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Est rat é g i a Fabricante italiana de bolsas já tem 20
lojas no mercado chinês e pretende abrir 100

Com preços módicos
e parceiro local, Furla
acelera na China
Rachel Sanderson
Financial Times, de Milão

A comerciante italiana de bol-
sas femininas Fu r l a está aceleran-
do a abertura de 100 butiques na
China, prevendo que o país será
seu maior mercado dentro de
cinco anos. A estratégia visa con-
trabalançar a desaceleração glo-
bal das vendas dos artigos de lu-
xo mais caros, aproveitando uma
demanda crescente por marcas
de moda acessíveis na China.

O esforço da Furla na China
acontece no momento em que os
consumidores do sexo feminino
em mercados como os Estados
Unidos e a Europa se mostram
mais reticentes em gastar € 2 mil
em uma bolsa de luxo.

O crescimento da classe média
na Ásia e na América Latina é bom
para artigos de moda mais bara-
tos, abrindo oportunidade para
marcas de moda mais populares e
atraindo o interesse de investido-
res financeiros para o setor.

A Furla, fundada em 1927 por
Aldo Furlanetto, lançou sua pri-
meira loja-conceito de varejo em

Hong Kong há um ano e hoje tem
20 lojas na Grande China. Giovan-
na Furlanetto, presidente e filha do
fundador, disse que o grupo vem
registrado “fortes vendas” entre os
consumidores chineses. As vendas
da Furla na Itália cresceram 8% em
2012, em grande parte devido às
compras de turistas asiáticos.

O esforço de crescimento da
companhia ocorre depois de um
acordo de joint venture firmado
este ano com a Fung Capital Asia,
o braço privado de investimen-
tos estratégicos das famílias Vic-
tor e William Fung.

Para muitas marcas italianas,
uma joint venture com um inves-
tidor asiático que tenha foco na
China tornou-se uma maneira de
internacionalizar os negócios.

A abertura das 100 lojas, inicial-
mente em cidades grandes e mé-
dias, fará da China seu principal
mercado dentro de “quatro a cinco
anos”, disse Giovanna, que cria al-
gumas as bolsas da Furla.

Luca Solca, analista da Exane
BNP Paribas, diz que um desloca-
mento para a parte mais cara do
mercado da parte de marcas co-

mo Louis Vuitton e Gucci cria
uma oportunidade para as mar-
cas mais baratas.

A bolsa “Candy ”, que é  a “assi -
n a t u r a” da Furla e é feita de bor-
racha e couro de bezerro, custa €
295, comparada à bolsa “Speedy ”
da Louis Vuitton, de tamanho si-
milar e vendida por € 630. Solca
considera que as marcas a serem
beneficiadas pela tendência de
acessórios de preços mais acessí-
vel são: Coach, Michael Kors e To -
ry Burch nos Estados Unidos;
Furla, Coccinelle e Moschino, na
Itália; e Longchamps e Gerard
Darel, na França.

As firmas de private equity BDT
Capital Partners e General Atlantic
assumiram este ano participações
minoritárias na Tory Burch, no
momento em que a marca ameri-
cana cresce na Ásia e na Europa.

A receita da Furla cresceu 18%
em 2012, para € 212 milhões. O lu-
cro antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização (lajida) foi de
€ 32 milhões, um aumento de 28%.
Menos de um quarto de sua receita
teve origem na Itália e ela
opera em 71 países.

MyGloss abre loja própria na web

LUIS USHIROBIRA/ VALOR

Stocco, sócio da MyGloss, tem 13 lojas físicas e aposta em nova loja virtual para dobrar faturamento em um ano

Ac e s s ó r i o s
Cynthia Malta
De São Paulo

A MyGloss, marca de bolsas e
acessórios que surgiu em 2009
no Facebook como fonte de dicas
sobre moda, faturou R$ 11 mi-
lhões no ano passado no varejo
físico — hoje tem 13 lojas. Mas a
aposta do empresário Rodrigo
Stocco, e sua irmã e sócia Kátia
Stocco, é faturar mais R$ 10 mi-
lhões, em um ano, com a expan-
são dos negócios na internet.

Em janeiro de 2012, a My-
Gloss começou a vender seus
produtos dentro do Fa c e b o o k , e
há uma semana abriu sua loja
na internet, fora da rede social,

onde tem 1,5 milhão de segui-
doras, segundo Stocco.

“No Facebook começamos co-
mo blog, de orientação de moda,
não queríamos passar uma ima-
gem de ‘vender ’ produtos, diz
Stocco. No ano passado as vendas
dentro do Facebook chegaram a
R$ 800 mil, mas o empresário pre-
feriu fechar este canal de vendas
para focar na nova loja virtual.

A nova loja na web funciona,
por enquanto, para 25 mil clientes
cadastrados, a grande maioria de
mulheres, das classes A e B, entre
18 e 35 anos . Em sete dias, as ven-
das somaram R$ 30 mil e os itens
mais vendidos foram bolsas e brin-
cos que envolvem a orelha, os “ear
cuffs”. O plano é, em dois meses,
abrir para o público em geral.

Stocco, que trabalhou por nove
anos na Ambev antes de apostar
em seu próprio negócio, investiu
R$ 1 milhão, em recursos próprios,
na operação da loja virtual. Os pro-
dutos — são cerca de 2 mil itens no
portfólio — são fabricados por 16
empresas terceirizadas.

A experiência com franquias
ajudou. Stocco é franqueado, em
cinco lojas, de outras marcas de
vestuário como Tip Top (roupas
para bebês e crianças), Pucket
(de meias e moda íntima) e Eq-
qus (de jeans).

No varejo físico, onde a estra-
tégia da MyGloss é crescer com
franqueados, serão abertas mais
10 lojas até outubro. A MyGloss
deverá chegar ao lucro neste ano,
prevê o empresário.

Smartphones Grupo revê estratégia para estancar avanço do Android

Apple espera ganhar mercado
com iPhone 5C mais barato

ANDREW HARRER/BLOOMBERG

Tim Cook, chefe da Apple: custo acessível para liderar nova leva de clientes

Tim Bradshaw
Financial Times, de San Francisco

No começo de setembro, Tim
Cook subirá a um palco escureci-
do e dará início à tradição anual
da Apple: apresentar seu mais re-
cente iPhone.

Isso se tornou um procedi-
mento conhecido. Pegue um re-
tângulo fulgurante com quinas
arredondadas; acrescente um
chip mais rápido e alguns novos
recursos; deixe a badalação pu-
blicitária ferver em fogo brando;
venda a clientes deslumbrados.

O iPhone criou o mercado de
smartphones e se tornou o carro-
chefe da Apple, responsável por
uma receita de US$ 18 bilhões no
último trimestre.

Mas, apesar das dezenas de mi-
lhões de iPhones vendidos, a Ap-
ple continua a perder participa-
ção de mercado para o Android,
do Google. Muitos questionaram
a importância disso, já que a Ap-
ple continua embolsando o gros-
so dos lucros do setor.

A Apple parece ter chegado à
conclusão de que tem importân-
cia, sim. Neste ano, mudou de po-
sição. Cook vai apresentar dois
novos telefones: o iPhone 5S, um
iPhone 5 modernizado, e outro,
que a central de boatos apelidou
de iPhone 5C.

“É a maior reviravolta na linha
de produtos do iPhone de um
longo período”, diz Wayne Lam,
analista da IHS.

O que será que o C representa
em 5C? Não há uma resposta úni-
ca, mas o aparelho será mais ba-
rato (“cheaper ”, em inglês), mais
colorido e concebido para ter su-
cesso no mercado chinês. O pro-
duto também levanta perguntas
sobre se a Apple conseguirá
manter o sangue frio ao destinar
o iPhone aos segmentos de me-
nor poder aquisitivo do mercado
e nos permite compreender co-
mo Cook está administrando a
Apple. Em vista disso, veja a se-
guir os cinco ‘Cs’ do que, à falta

de melhor nome, chamaremos
de iPhone 5C.

O iPhone sempre foi visto co-
mo produto de primeira catego-
ria, ao custar cerca de US$ 200,
com um contrato de longo pra-
zo, ou US$ 650 sem ele. Apesar da
ascensão do Samsung e de outros
produtos concorrentes, mais ba-
ratos, seu preço médio de venda
permaneceu estável nos últimos
seis anos, o que se constitui em
uma façanha notável.

Mas, na medida em que desa-
celera o ritmo de crescimento da
receita da Apple e em que a pene-
tração nos mercados desenvolvi-
dos ultrapassa 50%, Cook reco-
nheceu que é necessário um apa-
relho mais barato para liberar a
próxima leva de clientes no mun-
do inteiro. Isso é particularmente
importante nos mercados emer-
gentes, em que as assinaturas
mensais que permitem às opera-
doras subsidiar o custo inicial do
aparelho são menos comuns.

No momento em que a Apple
amplia a linha do iPod de modo a
incluir o míni, o nano e o ‘s h u f f l e’
(randômico), os mais recentes
iPhones estarão disponíveis em
breve em dois níveis de preço. A
Apple foi surpreendida pelo per-
sistente sucesso dos iPhones 4 e
4S, que são mais baratos, ou gra-
tuitos, se acompanhados de um
contrato. O 5C deverá substituí-
los, padronizando-se na tela de 4
polegadas e tomada “l u m i n o s a”
menor. Talvez haja sacrifícios em
relação à qualidade da caixa — de
plástico, em vez de vidro e alumí-
nio —, mas poucos preveem que
o aparelho deixará de ter softwa-
re e serviços fundamentais, como
o controle de voz Siri.

Os observadores da Apple se
dividem em torno do grau de
queda de preço de um iPhone
“b a r a t o”. Benedict Evans, da En -
ders Analysis, afirma que é ne-
cessário um preço de US$ 200 a
US$ 300 para que o produto se
destine verdadeiramente ao
mercado de massa, ao vender

mais do que 10 milhões de uni-
dades e rechaçar a ameaça com-
petitiva representada pelo rival
com sistema Android.

Mas outros preveem um preço
muito mais elevado. O UBS e o
Morgan Stanley, por exemplo,
sugerem US$ 399 e o Citi, não
menos que US$ 450.

Essa perspectiva animou Wall
Street. Após temer um golpe à sua
lucratividade, analistas agora acre-
ditam que a margem bruta do 5C
pode ser de pelo menos 38%, acima
da média do conglomerado da Ap-
ple de 36,9%, computada no mais
recente trimestre.

Evans diz que esse preço mais
elevado possibilitará uma tecno-
logia mais atualizada no 5C, mas
que a mudança será mais “evolu -
tiva do que revolucionária”.

Desde seu logotipo de listras
da década de 70 até os iMacs da
loja de doces do fim da década de
90, a Apple sempre foi uma mar-
ca colorida. Mas, até agora, o
iPhone tem sido um caso de mo-
nocromatismo, primeiramente
em preto, com o acréscimo do
branco em 2011. Vazamentos da
cadeia de suprimentos sugerem
que o iPhone 5C será o momento
tecnicolor do produto, com cai-
xas de plástico vermelhas, ama-
relas ou azuis. Para se ter uma
ideia da possível paleta, veja a
versão atualizada do ano passa-
do do iPod Touch.

Será lançada ao mesmo tempo
que os novos aparelhos a mais re-
cente versão do software do
iPhone, o iOS 7, um novo projeto
radical comandado por Sir Jona-
than Ive. Além das novas anima-
ções e gestos, a característica
mais surpreendente do iOS 7 é

seu esquema cromático de íco-
nes de cores vivas e panos de fun-
do imaculadamente brancos.

“A cor sempre foi muito im-
p o r t a n t e” no mercado de apare-
lhos móveis, diz Carolina Milane-
si, do G a r t n e r. “Afinal, o telefone
não deixa de ser um acessório.”

Após vários anos em que a
maioria dos fabricantes imitou a
caixa preta e branca, a HTC e a
Nokia lançaram agora celulares
mais coloridos, embora nenhu-
ma das empresas tenha tido
enorme sucesso com eles.

Carolina Milanesi diz que os
consumidores estão ficando can-
sados de cores sem graça, mas
afirma que da última vez em que
telefones móveis assumiram co-
res do arco-íris — como o Razr
cor-de-rosa da Motorola —, em
meados dos anos 2000, era uma
época de inovação técnica relati-
vamente reduzida. “Po d e r í a m o s
pensar: estamos voltando às co-
res porque não há nada mais do
que isso?”, diz ela.

Apesar de vender um iPhone
mais barato, analistas dizem que
a Apple vai relutar em compro-
meter sua imagem de “descola -
d a”. O iPhone 5C deverá concor-
rer com aparelhos de faixa mé-
dia, como o Galaxy S4 Mini da
Samsung ou o One Mini da HTC,
que não são aparelhos propria-
mente baratos.

“Não é do interesse da Apple
disparar para a faixa mais baixa”,
diz Lam, do IHS. “Baixar o preço,
mas manter a sensação de pri-
meira categoria da marca é es-
sencial para sua estratégia de
marketing mundial.”

Cook disse frequentemente
que a Apple não vai batalhar por
participação de mercado por
suas vantagens intrínsecas, pre-
ferindo, em vez disso, continuar
empolgando seus clientes e asse-
gurando que pode cobrar um
bom lucro por fazer isso.

Mas os desenvolvedores de apli-
cativos dão atenção, sim, à partici-
pação de mercado quando deci-

Para o produto se
destinar ao grande
público, preço teria de
ficar entre US$ 200 e
US$ 300, dizem analistas

dem onde venderão seus produ-
tos. A maioria dos usuários dos
800 milhões de aparelhos Android
ativos baixam menos aplicativos
que os 250 milhões de clientes do
iPhone, diz Evans, da Enders. Mas a
pura e simples escala está tornan-
do os aparelhos do Google uma
prioridade maior.

“Essa é uma ameaça estratégi-
ca de porte para a Apple”, diz
Evans. “Um argumento de venda
fundamental para o iPhone é o
fato de os melhores aplicativos
serem do iPhone e estarem pri-
meiro no iPhone.”

Isso representa um exercício
de equilíbrio difícil para a Ap-
ple: cobrar o suficiente para fa-
zer com que o produto continue
apelando aos desejos da maioria
dos consumidores, e, ao mesmo
tempo, tornar o iPhone 5C fi-
nanceiramente acessível o sufi-
ciente para aumentar a partici-

pação de mercado para a Apple.
Promover esse equilíbrio é o

maior teste que a liderança de
Cook já teve de vencer até agora.
“Isso mostra a maneira pela qual
a Apple está se adaptando ao
m e r c a d o”, diz Lam. “A empresa
foi, por um longo período, for-
madora de gostos. Agora que o
mercado amadureceu, a Apple
tem de se adaptar.”

Resta conferir se o lançamento
do 5C é pragmatismo ou com-
promisso, mas Cook é inflexível
quanto ao foco na qualidade. “A
nossa diretriz é sempre oferecer
ótimos produtos, e não ‘como al-
cançar um determinado nível de
p r e ç o’. Essa diretriz sempre foi
benéfica para nós. Acho que con-
tinuará a ser”, disse ele no simpó-
sio do Goldman Sachs realizado
em San Francisco nes-
te ano. (Tradução de
Rachel Warszawski)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 ago. 2013, Empresas, p. B4.




