
Marca belga de relógios presente em mais de 120 países tem como foco o crescimento no Brasil. 
Expectativa da rede, que tem 5 mil pontos de venda no mundo, é abrir 30 pontos de venda até o fim de 2012 

Oportunidade em boa hora 
VIVIANE FAVER 

H 
á cinco anos no 
mercado in ter -
nacional, a mar-
ca belga de reló-
gios Ice-Watch, 

que já está presente em mais 
de 120 países, tem como foco 
o crescimento no Brasil, de-
pois de obter bons resultados 
nos Estados Unidos, França, 
Alemanha, Inglaterra e Méxi-
co, en t re ou t ros . Com mais 
de 2 milhões de peças vendi-
das em 2010, a marca tornou-
se rapidamente referência no 
ramo de relógios por vincular 
celebridades, moda, glamour 
e cores sazonais. Com proje-
to piloto instalado em Curiti-
ba, a marca inicia seu proces-
so de expansão e busca novos 
parceiros. A expectativa é de 
abrir 30 pontos de venda até 
o final de 2012. 

A ideia central da marca é 
t ransformar o relógio em um 
acessório de moda. Atualmen-
te, a marca está exposta em 
mais de 5 mil pontos de venda 
no mundo, totalizando mais de 
100 países, segundo os sócios 
da Ice-Watch no Brasil, Bernar-
do Grein e Ronaldo Ferreira. 

"Os relógios vem em emba-
lagem Be Cubic com a forma de 
caixa de Lego, que pode ser 
usada como cofrinho, porta-re-
trato ou objeto de decoração. A 
marca, famosa por seus mode-
los coloridos, tornou-se o reló-
gio fashion mais comercializa-
do no Reino Unido neste ano, 
além de ter sido, em 2009, o se-
gundo produto mais vendido 
na Galleries Laffayete, em Pa-
ris", conta Ferreira. 

Atualmente, a empresa con-
ta com 25 lojas em Curitiba, 
Florianópolis, São Paulo e Rio 
de Janeiro, que abriu neste mês. 
Bahia, Pernambuco, São Paulo, 
Santa Catarina e Rio de Janeiro 
são estados de interesse da Ice-
Watch. "Buscamos franquea-
dos com experiência em varejo 
e interesse em desenvolver 
uma marca internacional, com 
foco nas classes A e B", afirma 
Ronaldo Ferreira. Hoje, a rede 

Os sócios Bernardo Grein e Ronaldo Ferreira: marca ficou famosa no Reino Unido neste ano 

possui 25 lojas no Brasil. 
Aos interessados, a empre-

sa oferece apoio na escolha do 
ponto, p rog rama de t re ina-
mento, suporte operacional e 
ass i s tênc ia d u r a n t e todo o 
processo de pré e pós abertura 
da loja. O investimento inicial 
é de R$ 115 mil, e o f a tu ra -
men to mensa l da un idade é 
de R$ 80 mil. A marca trabalha 
com a ins t a l ação de quios-
ques de 6 metros quadrados, 
em média, e exige a contração 
de qua t ro func ioná r io s por 
ponto de venda. 

FISCALIZAÇÃO. Ferreira afirma 
que parte do marketing, ima-
gem e diagramação é desen-
volvida fora do País. Além dis-
so, todo ano os master f ran-
queados belgas vêm ao Brasil 
fazer uma espécie de fiscaliza-
ção com eles. Já os novos fran-
queados brasileiros recebem 
treinamento em Curitiba an-
tes de começa r o negócio e 
têm reuniões de rotina a cada 
três meses. Por enquanto, to-
das as lojas no Brasil são em 
shoppings centers. "Shopping 
tem mais movimentação e um 
vínculo com nosso público. 

Vendemos em torno de R$ 60 
mil a R$ 80 mil por mês em ca-
da loja e pretendemos atingir 
50 mil peças por ano", diz. 

O consultor do Sebrae-SP 
Gustavo Carrer diz que o risco 
é reduzido e a franquia, apa-
rentemente segura, mas o su-
cesso está atrelado à investi-
gação pessoal - buscar maior 
número de informações sobre 
o negócio. "Por ser mais testa-
da, a franquia supostamente 
tem mais chance de sucesso", 
diz. Faz parte da capacidade 
de gestão e disciplina do em-
presário reduzir os riscos em 
negócio independente ou em 
franquia, afirma, mas a carac-
terística principal deste últi-
mo modelo é a padronização. 

O empresário que compra 
uma unidade franqueada leva 
jun to know-how, manua i s e 
muitas regras. "Quem gosta de 
fazer tudo do próprio jeito e 
não quer seguir regras e pa-
drões pode excluir a opção de 
franquia", a ler ta Carrer. "O 
mdelo costuma ter restrições 
cont ra tua is que impedem o 
empreendedor de agir como 
quiser . Com isso, os mui to 
criativos podem se sentir um 

pouco tolhidos. No caso dessa 
franquia, em especial, o fran-
queado deverá ser uma pessoa 
que siga as regras e t rabalhe 
sempre em equipe com o mas-
ter f r a n q u e a d o r e os ou t ros 
franqueados da rede." 

PESQUISA. O f r a n q u e a d o do 
Rio de Janeiro, Felipe Freire, 
que inaugurou sua loja no mês 
passado, fez antes de investir 
uma pesquisa sobre marcas 
ainda não presentes no Brasil 
ou em expansão. "Importante 
na busca foi o po tenc ia l de 
crescimento da marca. Tam-
bém conhecia o master fran-
queado pessoalmente e apro-
fundei meu conhecimento da 
marca após algumas reuniões 
e pesquisa", diz. 

Ele en t rou com a loja em 
operação este mês e pretende 
obter o retorno do investimen-
to em um ano e meio. A expec-
tativa de faturamento anual é 
de R$ 650 mil, e Freire diz que já 
tem planos para em 2012 abrir 
quatro quiosques no Rio. "Os 
benefícios da marca são as co-
leções que mudam a cada esta-
ção, boa comunicação com 
master franqueados. Porém, a 

marca ainda é nova no País, o 
que d e m a n d a um custo de 
aprendizagem para ambos os 
mas te r f r anqueados e f ran-
queados regionais", declara. 

A f ranqueada de Salvador, 
Roberta Foppel, comprou sua 
franquia este ano, após pesqui-
sar marcas ainda não instaladas 
em sua cidade, que tivessem 
um bom potencial de desenvol-
vimento e aceitação pelo mer-
cado local e no Brasil. Ela conta 
que inicialmente o processo foi 
baseado nas informações sobre 
o p r o d u t o e s o b r e a franquia. 
Somente depois começou a tra-
tar sobre contrato e o desenvol-
vimento da franquia. 

"A operação iniciou em ou-
tubro e, pelo que percebi, em 
24 meses terei recuperado o 
investimento. A marca é bem 
posicionada no mercado ex-
terno e variedade de peças e 
coleções, mas ainda está pou-
co divulgada. Encontramos re-
sistência por parte de alguns 
consumidores. Também por 
isso, é alto o custo de divulga-
ção local." Rober ta prevê a 
abertura de dois quiosques no 
ano que vem: um em Aracaju e 
outro em Salvador. A ut
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 dez. 2011, Seudinheiro, p. B-12. 




