vez mais promissores,
como a Rússia, China, Oriente
Médio, Brasil e Índia”, disse o di-
retor executivo da Bulgari, Fran-
cesco Trapani, que terá um as-
sento na diretoria da LVMH,
além de dirigir a divisão de joias
e relógios da empresa, que inclui
marcas como De Beers, Chau-
met e Hublot.

Os lucros da gigante francesa
na área de joias e relógios dobra-
ram no ano passado, para € 128
milhões (US$ 178,7 milhões), so-
bre vendas que cresceram 28%,
para perto de€1 bilhão (US$ 1,39
bilhão). Com a aquisição da Bul-
gari, fabricante de joias e reló-
gios que existe há 127 anos, as
vendas da divisão deverão do-
brar para € 2,1 bilhões (US$ 2,9
bilhões).

“Para ser honesto, a LVMH é a
sócia perfeita”, disse Trapani, pa-
ra quem os dois ingredientes vi-
tais do acordo são o know-how e
a atenção aos detalhes da parte
da LVMH, como também a sua
escala, com uma estrutura de ad-
ministração de qualidade global.

Observadores do setor aplau-
diram o acordo, dizendo que a
gigante francesa precisava
preencher um vazio no seu port-
fólio de marcas de luxo.

“Eles queriam há algum tem-
po comprar uma grande joalhe-
ria”, disse Long Nguyen, editor
da revista americana Flaunt.
“Não só é excelente para eles a
aquisição do nome Bulgari, mas
estão adquirindo também o jeito
de fazer da casa, que deve passar
para todas as marcas.”

Para a colunista do Wall Street
Journal, Christina Binkley, “a
LVMH é especialista em com-
prar essas joias de família e apri-
morá-las”. Mas a colunista aler-
tou que alguns clientes da Bulga-
ri parecem temer uma mudança
na joalheria. “Estava lendo os co-
mentários no Twitter e há mui-
tos antigos clientes da Bulgari
que se entristeceram com a notí-
cia”, disse. Os investidores, po-
rém, aplaudiram a compra, com
as ações da LVMH subindo 1,4%,
para € 113,15 (cerca de US$
157,90), no pregão da tarde em
Paris.

Ações. Com o acordo, a família
fundadora da Bulgari vai se tor-
nar a segunda maior acionista da
LVMH, depois da família do dire-
tor executivo do grupo, Bernard
Arnault. Com Arnault, a LVMH,
companhia criada em 1987, cres-
ceu, valendo hoje € 20 bilhões
(cerca de US$ 27,9 bilhões), com
a aquisição de um portfólio im-
pressionante de marcas de luxo,
que abrange do vinho Chateau
d’Yquem ao relógio Tag Heuer.
As receitas cresceram com o au-

mento da demanda em países
emergentes como a China.

Essa última aquisição de
Arnault traz para a LVMH a le-
gendaria joalheria romana prefe-
rida por estrelas de Hollywood,
como Elizabeth Taylor, cuja cole-

ção inclui um broche de esmeral-
da de 18 quilates cercado de dia-
mantes – a única joia usada por
ela no seu casamento com Ri-
chard Burton.

A Bulgari é a menor entre as
companhias de joias e relógios

de luxo. Ela foi fundada em 1884
pelo imigrante grego Sotirios
Bulgari, que abriu a primeira loja
na Via Condotti, em Roma, em
1905, e depois expandiu a marca,
abrindo mais 260 lojas. / AP,
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