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Como crescer e manter a aura de exclusividade
Angelo Bonati, CEO da Panerai, fala da chegada oficial de seus relógios de luxo ao Brasil. Por Maria da Paz Trefaut , de Antígua
“Escolhi este lugar para a entrevista porque está um dia lindo. Você acha que foi uma boa
opção? Pensei que é muito melhor conversarmos aqui, diante
desta paisagem, do que irmos
para uma sala fechada”, diz o
CEO da marca de relógios italiana Panerai, Angelo Bonati. São
9h30 de uma manhã ensolarada
no final de abril e ele aponta para
o mar azul turquesa de uma
praia na ilha de Antígua, no Caribe. Estamos no hotel The Inn at
English Harbour — onde ele está
hospedado —, no restaurante
que fica junto à areia, no qual é
servido o café da manhã.
Ele pede licença para tomar o
segundo cappuccino do dia antes de começar a conversa. No
pulso, exibe um Panerai Luminor
422, com 47 milímetros de diâmetro, lançado no salão de Genebra, em janeiro deste ano. Veste
bermuda, camisa polo e um sapato de camurça confortável
(mais tarde posa para a foto de
terno e gravata). Está em boa forma para seus 61 anos. Algo indispensável para quem participa
em média de três regatas ao ano,
as mais importantes do extenso
calendário da Panerai Classic Yachts Challenge, com circuitos no
Caribe, na costa leste da América
do Norte e no Mediterrâneo.
Angelo Bonati nasceu numa
família modesta e começou a trabalhar aos 14 anos como aprendiz de joalheiro. O tempo fez dele
um executivo de sucesso no
mundo do luxo. Era diretor da
Cartier na Itália havia 20 anos e já
estava no Grupo Richemont,
quando a Panerai foi comprada
pelo conglomerado, em 1997.
Convidado para ser CEO, aceitou
o desafio e transformou a pequena marca de relógios num objeto
de culto internacional.
A Officine Panerai nasceu como uma empresa familiar em Florença, no século XIX. Produzia
instrumentos bélicos de precisão
e componentes de relojoaria para
a Marinha italiana. Na Segunda
Guerra, fabricou o primeiro relógio de pulso legível sob a água escura, para ser usado pelos mergulhadores. Mas esses relógios não
traziam o nome do fabricante por
razões estratégicas. Relógios de
pulso com marca Panerai surgiram na década de 1990.
Tudo mudou em 1996, quando
Sylvester Stalone filmava “Daylight” nos estúdios da Cinecittá,
em Roma. Era um filme catástrofe
e a produção lhe ofereceu um Panerai, por considerá-lo robusto o
suficiente para tanta ação. O ator
gostou tanto do relógio que encomendou logo 200 para presentear
aos amigos. Um deles acabou na
mesa do bilionário sul-africano
Johann Ruppert, dono do Richemont Group, que, também fascinado com o objeto, achou que o
melhor era comprar a empresa e
passar a fabricar relógios para o
público. Simples assim.
Em breve, assim que o Shopping Iguatemi JK resolver suas
pendências com a prefeitura, será aberta em São Paulo a 39 a boutique Panerai e a primeira da
América Latina. A decoração terá
os elementos básicos das outras:
madeira utilizada em veleiros
clássicos, escotilhas, móveis inspirados nas ondulações marítimas, piso de mármore italiano. O
relógio mais barato custará R$
10,9 mil e o mais caro, R$ 382,9
mil. Em média, os preços deverão
ficar 15% acima dos EUA, apesar
de todos os malabarismos feitos
pela empresa para compensar
impostos e taxas de importação.
Foi falando dessa chegada ao
Brasil que começou a entrevista
exclusiva de Bonati ao Valor:
Valor: Panerai chega ao Brasil ao
mesmo tempo em que outras três
marcas do grupo Richemont (Van
Cleef &Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre). Há mercado para tudo isso?
Angelo Bonati: Sim, porque
não serão grandes quantidades.
A boutique é o elemento que nos
permitirá um novo canal, capaz
de nos tornar mais conhecidos
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Angelo Bonati, CEO da Panerai, marca que chega ao Brasil neste mês; logo abaixo, modelos Radiomir expostos em Genebra; mais abaixo, modelos Luminor

pelo público, de forma a esboçar
um desenvolvimento mais consistente. Há muitos brasileiros
que compram nossa marca, hoje,
fora do país e por outro preço.
Mas, agora, baseados em São
Paulo, poderemos ter um sortimento maior de produtos e, com
isso, grandes conquistas.
Valor: Visando que clientes?
Bonati: As mesmas pessoas
que compram Panerai no mundo. Gente que gosta de exclusividade, que preza a autenticidade
de um produto, a maneira como
ele foi produzido, e que não olha
somente o preço.

Valor: Vocês também buscam
aqueles consumidores que têm o
Rolex como primeira escolha?
Bonati: As pessoas que têm Rolex acabam sempre entre nós.
Depois que elas compraram o
terceiro Rolex, o que vão fazer?
Acabam vindo a nós!
Valor: Ah, é assim que funciona?
Bonati: Sabemos que a Panerai
não é uma marca de primeira escolha. Então, já que você citou a
Rolex, falamos de uma marca
que abarca a transversalidade
dos clientes e que é universal. Já a
Panerai é muito bem identificada no seu nicho. Nós nos dirigi-

mos a uma clientela específica,
não estamos à frente do mercado. O que queremos é continuar
muito prestigiados na nossa
identidade, o que nos permite seguir sendo exclusivos.
Valor: O que vocês esperam dessa entrada no Brasil? Existe a expectativa de algum número?
Bonati: Não fixamos nenhum
número. Nosso intuito é fincar
nossa bandeira com uma primeira loja e, talvez, uma segunda, e
manter quatro ou cinco vendedores profissionais, de forma a
poder propor a marca a diferentes locais. Esse é o investimento
que delineamos por hora, numa
primeira fase.
Valor: A Panerai está aberta ao
público apenas há 14 anos, o que
falta para construir a marca?
Bonati: Já construímos uma
parte e há muito que construir. É
sempre preciso se adaptar ao
tempo que virá. Em termos de
materiais, de tecnologia. Mas o
mais importante é construir a perenidade de uma marca e isso é
feito de elementos indefiníveis,
intocáveis, que existem de uma
maneira ou de outra. Veja Hermès, por exemplo, ela sobrevive
ao longo do tempo. Uma mulher
pode até dizer: “Quero ou não
quero essa bolsa”, mas a bolsa
existe em sua cabeça, como um
objeto com alma. Citei Hermès
de propósito, porque é uma marca que não pertence ao grupo Richemont. Mas é um exemplo que
resume essa questão da perenidade. A perenidade é o que eu
busco, como um elemento transversal ao tempo, que deve ser comum a todas as épocas.
Valor: Hoje grande parte dos rendimentos das grandes marcas provém dos países emergentes. É possível construir essa almejada perenidade com dinheiro novo?
Bonati: Para manter uma marca é preciso ter países que a comprem. No mundo do luxo não fa-

zemos produtos para a China,
para o Brasil ou para a África do
Sul. Há que ter elementos comuns que façam parte de teu
próprio caráter. Se você comparar com o futebol, veja o Pelé, que
era capaz de jogar como ninguém jogava. Ele era único. No
mundo do luxo precisamos ser
únicos, não importa quem compra. O que fazemos deve ser
apreciado por todos. Então, o
que buscamos é a transversalidade das épocas e também dos
países e das culturas. Quando
elas estão bem administradas e
desenvolvidas pairam acima das
diferenças de cada país.
Valor: É verdade que o dono do
grupo Richemont teve dúvidas se
devia ou não comprar a Panerai por
não saber se ela se encaixaria em
seu portfólio de luxo?
Bonati: Era seu departamento
de gerenciamento de marcas
que tinha essa dúvida. Ele, desde
que viu o primeiro relógio sobre
sua mesa, não teve qualquer dúvida. Sabia que era luxo. Depois,
sim, a questão era como lançar
esse produto para o consumidor. Mas o senhor Ruppert foi visionário desde o início.
Valor: Vivemos numa sociedade
que se caracteriza pela ascensão
das mulheres...
Bonati:
[interrompendo]
Olha, não é de hoje que elas dominam o mundo. Desde que eu
era pequeno assim [estende a
mão e demarca uma altura inferior a um metro] compreendi
que elas é que mandavam...
Valor: Hoje, mais do que nunca,
então. A minha pergunta é se por
conta disso, a Panerai pretende desenvolver relógios femininos ou elas
devem usar os mesmos modelos que
os homens?
Bonati: Nossa demanda é apenas no sentido da qualidade.
Produzir um relógio menor como é comum na indústria relojoeira, apenas para dizer que é

um relógio feminino, não nos
interessa. Panerai é sinônimo de
relógios grandes e isso seria perder nossa identidade. Então,
quem decide isso é a mulher. Se
ela quer ter acesso à marca, ela
tem. Olhe para o pulso de Carla,
ele é muito pequeno e o relógio
fica perfeito [segura o pulso de
Carla Salicini, diretora de relações públicas, que acompanha a
entrevista e usa um Panerai Radiomir de ouro vermelho].
Valor: O fato de produzir relógios
robustos foi a grande diferença de
Panerai?
Bonati: No início fez grande diferença, porque éramos os únicos. E por isso o relógio foi muito
copiado e ditou tendências entre
outras marcas. Veio uma moda
de relógios grandes e até a Rolex
foi nessa onda. Muitos perceberam que é melhor um relógio
grande. Em termos de movimento e mecânica é melhor trabalhar
com um relógio maior.
Valor: Em sua opinião qual o significado que o relógio tem para os
homens? É um fetiche?
Bonati: Tenho a impressão de
que a maioria deles trata o relógio como um objeto muito, muito pessoal. Quase confidencial.
Para as mulheres é diferente, para elas é um acessório. Já eles
têm uma ligação mais sentimental, mais emocional, como se o
relógio fizesse parte de cada momento de suas vidas e por conta
disso não quisessem se separar
dele. Mesmo se temos quatro ou
cinco relógios, há sempre um
preferido. É como os sapatos. Podemos ter vários, mas somos capazes de colocar o mesmo par
durante um longo período, sem
ligar para os outros. Somos assim, o que fazer?
Valor: Ontem, numa roda de pessoas, ouvi-o dizer que quando estamos no mar o tempo não é aquele
que pode ser cronometrado por um
relógio. Que tempo é esse?
Bonati: É o tempo da natureza. Se você tiver que ir a Guadalupe [no Caribe] num veleiro é
totalmente diferente do que
quando precisa chegar a determinado lugar por uma estrada.
Se você está na estrada a 100
quilômetros por hora e tem 40
quilômetros para percorrer sabe sempre, quase com exatidão,
a que horas chegará ao seu destino. No mar, quando você está
no barco, sabe que há aquele
vento, mas o vento pode mudar: aumentar, diminuir. Há
inúmeras variantes e tudo depende disso. É o tempo da natureza, muito menos preciso e
convencional. Você pode chegar em quatro horas, mas também pode chegar em 20.
Valor: Por que sob seu comando
a Panerai começou a patrocinar regatas de iates clássicos?
Bonati: Porque eram os elementos mais importantes em
termos de esporte que poderíamos encontrar para patrocinar e
divulgar a marca. Há muitas coisas comuns entre um relógio Panerai e um veleiro clássico. A exclusividade, por exemplo. Não há
um veleiro clássico igual a outro.
São peças de arte, diferentes de
tudo o que há. É preciso um mestre construtor altamente capacitado para restaurar um desses
barcos, assim como nós precisamos de um artesão da relojoaria
de alta precisão para trabalhar
conosco, com enorme experiência para fazer o que faz.
Valor: De onde vem sua paixão
pelo mar?
Bonati: Olha, não sei. Comecei
a gostar de barcos desde criança,
quando via os veleiros inclinados
na televisão, ainda com imagens
em preto e branco. Não entendia
porque ficavam inclinados daquela forma e continuavam navegando. Depois, entendi. Aos 35
anos decidi que queria ser dono
de um veleiro e comprei meu primeiro barco.
A jornalista viajou a convite da Panerai

Excepcionalmente hoje Jorge Lucki
deixa de escrever sua coluna

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2012, Eu & Investimentos, p. D8.

