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Família Elsener comanda
a empresa há 129 anos
e nunca fez demissões
De Ibach-Schwyz (Suíça)

Em 129 anos de existência, a
empresa familiar suíça Victorinox
só teve quatro presidentes, todos
com o mesmo nome: Carl Elsener.
“E meu filho se chama Carl Elsener
também, mas só tem 14 anos e não
acho que esteja pensando em su-
cessão na empresa”, brinca o atual
presidente, o Carl número 4.

Além do nome, os dirigentes
têm em comum uma forte fé cris-
tã que influencia sua postura nos
negócios. Victorinox orgulha-se
de em mais de uma século “nunca
ter demitido um só funcionário
por razão econômica, ou seja, pa-
ra ganhar um pouco mais”.

Além disso, a política da empre-
sa é de a diferença entre o maior e o
menor salário não pode ser supe-
rior a cinco vezes. O salário médio
é de 75 mil francos suíços por ano
(ou US$ 80 mil). E a família pro-
prietária não recebe dividendos.

Além de vários benefícios so-
ciais, a empresa tem uma espécie
de “b a n c o” interno, pelo qual esti-
mula os trabalhadores a poupa-
rem. Para isso, paga taxa de juro
acima daquela do mercado. Atual-
mente é de 1,5%, comparado a
0,10% num banco comercial.

Na crise de 2001, após os atenta-
dos de Nova York, quando a em-
presa perdeu 30% do faturamento
ao não poder mais vender seus fa-
mosos canivetes em aeroportos e
aviões, o então patrão, Carl Elsener
3, não demitiu funcionários para
cortar custos. Ele cancelou horas
extras, estimulou funcionários a
sair de férias e emprestou dezenas
de empregados a outras compa-
nhias na região, até se recuperar.

Carl Elsener 3 dirigiu a empresa
por 57 anos e morreu este ano, dei-
xando o poder a seu filho Carl Else-
ner Jr, um de seus 11 filhos. Junior
trabalha na empresa juntamente
com outros oito irmãos e irmãs.

Em visita à empresa, a reporta-

gem do Va l o r viu fotos de Elsener
3, colados na parte de cima de
computadores, reputado por sua
crença cristã e fibra social. Ele
costumava dizer que as boas coi-
sas podem sempre ser feitas ain-
da melhores. “A crença em Deus é
muito importante”, diz Elsener
Jr, lembrando que seu avó man-
dou colocar na fachada da fábri-
ca em 1943, em plena Segunda
Guerra Mundial, uma faixa di-
zendo “Deus vai prevalecer”.

Para o executivo, ter uma boa
política social traz benefícios para
todos. “O respeito mútuo, a con-
fiança recíproca, o sentimento de
que se é respeitado ajuda na gestão
em geral, produz melhor qualida-
de e traz maior eficiência”, diz.

Ele procura aceitar de sete a dez
convites para conferências por
ano, para propagar uma certa for-
ma de gestão cristã nas empresas.
Conta que na Suíça e Alemanha,
por exemplo, há associações de
empresários cristãos, preocupa-
dos com práticas sociais.

Na Victorinox, isso é algo que
vai persistir, diz o executivo. Em
2000, a família colocou 90% das
ações da companhia na Funda-
ção Victorinox, com o objetivo de
permanecer independente finan-
ceiramente. Os outros 10% das
ações rendem recursos para uma
fundação caritativa pela qual a fa-
mília doa milhões de dólares por
ano para projetos sociais na Suí-
ça, África e outras regiões.

“Hoje mesmo passou por aqui o
bispo auxiliar do Rio de Janeiro,
Karl Romer [que é suíço]. Estamos
ajudando num projeto envolven-
do crianças de rua”, contou o exe-
c u t i v o.“Nunca pagamos dividen-
dos”, diz Elsener Jr. Da família, re-
cebe dinheiro quem trabalha na
empresa, do contrário “esqueçam
o dinheiro”. Para o executivo, não é
preciso muito mais do que tem pa-
ra viver. “E quando morrer não va-
mos levar nada”. (AM)

No Brasil, vendas mais do que dobram em 3 anos

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Kieliger, da Victorinox no Brasil, estuda trazer a linha de roupa, vendida na Europa e nos EUA: “O brasileiro gosta muito de internet [...] é aberto a coisas novas”

Cynthia Malta
De São Paulo

Nos últimos três anos, a Victo-
rinox mais do que dobrou as ven-
das no Brasil, vendendo relógios
de luxo, canivetes, malas para
viagem e até facas para frigorífi-
cos. A rede de distribuição, de
mais de 1,3 mil pontos, é consi-
derada suficiente para cumprir a
meta de crescer 18% neste ano —
o que dá espaço para Karl Kieli-
ger, diretor-geral da Victorinox
no Brasil, abrir novas frentes: ma-
pear o mercado para trazer a li-
nha de roupas; deslanchar as
vendas pela internet e abrir lojas
próprias para fortalecer a marca
e apresentar todo o portfólio.

A linha de roupas, vendida na
Europa e nos Estados Unidos, ain-
da não está no Brasil. “Estamos es-
tudando trazer”, diz o executivo,
observando que esse mercado exi-
ge cuidados. “O varejo de roupa é
muito rápido”. Mas a operação on-
line e a abertura de espaços pró-
prios para divulgar o portfólio são
iniciativas que já estão na rua.

A loja na internet começou a
funcionar em julho deste ano.

“Lançamos para alcançar os
clientes que moram no interior,
longe das lojas”, diz Kieliger, que
está otimista com as perspecti-
vas. “O brasileiro gosta muito de
internet, das redes sociais, é
aberto a coisas novas.”

Três quiosques próprios, que
mostram o portfólio da Victorinox
e das marcas que ela distribui no
Brasil como Cross (canetas) e Wen-
ger (relógios), foram abertos em
shoppings de São Paulo, Salvador e
Campos do Jordão (SP). Kieliger
negocia mais dois. E uma loja-con-
ceito, de maior porte, deve ser
aberta em, no máximo, dois anos.

A marca chegou ao Brasil há
20 anos, quando o governo Col-
lor abria o mercado a produtos
importados, mas o crescimento
vigoroso acontece a partir de
2010. “Para aumentar as vendas
era necessário fazer um trabalho
mais forte de divulgação da
marca. Isso começou a ser feito
há três anos e estamos muito
contentes”, disse Kieliger ao Va -
lor. O faturamento chegou a R$
18 milhões em 2012 e o executi-
vo diz que vai cumprir a meta de
crescer 18% neste ano.

Por isso, a operação no Brasil vai
receber mais verba de marketing
da matriz. “Nossa estratégia nos
últimos anos tem sido apresentar
melhor os produtos nas lojas”, diz
Kieliger, que trabalhou seis anos
na matriz, na Suíça, antes de che-
gar ao Brasil, há quatro.

O dólar em alta, diz ele, “é um
grande problema”, mas “nossa es-
tratégia é olhar o câmbio no longo
p r a z o”. Por isso, em vez de subir os
preços na faixa de 20% a 30%, o rea-
juste programado para os próxi-
mos meses vai ser inferior a 10%.

A companhia vende os reló-
gios em 150 pontos de vendas —
relojoarias e joalherias de alto
padrão — e Kieliger não vê neces-
sidade de fechar mais parcerias. “
Não faz sentido fazer uma distri-
buição massiva [para um produ-
to de luxo]. Se formos para algu-
ma loja nova será algo pontual,
como em Natal, por exemplo on-
de ainda não estamos”, diz.

Os produtos de cutelaria — fa -
cas e canivetes — têm uma distri-
buição bem mais ampla, em
mais de 1 mil pontos de venda.
Nesse mercado, a Victorinox re-
conhece dois fabricantes locais

com forte presença no país — a
Mundial e a Tr a m o n t i n a .

Para vender malas e acessórios
para viagem, a Victorinox acaba de
renovar um contrato para mais se-
te anos com o grupo Aste, que tam-
bém representa no Brasil as mar-
cas Kipling, Diesel, Colcci e New
Balance. Maria Eugênia Mori, exe-
cutiva da Aste, lembra que os pro-
dutos dessa divisão chegaram ao
Brasil em 2009 e eram vendidos
dentro da loja de produtos de luxo
Daslu e de algumas lojas da VR .

Em julho deste ano, a Travel
Gear, marca da Victorinox para
os produtos de viagem, estava
em 150 lojas e Maria Eugênia es-
tima que possam ser adicionados
mais 30 pontos até dezembro.

As vendas da divisão Travel
Gear aumentaram 30% no ano
passado e neste ano a taxa de ex-
pansão deve ficar em cerca de
20%, disse Maria Eugênia. O tíque-
te médio tem oscilado neste ano
entre R$ 380 e R$ 400. Os preços
desses produtos — que são fabri-
cados na Ásia, com design elabo-
rado nos Estados Unidos — já su-
biram 5% no Brasil neste ano e até
dezembro devem subir mais 5%.

Est rat é g i a Companhia suíça investe em marketing e prevê cinco anos para ter a marca bem estabelecida

Victorinox acelera internacionalização
Assis Moreira
De Ibach-Schwyz (Suíça)

Quando o visitante chega no
vilarejo de Ibach-Schwyz, na re-
gião que deu origem à Suíça, en-
tre montanhas e um belo lago, é
difícil ignorar a marca Victori -
nox. Um imenso cartaz com o fa-
moso canivete do exército suíço é
visto de longe, sinalizando o local
de produção desse símbolo hel-
vético reconhecido globalmente.

Victorinox é uma empresa fa-
miliar com 129 anos de existên-
cia, que sofreu sua mais forte tur-
bulência após os atentados de se-
tembro de 2001 em Nova York.
Da noite para o dia perdeu 30%
do faturamento, ao não poder
mais vender seus famosos cani-
vetes em aeroportos e aviões em
volta do mundo, no rastro de me-
didas de segurança aérea.

Para salvar a empresa, a família
proprietária teve de acelerar a ex-
pansão internacional e diversifi-
car a produção. De líder mundial
de canivetes multifuncionais,
além de cutelaria, passou a pro-
duzir também relógios, perfu-
mes, malas e roupa. E começou a
abrir lojas próprias; hoje, são 65,
das quais 35 somente no Japão.

Os próximos passos incluem
ter lojas próprias em grandes
emergentes como Brasil e China.
A companhia está investindo nes-
sa estratégia 10% do faturamento
anual, o que representou US$ 50
milhões no ano passado. O presi-
dente da empresa, Carl Elsener Jr,
disse ao Va l o r que a prioridade
agora é consolidar a marca Victo-
rinox. A empresa acha que em
cinco anos terá uma bem estabe-
lecida “marca global de alta qua-
lidade com raízes suíças”.

Desde que a diversificação co-
meçou, o faturamento quase do-
brou para 510 milhões de francos
(ou US$ 543,4 milhões), entre
2001-2012. O número de empre-
gados passou de 1.200 para 1.850.

“Antes tínhamos o boca a boca,
mas agora estamos investindo
também em publicidade, com o

mesmo foco em qualidade e fun-
cionalidade dos produtos”, diz ele.

No Brasil, o faturamento foi de
R$ 18 milhões em 2012, mas o po-
tencial é considerado enorme.
Proximamente, a empresa passa-
rá a vender no país sua linha de
moda — camisas, jaquetas etc (ver
abaixo). A Victorinox também
busca pontos comerciais, em São
Paulo ou no Rio, para abrir uma
loja-conceito própria. Em Gene-
bra, há uma de grande porte,
muito frequentada por turistas
brasileiros, segundo Elsener Jr.

O nome Victorinox é ligado ao
legendário “canivete do exército
s u í ç o”. Até o fim do século XIX, o
exercito helvético não tinha a tra-
dição de cutelaria, ao contrário da
Alemanha, França ou Espanha. Em
1889, o Exército suíço passou a
usar um novo fuzil cuja manuten-
ção necessitava de uma chave de
fenda. Foi isso que deu origem ao
canivete do soldado helvético.

A primeira entrega ao exército
suíço foi feita em 1891 por uma co-
operativa de cutelaria. Mas o preço
era alto em comparação ao canive-
te mais barato da vizinha Alema-
nha. Sobrou apenas um produtor,
Karl Elsener, com sua pequena fá-
brica em Ibach. Ele tinha perdido
todo seu dinheiro na operação. Al-
guns parentes o ajudaram a obter
prazo junto aos credores para evi-
tar a falência. O que o salvou foi
criar um canivete mais leve e ele-
gante, com várias funções. O equi-
pamento dos oficiais incluía até
um saca-rolha para abrir a garrafa
de vinho – algo que o canivete dos
soldados não tinha.

Quando sua mãe morreu, Elsener,
o fundador, deu o nome de Victoria
à empresa. Pouco depois, quando
surgiu o aço “inox ”, ele juntou os
dois nomes, criando a Victorinox.

O canivete multifuncional pro-
pagou-se no exterior no rastro da
Segunda Guerra Mundial. Termi-
nado o conflito, milhares de solda-
dos dos EUA permaneceram na
Europa e os armazéns militares
vendiam o famoso canivete suíço.
Quando eles retornaram para os

EUA, levaram o equipamento. Ou-
tros “bo ys” americanos se interes-
saram e aumentaram a demanda
do produto com garantia vitalícia
contra defeitos de fabricação ou
material utilizado.

O baque veio em 2001 com os
atentados terroristas em Nova York.
“De repente, perdemos um terço do
negócio e vimos o quanto era peri-
goso a dependência de um produ-
t o”, conta Carl Elsener, sereno, na
sala de reunião da companhia.

O jeito foi diversificar. No lado
dos canivetes, há hoje 360 diferen-
tes modelos, até com “pen drive”.
O modelo maior é o SwissChamp,
com 33 funções. Os preços variam
de US$ 9 a US$ 140. Nas linhas des-
tinadas a colecionador, o preço su-
pera os US$ 400. Outros 15 exérci-
tos, incluindo o da Alemanha,
compram canivetes Victorinox.

Um terço das máquinas de pro-
dução são fabricadas pela própria
Victorinox. “É claro que não vende-
mos exemplares das máquinas’” diz
Hans Schorne, o porta-voz, enquan-
to mostra o setor, com 20 técnicos.

Em 2004, a companhia com-
prou o concorrente suíço Wen -
g e r. E diversificou o portfólio,
procurando fazer o vínculo com
a originalidade do canivete suí-
ço. Victorinox fabricaç relógio no
Jura, um dos cantões (Estados)
da Suíça. Também produz o per-
fume Swiss Unlimited no país.

Outro passo foi entrar no setor
de moda. A produção de camisas,
jaquetas e outras roupas é feita no
Peru, em Portugal e na Hungria, em
razão do preço e da qualidade, se-
gundo a empresa. O segmento de
malas, mochilas e acessórios para
viagem tem produção na China,
Taiwan e Tailândia, principalmente.

A dependência em relação ao
mercado dos Estados Unidos dimi-
nuiu nos últimos anos. As vendas
nos EUA caíram pela metade no
volume total, para 20% desde
2001. Em compensação, América
do Sul e Ásia representam 20% do
faturamento. O interesse por pre-
sença ativa nos grandes emergen-
tes se justifica também “porque é
onde a população e a renda estão

crescendo e o Brasil é uma escolha
ó b v i a”, diz Michael Tschümperlin,
responsável na matriz pelos negó-
cios no mercado brasileiro.

Em Ibach-Schwyz, a montagem
de canivetes — em máquinas ou,
manualmente, por dezenas de
mulheres com luvas brancas —
continua a todo vapor. São 60 mil
peças por dia, juntamente com cu-
telaria (facas, equipamentos de
afiar). Cada lâmina é examinada
por um grupo de 90 funcionárias
com luvas brancas que controlem
minuciosamente a qualidade.

Mas o negócio original de ca-
nivetes representa hoje 40% do
faturamento. Os relógios geram
20% da receita, a cutelaria e ma-
las 15% cada, e os produtos de
moda e perfumes 5% cada.

Carl Elsener Jr, presidente da
empresa, diz que a crise econômi-
ca global não teve impacto maior
na empresa. As vendas estagnaram
na Europa, mas cresceram em ou-
tros mercados. Para este ano, a ex-
pectativa é de alta de vendas entre
3% e 5%, abaixo da média de 7% a

10% de anos antes da crise global.
Nos últimos três anos, a em-

presa teve que aumentar os pre-
ços em cerca de 5% a 7%, para
compensar queda nas vendas na
Europa, por exemplo.

A empresa suíça também am-
pliou a luta contra a pirataria de
seus produtos. Começou a instalar
chip com código RFID (Identifica-
ção por Rádio Freqüência) em al-
guns produtos. Isso ajuda alfânde-
gas e comerciantes a identificar o
produto falsificado. Recentemente
a Suíça assinou um acordo de livre
comércio com a China, que para
Elsener não traz riscos. “No passa-
do éramos muito preocupados
com a China, mas nos últimos 15
anos passamos a vender para lá e
vemos que os chineses tambem
preferem qualidade e marca”, diz.

No geral, o executivo mostra-se
otimista. A crise econômica parece
estar diminuindo, a empresa se ex-
pande, tem novos modelos e segue
a mesma filosofia de negócios, de
uma empresa familiar com pro-
funda influência católica.

D I V U LG A Ç Ã O

Carl Elsener Jr, presidente da Victorinox, investe 10% do faturamento em marketing por ano: “Antes tínhamos o boca a boca, mas agora estamos investindo”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 ago. 2013, Empresas, p. B4.




