
ArcelorMittal inicia produção de tubos

Preferimos pagar dois
terços dessa conta
(apreciação da moeda
americana no Brasil).
É simples: com o dólar
mais alto, o brasileiro
viaja menos e gasta
mais aqui. Nosso
volume aumenta”
LucaDallaZanna
CEO da Marchon Brasil

A ArcelorMittal inicia neste mês a produção de tubos de grandes

dimensões em sua fábrica de Cariacia (ES). Entre as peças, estão

200 tubos de 18 metros de comprimento que irão para a construção

de um estaleiro no Nordeste. Desde inauguração, em janeiro de

2012, a fábrica amplia a oferta de matéria-prima para projetos de

infraestrutura portuária, hidroviária, rodoviária e ferroviária no país.

A chegada da grife francesa Chloé
no mês passado, quase que na ca-
rona das também recém-incorpo-
radas Lacoste e Salvatore Ferraga-
mo, não apenas consolidou o mix
de assinaturas premium e luxo já
composto por Michael Kors, Cal-
vin Klein e Valentino. O reforça-
do portfólio da Marchon no Brasil
dimensiona a ambição da fabri-
cante de óculos sediada em Nova
York em ganhar terreno por aqui.

A companhia não divulga nú-
meros no Brasil, mas garante que
a reestruturação operacional ini-
ciada em 2010 está diretamente
relacionada a um crescimento no
primeiro semestre deste ano,
quando o faturamento dobrou
em relação ao mesmo período do
ano passado. “É resultado de um
trabalho muito próximo com o
nosso cliente direto, que não é o
consumidor final, mas sim as óti-
cas”, explica o italiano Luca
Dalla Zanna, CEO da divisão bra-
sileira, em referência a estratégia
de fidelização dos varejistas.

Há dois anos, a empresa man-
tém uma unidade de estocagem e
distribuição em Barueri. O que au-
mentou a velocidade na entrega
dos pedidos. “Antigamente, um
pedido demorava até seis meses
para ser concretizado. Isso não
era mais possível. Passamos a tra-
zer essas mercadorias antes, de
olho nas potencialidades do mer-
cado. Hoje conseguimos entregar
60% de um contrato no intervalo
de 10 a 15 dias”, complementa

ele. Somado a isso, Dalla Zanna
vê segurança de transitar em ni-
chos no qual a flutuação do dólar
ainda não interfere nos negócios.
“Dos 12% de aumento que tive-
mos para trazer as peças em rela-
ção ao início do ano, repassamos
4% para o mercado. Preferimos
pagar dois terços dessa conta. É
simples: com o dólar mais alto, o
brasileiro viaja menos e gasta

mais aqui. Nosso volume aumen-
ta”. As armações da Marchon
vem das unidades fabris instala-
das da China, Japão e Itália.

Cerca de 40 milhões de óculos
foram vendidos no Brasil no ano
passado, entre os modelos de
grau e de sol, o que resultou em
um mercado estimado de R$ 20 bi-
lhões. Cerca de 15% do total está
no segmento premium e luxo, fa-

tia que a Marchon estima ter hoje
próximo de 20%. E enquanto o bo-
lo cresce 15% ao ano, a divisão na-
cional da companhia anunciou
crescimento de 60% no ano pas-
sado e já projeta superar as expec-
tativas até o fim de 2013. Em pon-
tos de venda, a previsão de expan-
são de 25% neste ano é traduzida
na prática por um crescimento de
35% no número de lojistas. “Hoje
temos representantes regionais
no Centro-Oeste e Sul, que são as
regiões que nós mais consegui-
mos expandir depois de consoli-
dar a presença no Sudeste e Nor-
deste”, acrescenta Dalla Zanna.

Adquirida em 2008 pela pela
VSP, seguradora que atua no mer-
cado ótico nos EUA, a companhia
adotou um posicionamento glo-
bal com marcas europeias. Com
faturamento de US$ 700 milhões,
a Marchon tenta incomodar a Lu-
xottica, líder global que faturou ¤
7,7 bilhões em 2012.

“

VincentMundy/Bloomberg

Daniel Carmona
dcarmona@brasileconomico.com.br
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Com portfólio de marcas reforçado, Marchon valoriza fidelização junto aos varejistas através de uma estratégia

de logística dinâmica para seguir crescendo quatro vezes mais que o ritmo do mercado nacional de óculos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 ago. 2013, Empresas, p. 17.




