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Sony dá acesso gratuito a
conteúdo da rede PlayStation

● As nove principais fabricantes
brasileiras de relógios, entre
elas a Technos e a Seculus, fatu-
raram no ano passado R$ 884
milhões. No primeiro bimestre
deste ano, segundo a Superinten-
dência da Zona Franca de Ma-
naus, o setor já registrou um
crescimento de 96% em relação
ao mesmo período do ano passa-
do. “Estamos todos investindo
em expansão porque o mercado
relojoeiro no Brasil voltou a cres-
cer fortemente”, diz Oswaldo Mo-
reira, diretor de marketing da Se-
culus. “O bom momento é expli-
cado por um fato simples: o reló-
gio perdeu a função de marcar
horas, mas virou efetivamente
um acessório de moda.”

TÓQUIO

A Sony conquistou alguns joga-
dores depois que começou a ofe-
recer acesso gratuito a conteúdo
premium da PlayStation
Network, como forma de com-
pensar o vazamento de detalhes
pessoais de 78 milhões de contas
de usuários.

Muitos usuários do PlaySta-
tion em todo o mundo ficaram
zangados e frustrados com a de-
mora da Sony em alertá-los so-
bre uma das maiores violações
de segurança na história da inter-
net. Um primeiro aviso da em-
presa só surgiu uma semana de-
pois que a Sony detectou um pro-
blema na rede, em 19 de abril.

No domingo, a empresa pediu
desculpas e disse que reativará a
PlayStation Network gradativa-
mente, com segurança amplia-

da, e que oferecerá alguns con-
teúdos gratuitos aos usuários.

“O estrago está feito para a
Sony, não importa em que esca-
la a empresa venha a distribuir
conteúdo. A companhia terá de
realizar um esforço prolongado
para reconquistar a confiança
dos clientes”, disse Jay Defi-
baugh, diretor de pesquisa de
ações da MF Global, em Tóquio.
“Qualquer coisa que solape a dis-
posição dos consumidores de

fornecer detalhes de cartão de
crédito à Sony representa um
problema para sua estratégia de
redes.”

Grátis. A Sony anunciou no do-
mingo que oferecerá conteúdos
gratuitos, o que inclui 30 dias de
acesso grátis a um serviço pre-
mium, para os usuários existen-
tes, e que em certas regiões paga-
rá os custos de renovação de car-
tões de crédito. Essa compensa-

ção só será paga caso o usuário
tenha sofrido danos com a inva-
são da PSN, informou a empresa
sem acrescentar detalhes.

A notícia causou milhares de
comentários no blog do PlaySta-
tion e na página da empresa no
Facebook, muitos dos quais po-
sitivos. “É bom descobrir que a
Sony respeita e se preocupa tan-
to com seus clientes”, afirmou
um usuário identificado como
Ragabunny. “Honestamente, ja-
mais duvidei da Sony quanto a
isso. Como proprietário do
PlayStation desde o primeiro
console, sempre soube que eles
são bons em reconhecer proble-
mas em sua infraestrutura e no
mundo dos jogos.”

Outros manifestaram insatis-
fação. “O ponto é que vocês pega-
ram nosso dinheiro e não prote-
geram nossos dados pessoais e
de cartão de crédito. Nem sei co-
mo vocês poderiam compensar
isso”, afirmou um usuário do si-
te, identificado como rawstory.

Alguns usuários comentaram
ainda que não vão ter interesse
em registrar dados de cartão de
crédito na rede no futuro. “Ape-
sar de eu nunca mais colocar in-
formações do meu cartão em
suas mãos de novo, se eu vier a
comprar qualquer coisa da PSN
vai ser via cartões pré-pagos”,
disse o usuário leukoplast. /
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A ideia de vender relógios sur-
giu na Espanha, mais precisa-
mente numa praia das Ilhas
Baleares. Foi num dos bares
de imigrantes, no início da dé-
cada de 90, que o carioca Mar-
celo Amado e o gaúcho Marce-
lo Di Giorgio conheceram um
suíço, designer de relógios, e
começaram a dar os primeiros
passos para a criação da rede
de franquias Touch Watches,
que, desde a inauguração, dois
anos atrás, já abriu 67 unida-
des pelo País.

A empresa – de inspiração suí-
ça, produção chinesa, design es-
panhol e capital 100% brasileiro
– se estabeleceu no mercado
com um modelo de negócio mui-
to parecido com o da rede Chilli
Beans, que levou para quiosques
de shoppings apenas óculos de
marca própria, a preços acessí-
veis. Esse é um detalhe importan-
te no modelo de negócios das
duas redes, porque em pontos
de venda multimarcas os acessó-
rios teriam de dividir espaço
com a concorrência.

Na primeira fase da empresa,
na década de 90, os relógios
eram vendidos em lojas de roupa
e de acessórios na Europa. O suí-
ço Philip Marcham, filho de relo-

joeiros, produzia as peças artesa-
nalmente e os brasileiros cuida-
vam das vendas, no atacado.
“Ele não era um empresário, era
um sonhador, que queria fazer
relógios com design a um preço
baixo”, lembra Marcelo Amado.

A empresa durou cerca de três
anos e fechou com a morte de
Marcham depois de um acidente
de barco. Os sócios deram fim ao
estoque e seguiram outro rumo.
Cada um abriu pelo menos mais
dois negócios, em segmentos
completamente diferentes até
se encontrarem de novo, no Bra-
sil, em 2006. Dez anos depois de
criarem a Touch Watches, na Es-
panha, Amado e Di Giorgio deci-
diram reativar a marca.

Com um investimento de R$
1,2 milhão, eles abriram um escri-
tório de design em Barcelona,
terceirizaram a fabricação na
China e formataram a rede de
franquias. A primeira loja foi
aberta em 2009, em Búzios. No
ano passado, a Touch atingiu fa-
turamento de R$ 42 milhões. A
marca conta com mais de 200
modelos diferentes de relógios,
com preços a partir de R$ 59.

A rede se estrutura para lançar
em média dez novos modelos
por semana. É uma forma de ga-
rantir a sobrevivência num mer-
cado tão competitivo, em que se

concorre, ao mesmo tempo,
com grifes internacionais e pro-
dutos pirateados. A Touch conse-
guiu se diferenciar das princi-
pais marcas brasileiras porque
adotou uma operação de varejo,
coisa que as concorrentes nacio-

nais não têm. “Fazemos parte de
um segmento muito tradicional
e muito forte na indústria. O que
eles estão fazendo é uma novida-
de”, diz Oswaldo Moreira, dire-
tor de marketing do Grupo Secu-
lus, que tem mais de 50 anos de
atuação no mercado brasileiro.

Classe C. A intenção da Touch,
como de tantas outras redes, é
conquistar o cobiçado cliente da
classe C, mas também há espaço
para produtos sofisticados. A li-
nha mais exclusiva tem modelos
a R$ 1,2 mil. O próximo passo é
começar a produzir os modelos
mais caros no Brasil. A Touch es-
tá investindo R$ 6 milhões na
construção de uma unidade em
Manaus. A planta deve ficar pron-
ta ainda neste semestre. Inicial-
mente, a produção em território
nacional vai representar apenas
5% do total de 1 milhão de peças
montadas por ano. “Queremos
aumentar essa proporção grada-
tivamente até alcançar 30% em
2013”, diz Marcelo Amado.

Segundo ele, a produção em
Manaus vai contribuir com o pro-
cesso de internacionalização da
marca. Os empreendedores fa-
zem planos de exportar os aces-
sórios para a terra natal da mar-
ca. “Mas isso é no futuro, porque
status agora é estar no Brasil.”

Setor registra
crescimento de
96% no 1º bimestre

Nos quiosques, uma nova
forma de vender relógio
Touch Watches ganha mercado ao apostar em marca própria, design e preços acessíveis

Empreendedorismo

Iniciativa é forma de
empresa compensar
usuários pelo vazamento
de dados pessoais após
invasão de hackers
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Parceria. Marcelo Amado criou a Touch Watches na Espanha, com o sócio Marcelo Di Giorgio e um relojoeiro da Suíça

Perdão. Executivos da Sony pedem desculpas pelo vazamento
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