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EU&E ST I LO
CÂMBIO FLUTUANTE

Navegar é preciso, mas só se for com luxo
Mercado de lanchas de alto padrão e iates cresce no país com capital estrangeiro e produção nacional. Por Camilla Veras Mota, de São Paulo

D I V U LG A Ç Ã O

Marcio Christiansen, da Ferretti: marca italiana abre segunda loja Tools&Toys em novembro, em Florianópolis; abaixo, embarcações da Sea Ray e Bayliner

Desde os tempos das carave-
las, nunca se viu tanta gente
querendo se lançar ao mar ru-
mo ao Brasil.

No começo deste ano, en-
quanto os Estados Unidos come-
moravam avanço de 6% nas ven-
das de barcos de lazer em 2011
— o primeiro crescimento desde
2006, segundo a National Mari-
ne Manufactors Association — e
o mercado de náutica europeu
ainda lutava para voltar ao pa-
tamar pré-crise (em 2011, o
segmento movimentou € 20 bi-
lhões, € 3 bi menos do que em
2008, conforme dados da Euro-
pean Boating Industry), o Brasil
faturava 37% mais, US$ 800 mi-
lhões, segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Construto-
res de Barcos (Acobar). Desde
2007, o crescimento anual mé-
dio das vendas do setor, com
exceção de 2009, era de 8%.

O resultado, segundo Eduardo
Colunna, presidente da entida-
de, deveu-se à combinação entre
retração econômica nos merca-
dos consumidores tradicionais
de lanchas esportivas e iates e o
aumento de renda no Brasil.

Em 2011, a importação de
barcos a motor e embarcações
de recreio foi recorde, como
mostram os números do Minis-
tério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior.
Atingiu US$ 220,7 milhões, 73%
mais que em 2010. A tendência,
porém, é que esse percentual di-
minua cada vez mais. Em setem-
bro de 2011, a Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex) elevou
a tarifa de importação de barcos
a motor de 20% para 35%. Com-
binada à apreciação do dólar pe-
rante o real, a medida antidum-
ping diminuiu ainda mais a
competitividade dos produtos
vindos de fora. Entre janeiro e
setembro de 2012, as importa-
ções já descresceram 30% em va-
lor quando comparadas ao mes-
mo período do ano passado.
“Muita gente que veio para de-
sovar o que estava encalhado já
voltou para casa”, diz Colunna.

É esse cenário que justifica a
recente e súbita chegada de com-
panhias dispostas a investir dire-
tamente no Brasil. Até 2010, to-
dos os estaleiros instalados no
país eram nacionais. Hoje, dos
180, 10 são estrangeiros. A ame-
ricana Brunswick, maior fabri-
cante de barcos do mundo, com
receita de US$ 1,1 bilhão, abre a
11 a fábrica no mundo em no-
vembro, em Joinville (SC). “A par-
ticipação do Brasil era quase nula
em nossa operação. As altas tari-
fas não permitiam que exportás-
semos em grande volume. Abrir
a fábrica aqui começou a fazer
sentido há um ano, quando con-

trastamos o bom momento do
Brasil e as dificuldades nos mer-
cados clássicos”, afirma Jorge
Valdes, gerente geral do grupo
para o Brasil. A Brunswick pro-
duz aqui duas de suas 17 marcas
— Bayliner e Sea Ray. A planta de
14 mil m2 recebeu US$ 22 mi-
lhões de investimento e tem ca-
pacidade para fabricar 400 em-
barcações de 25 a 40 pés.

Segunda no ranking global de
vendas, com faturamento de
€ 700 milhões, a francesa Bene-
teau inaugurou estaleiro em
abril, em Angra dos Reis (RJ).
Marcos Soares, antigo licencia-
do da marca e hoje CEO no Bra-
sil, diz que a empresa quer estar
entre as três maiores do país.
Da planta, que consumiu R$ 12
milhões, saem 30 barcos por
ano, número que deve subir pa-
ra 50 em 2013.

A italiana Azimut-Benetti gas-
tou R$ 30 milhões para erguer es-
trutura própria em Itajaí (SC).
Em funcionamento desde 2010,
o espaço fabrica hoje um terço da
meta anual que a empresa quer
atingir nos próximos três anos,
de 100 barcos. Davide Breviglieri,
CEO da Azimut do Brasil, diz que
a operação rendeu US$ 100 mi-
lhões em 2011, 10% do volume
de negócios do grupo Azi-
mut-Benetti e 25% daquele das
marcas Azimut Yachts e Atlantis.
A empresa prevê que as vendas
no país cresçam 30% em 2012.

Para a também italiana Ferret-
ti, a relação de dependência com
o Brasil é ainda maior. O fatura-
mento de € 150 milhões espera-
do para 2012 é quase um terço
dos € 480 milhões que a marca
prevê arrecadar globalmente. A
Ferretti tem no Brasil um portfó-
lio com cerca de 11 produtos,
que têm de 53 a 100 pés e custam
entre R$ 3,5 milhões e R$ 38 mi-
lhões. Marcio Christiansen, licen-
ciado da marca por 17 anos e
atual CEO no Brasil, diz que as fi-
las de espera a que assistiu em
2011 não se repetem neste ano
— a expectativa da Acobar é que,
devido ao fraco desempenho da
economia em 2012, as vendas
do setor permaneçam estáveis
em relação ao período anterior
—, mas já negociou 75% da pro-
dução de 2013.

O bom momento levou a em-
presa a investir R$ 1,5 milhão pa-
ra abrir mais uma Tools&Toys,
onde recebe os clientes. A pri-
meira loja, no shopping Cidade
Jardim, em São Paulo, é de 2010.
No dia 27 de novembro será
inaugurada a de Florianópolis,
no Continente Park Shopping,
ainda em construção. Além da lo-
ja, o novo espaço abrigará um
restaurante italiano, o Ferretti al
Mare. O terceira ponto, diz Chris-

tiansen, está sendo planejado já
para fevereiro de 2013, no shop-
ping Fashion Mall, no Rio de Ja-
neiro. O estaleiro da Ferretti, em
operação desde abril de 2011 em
Vargem Grande (SP), recebeu
aporte de R$ 45 milhões e tem
620 funcionários. No próximo
ano, a gestão quer aumentar a
produção anual de 70 para 120
barcos e estender em 7 mil m2 a
planta de 42 mil m2.

Além destas, operam hoje no
país as marcas italianas Cranchi e
Sessa Marine. A Rio Yachts, tam-
bém da Itália, anunciou que co-
meçará a produzir no Rio Grande
do Sul em 2013, assim como a es-
panhola Astondoa, que abrirá
em Joinville (SC) a primeira fábri-
ca internacional, ao custo de R$
40 milhões — hoje o grupo tem 7

estaleiros na Espanha. Anderson
Linzmeyer, diretor comercial, foi
recrutado pelo grupo depois de
trabalhar na implantação da
planta da Brunswick no país. No
primeiro ano serão montados 20
barcos com “kits” vindos da Espa-
nha. O primeiro “made in Brazil”
será uma embarcação de 38 pés,
que valerá R$ 1,4 milhão. A mé-
dio prazo, a marca quer trazer
seus modelos maiores — os supe-
riates —, que chegam a 200 pés.

Além das pesadas tarifas de
importação e do dólar em ten-
dência de alta, um terceiro fator
induz os grupos estrangeiros ao
Brasil. Entre os emergentes que
têm demonstrado apetite para
consumir artigos de luxo, o país
se sobressai por já possuir uma
tradição náutica. “Os chineses

não costumam gastar as horas de
lazer na água”, diz Valdes, da
Brunswick. “Eles também não
têm o costume de tomar sol, o
que faz com que os barcos te-
nham de possuir uma área co-
berta maior que o normal”, afir-
ma Linzmeyer, da Astondoa. “Os
russos gostam de velejar, têm di-
nheiro para comprar nossos ia-
tes. O problema é que o frio re-
duz bastante o tempo em que é
possível aproveitar a água.”

Por isso, os estaleiros estran-
geiros têm demonstrado boa
vontade em “tropicalizar ” o port-
fólio. Os brasileiros gostam de
barcos com grandes áreas exter-
nas, para receber convidados, fa-
zer festa. É comum ver na costa
brasileira iates com plataformas
hidráulicas, para acomodar uma

mesinha na água, ou com chur-
rasqueira, espaço gourmet.

Com a demanda aquecida, po-
rém, a infraestrutura pode ser
um grande gargalo para o desen-
volvimento do mercado, atestam
os empresários do segmento. O
número de marinas e de vagas
para barcos precisa ser encorpa-
do, dizem. Para Colunna, da Aco-
bar, esse é o momento para o se-
tor se organizar, ganhar produti-
vidade e eficiência para se tornar
um hub mundial, mesmo quan-
do Europa e EUA estiverem ple-
namente recuperados. Essa pos-
sibilidade não parece remota. A
maioria dos grupos estrangeiros
que operam aqui já manifestou a
intenção de usar o país como ba-
se para exportar para Uruguai,
Argentina e Chile.

Acima, modelo 870 da Ferretti, que começa a ser fabricado no Brasil, e detalhes do interior da embarcação, que custará R$ 20 milhões;
abaixo, o Monte Carlo Yatch 76, da francesa Beneteau, singrando a Baía de Guanabara, e sala e quarto do iate, vendido a R$ 16 milhões
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 22 out. 2012, Eu & Investimentos, p. D6.




