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Mercado mundial de luxo
Tendência positiva, apesar das incertezas

Dinks - casais que trabalham, sem filhos 
(ou double income, no kids) são 
considerados um público que vale ser 
cultivado pelas marcas de luxo no Brasil 

Henrys - consumidores de alta renda, 
mas não ricos ainda (ou high earnings 
not rich yet)

Mulheres que trabalham 

Homens 

Crescimento previsto em 2013 Tamanho do mercado mundial de luxo - Divisão das vendas por região  De olho no consumidor 
Tendências de maiores gastos Em 2011Regiões

Europa

Américas

Japão

Ásia Pacífico (sem China)

China 

Resto do Mundo 

Total mundial 

0 a 2

5 a  7

4 a 6

7 a 9

6 a 8

4 a 6

4 a 5

Expansão das
vendas (em %)

Europa
37

Américas
30

Ásia-Pacífico
19

Japão
9

Resto do 
Mundo 

5

Em 2012

Europa
35

Américas
31

Ásia-Pacífico
20

Japão
9

Resto do 
Mundo 

5

Total das vendas em 2012: ¤ 212 bilhões 

Richemont contrata Nomura para negociar Lancel
Kiel Porter e Andrew Roberts
B l o o m b e rg

O grupo suíço Richemont con -
tratou o banco japonês de inves-
timento Nomura Holdings como
assessor financeiro para levar
adiante o plano de venda da Lan -
cel, marca de artigos de luxo de
couro que fabrica as bolsas “Bri -
gitte Bardot”, disseram à Bloom-
berg duas fontes que acompa-
nham o processo e que não qui-

seram ser identificadas porque a
informação é confidencial.

Procurados, os porta-vozes do
grupo Richemont e do Nomura
não quiseram comentar o assunto.

De acordo com os executivos
ouvidos, a Lancel poderia valer
hoje no mercado aproximada-
mente € 500 milhões (US$ 668
milhões), um valor que já teria
atraído fundos de investimentos
em participações que já atuam
mercado de luxo.

Johann Ruppert, acionista
controlador do grupo Riche-
mont, chegou a dizer este ano
que a companhia deveria ter sido
mais rápida para se desfazer de
investimentos que se mostraram
ruins para o grupo. Como na se-
mana seguinte o executivo que
liderava a área de moda e acessó-
rios saiu da empresa, o episódio
alimentou especulações de que
poderia ser feito um desmem-
bramento da unidade.

O grupo Richemont assumiu
o controle da marca parisiense
Lancel depois de uma de suas
unidades, a Ve n d ô m e , adquirir o
negócio por 342 milhões de
francos suíços (US$ 375 mi-
lhões) em 1997.

O maior mercado da Lancel é a
França, cuja economia ficou pró-
xima da estagnação pelo segun-
do ano consecutivo em 2013, em
decorrência dos problemas fi-
nanceiros da Europa.

Est rat é g i a Em tempos de economia mais fraca, marca alemã sente a pressão do câmbio, mas não sobe os preços

Montblanc vende luxo em 10 vezes no cartão
SILVIA COSTANTI / VALOR

Alain dos Santos, diretor da Montblanc no Brasil, assumiu o posto há cinco meses: “Montblanc está crescendo de dois a três pontos acima do mercado”

Cynthia Malta
De São Paulo

A Montblanc, marca de luxo
do grupo Richemont, está deter-
minada a aumentar a fatia do
Brasil em seu faturamento. Para
isso, assumiu a operação no fim
do ano passado e colocou Alain
dos Santos, há mais de duas déca-
das no grupo, no comando. O
executivo tem uma visão prag-
mática do mercado brasileiro de
luxo: em um ambiente de econo-
mia fraca, a Montblanc não sobe
preços, parcela a venda em até 10
vezes no cartão e reduz margens.

A estratégia está fazendo com
que a receita cresça acima da
concorrência, diz Santos, em
bom português — o executivo
nasceu na França e aprendeu o
idioma com os pais portugueses.
A Montblanc está no Brasil desde
1990, e foi administrada pelo
empresário Freddy Rabbat até
outubro do ano passado.

“O mercado de luxo no Brasil
vinha crescendo acima de 10% ao
ano, mas em 2012 e neste ano o
crescimento está entre 5% e 6%.
Desacelerou, mas a Montblanc
está crescendo de dois a três pon-
tos acima do mercado”, afirma
Santos. “Ganhamos mercado.”

Mesmo com a pressão do dó-
lar, o executivo, que está dirigin-
do a Montblanc no Brasil há cin-
co meses, não reajustou os pre-
ços. E o consumidor — ele aponta
como exemplo um jovem execu-
tivo, em ascensão na carreira, que
já está comprando carro e apar-
tamento — pode comprar uma
caneta Montblanc, ainda o carro-
chefe da marca, por R$ 1 mil, em
dez prestações de R$ 100.

“É sinal de status, por R$ 1
mil!”, diz ele, animado com a
possibilidade de ampliar as ven-
das no país. O Brasil representa
atualmente metade das vendas
feitas no México, o maior merca-
do da Montblanc, e de outras gri-
fes de luxo, na América Latina.

Santos trabalhou no México
de 2002 a 2006 para a grife Car-
tier, também da suíça Riche-
mont. “No México não há tarifa
de importação para canetas, re-
lógios, carros de luxo. Na Améri-
ca Latina, é o maior mercado de
l u x o”. No Brasil, ao contrário, a
carga tributária é alta.

Absorver esses custos e a valori-
zação do dólar e do euro em rela-
ção ao real, em vez de repassar pa-
ra o preço final, fez com que a
Montblanc conseguisse diminuir a
diferença entre os preços dos pro-
dutos vendidos no Brasil e no exte-
rior — tática usada também por
outras marcas de luxo. “Hoje essa
diferença é de 15%”, diz Santos.

O consumidor, afirma, fica in-
clinado a comprar quando o pre-
ço cobrado no Brasil fica de 10% a
15% mais barato do que ele vê no

exterior. Além dos gastos com
passagem, hotel, tem ainda o IOF
no cartão de crédito. Também
ajuda o fato de os lançamentos

serem feitos simultaneamente —
uma caneta lançada em Nova
York é encontrada no mesmo dia
em São Paulo, garante Santos.

De fato, quando se olham os nú-
meros da Montblanc no ano fiscal
terminado em março, a margem
operacional caiu — de 16,4%, em

2012, para 15,7%. É a menor do
grupo Richemont, quando se com-
param com as margens registra-
das pelas marcas de joias (34,9%) e
de relógios (26,6%).

A Montblanc, de certa forma,
pode ser considerada uma grife
“de entrada”, um luxo acessível
em relação às demais marcas do
grupo Richemont como Van Cle-
ef & Arpels, Piaget, Vacheron
Constantin, Jaeger-LeCoultre,
IWC e Panerai.

O grupo, com sede na Suíça,
faturou pouco mais de € 10 bi-
lhões no ano fiscal terminado
em março, 14% a mais do que o
ano anterior. A Montblanc che-
gou a € 766 milhões, com au-
mento de 6%. Esta foi a menor
taxa de expansão do grupo. No
relatório, o grupo informa que a
marca “beneficia-se menos de
vendas em destinos turísticos.”

Santos diz que são os homens
que mais compram produtos
Montblanc e as canetas — pro -
duto que deu origem ao negó-
cio, há 107 anos na Alemanha —
continuam gerando a maior re-
ceita. Em segundo lugar, vêm os
relógios, na faixa de R$ 10 mil
cada peça. Artigos de couro, co-
mo porta-cartões e chaveiros,
têm um preço médio de R$ 800.
Pastas executivas e bolsas femi-
ninas são, claro, mais caras.

O quarto pilar da marca ale-
mã são as joias, consideradas
por Santos “um negócio em
c o n s t r u ç ã o”. O tíquete médio,
numa conta aproximada, gira
em torno de R$ 5 mil.

A rede de lojas da Montblanc
no Brasil — sete lojas próprias,
duas com parceiros e uma rede
de 100 joalherias que vendem vá-
rias marcas — vai ser estudada de
perto por Santos nos próximos
dois anos, checando desempe-
nho e localização.

No dia 15 de outubro ele preten-
de inaugurar a oitava loja própria
no Shopping Iguatemi, na avenida
Faria Lima, em São Paulo. E não ha-
verá mais inaugurações em 2014 e,
possivelmente, nem em 2015.

“Neste ano abrimos três lojas
próprias. Precisamos consolidar
essas unidades”, diz Santos, que
elogiou a “v i s ã o” de Freddy Ra-
batt, o empresário que represen-
tou a Montblanc nos últimos 23
anos no país. “Em 1995 ele teve a
ideia de abrir uma butique exclu-
siva com a marca Montblanc”.

Santos chega em um momento
desafiador, mas ele está acostuma-
do. Quando começou a trabalhar
na Richemont, há 20 anos, foi en-
viado para a região do Magrebe, na
África. “Foi uma aventura diverti-
da, mas passado um tempo tive
que mostrar resultados”.

Farinha pode vir da Turquia
Massas e biscoitos
Letícia Casado
De São Paulo

Representantes da indústria
de biscoitos e de massas se reuni-
ram ontem em São Paulo com
empresários da Turquia para ne-
gociar a importação de farinha
de trigo daquele país. A tonelada
de farinha de trigo importada
dos fornecedores turcos sairia
em média US$ 450, mais o im-
posto de importação, de 12%.

“Essa faixa de preço é interes-
sante. A farinha que vai do Paraná
a São Paulo chega a R$ 1,2 mil por
tonelada, em média”, diz Cláudio
Zanão, presidente da Abima, asso-
ciação dos fabricantes de massas.
Lideranças da Associação Nacional

das Indústrias de Biscoitos (Anib)
também participaram da reunião.

A farinha de trigo representa
40% do custo do biscoito e 60% do
macarrão. A quebra nas safras da
Argentina, do Paraná e a alta do dó-
lar encareceram o insumo no Brasil.

Segundo Alexandre Colombo,
presidente da Anib e diretor da fa-
bricante Piraquê, as vendas de bis-
coitos devem encerrar 2013 empa-
tadas em volume com 2012. Em re-
ceita, deve haver alta de 8%, devido
ao repasse da inflação aos preços.

“Estamos analisando se sai
mais barato trazer a farinha da
Turquia, pagar todo o frete e os
impostos, do que comprar aqui
no Brasil”, diz Colombo. Ne-
nhum negócio foi fechado e ou-
tra reunião ocorrerá em outubro
em Istambul.

Bombril muda comando
L i m p ez a
Adriana Meyge
De São Paulo

O novo presidente da Bombril,
Marcos Scaldelai, vai desenhar nos
próximos dois meses uma nova es-
tratégia para a companhia, para
manter o ritmo de crescimento e
acelerar o rejuvenescimento da
marca. Ele assume o comando na
segunda-feira, no lugar de Anto-
nio Marchioni. A mudança foi
anunciada na noite de anteontem.

“Estamos crescendo o dobro do
mercado este ano”, disse Scaldelai
ao Va l o r . Há três anos e meio na
Bombril, como diretor de marke-
ting e de desenvolvimento de pro-
dutos e acumulando a diretoria
comercial desde 2012, ele liderou

a diversificação do portfólio e redi-
recionou o marketing para atingir
consumidoras mais jovens. Hoje a
empresa tem 500 itens de limpeza
doméstica, de 62 categorias. Há
cinco anos eram 230 produtos.

Segundo Scaldelai, a saída de
Marchioni, de 67 anos, da presi-
dência, era um movimento natural
e esperado. O executivo continua-
rá na empresa como consultor.

Marchioni é um homem de con-
fiança de Ronaldo Sampaio Ferrei-
ra, filho do fundador. Está na Bom-
bril desde 2006, quando Sampaio
Ferreira reassumiu o controle, 14
anos após a venda da empresa.

No segundo trimestre, a recei-
ta líquida da Bombril avançou
16%, para R$ 287,5 milhões, mas
o prejuízo aumentou 70%, para
R$ 50,6 milhões.

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

O novo presidente Marcos Scaldelai quer acelerar o rejuvenescimento da marca

INVEPAR É LAMSA
E OUTRAS 8 EMPRESAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 set. 2013, Empresas, p. B7.




