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Seculus e Technos reagem à Champion e obtêm liminar para vender o troca-pulseira  
 
A forte expansão nas vendas dos modelos de relógio troca-pulseiras, um dos segmentos 
responsáveis pelo atual bom momento do mercado relojoeiro no país, acabou levando as 
maiores empresas do setor à Justiça.  
 
As vendas dessa linha de produtos da marca Champion, a líder no segmento, aumentaram 
duas vezes e meia neste ano, e a estimativa é que todas as fabricantes locais comercializem 
mais de 4,5 milhões de relógios troca-pulseiras em 2011. É mais da metade da previsão total 
de oito milhões de relógios a serem vendidos no Brasil no ano. Como todos querem um naco 
desse bolo, a disputa ganhou novos contornos.  
 
No final do ano passado, o comando da Magnum, dona da Champion, presidida por Roberto 
Graziano, enviou uma notificação extrajudicial para as empresas Seculus, dona da Mondaine, e 
para a Technos, que controla a marca Mariner. No documento, a empresa informa que causou 
estranheza a semelhança no design dos relógios da Champion em relação aos produtos das 
rivais, lançados no ano passado. A Champion foi a primeira a relançar o produto no país em 
agosto de 2009, depois de já ter sido a primeira a fabricar a linha nos anos 80, quando foi um 
sucesso instantâneo. "Até o número dos aros do relógios deles eram iguais. Não há problema 
em ter uma linha de troca-pulseira, mas igual não pode", diz Roberto Graziano, presidente do 
grupo Magnum.  
 
Em janeiro deste ano, um mês após receber a notificação da Champion, a Seculus decidiu se 
antecipar e entrou com um pedido de liminar na 1ª Vara Civil de Manaus (AM), para 
resguardar o direito da empresa de produzir e vender o produto. A Technos fez o mesmo em 
novembro e obteve a liminar no mês seguinte. Neste momento, a Champion tenta cassar as 
duas liminares. "Isso foi feito para as empresas se protegerem", diz Fernando Eid Philipp, sócio 
do escritório Gusmão & Labrunie, que representa a Seculus e a Technos. "A Magnum não tem 
a patente ou o direito industrial do produto. Eles querem uma exclusividade para atuarem 
como monopólio". 
 
O comando da Champion diz que não quer limitar as opções ao consumidor - as três marcas 
vendem o relógio com cinco pulseiras por preços de R$ 149 a R$ 159. E entende que a venda 
de linhas de produtos tão semelhantes, conta Graziano, pode confundir o consumidor. 
"Estamos vendendo muito. Parece um ato meio desesperado deles", diz. A juíza Joana 
Meirelles, que deferiu a liminar, esclarece que "a apresentação no mercado (merchandising) e 
respectivas embalagens são incapazes de causar confusão nos consumidores". 
 
Como óbvio pano de fundo da disputa, está um crescimento acelerado das marcas nesse 
segmento. A Champion espera vender 3,5 milhões de troca-pulseiras em 2011, contra 2,8 
milhões em 2010. Antes de lançar o novo modelo, a empresa vendeu, na soma total de suas 
marcas, cerca de 1 milhão de relógios em 2009. Neste ano, a demanda pelo produto já supera 
em duas vezes e meia o acumulado no ano passado. Conforme o Valor apurou, as empresas 
Seculus e Technos bateram a meta de venda da linha para o primeiro bimestre do ano. 
 
Na Zona Franca de Manaus, onde estão as principais indústrias, o setor relojoeiro faturou R$ 
883,6 milhões em 2010, uma expansão de 52% em relação a 2009. Isso foi puxado por novas 
cores da linha de troca-pulseiras, pela chegada de novas marcas estrangeiras, que passaram a 
produzir em parceria com terceirizados, e pela ampliação do crédito na praça - os relógios no 
Brasil são vendidos em sua maioria, em até seis parcelas. 
 
Apesar do aumento, há duas questões que preocupam o mercado. Estima-se que entrem 
ilegalmente no país dez milhões de relógios ao ano (a produção local deve chegar a oito 
milhões em 2011). E há risco de gargalo. "Boa parte de nossos mecanismos para o relógio, o 
motor do produto, são importados do Japão. E depois do tsunami, eles estão com problemas 
na produção", diz Graziano. "Eles dizem que só regularizam a entrega em dois a três meses. 



Temos estoques para uns 30 dias". A solução é recorrer aos fornecedores na Suíça, que já 
estão sobrecarregados com os pedidos, após a tragédia no Japão.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 abr. 2011, Empresas, p. B7. 


