
Na Suíça, dizem que
cada menino carrega
em seu bolso um
canivete da Victorinox.
Mas aqui o nosso
posicionamento
vai além de um
produto de qualidade.
Somos premium”
CarlElsener
CEO da Victorinox

“
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O canivete suíço vermelho é um
item que costuma passar de pai pa-
ra filho. Na história da empresa
que o fabrica não foi diferente.
Carl Elsener Jr., o CEO da compa-
nhia desde 2006, sucedeu seu pai,
Carl Elsener, que ocupou o posto
depois que o avô do atual presiden-
te lhe passou o bastão. O nome de-
le? Karl, em homenagem ao funda-
dor da companhia. O quinto Carl
já foi providenciado, o filho do
atual CEO tem 14 anos e ainda está
na escola — mas está sendo prepa-
rado para assumir a gestão do ne-
gócio fundado em 1884.

Conhecido como o “canivete
do exército suíço” — já que o nome
original, offiziermesser, em ale-
mão, é impronunciável para boa
parte dos habitantes do globo —, o
produto começou a se internacio-
nalizar após o fim da segunda
Guerra Mundial. Os soldados ame-
ricanos compravam o artigo para
levar como presente no retorno pa-
ra casa. E os suíços viram que ali ti-
nha um mercado enorme a ser ex-
plorado. E se internacionalizaram.

Durante quase 60 anos, o céu
foi de brigadeiro entre a fabricante
e seu maior mercado consumidor.
Até que, em 2001, vieram os ata-
ques terroristas de 11 de setembro.
A empresa, que além dos canive-
tes, oferecia relógios e cronógrafos
desde 1989, viu as vendas nos Esta-
dos Unidos, que representavam
30% do seu faturamento, encolhe-
rem de um dia para outro, com a
proibição de embarque de objetos
cortantes nos aviões. E isso teve
um efeito cascata, com a adoção
da proibição em escala mundial —
as lojas de souvenires em aeropor-
tos respondiam por quase 70% do
faturamento da companhia.

Para não ter que demitir ne-
nhumfuncionárioenquantoas coi-

sas não melhoravam, o responsável
pelo RH na suíça teve uma ideia:
percorrer as pequenas fabriquetas
daregiãocantonesadeSchwyz,on-
de está localizada a fábrica, para
mapear as que teriam demanda por
mão de obra temporária. Assim,
conseguiram evitar demissões en-
quanto os estoques estavam enca-
lhados. “Funcionários felizes pro-
duzemmais emelhor. E nada como
a estabilidade e o respeito para ma-
terializar isso”, ensina o executivo.

O exemplo, na verdade, traduz
umpoucodaculturadaempresa fa-
miliar. Em 2010, eles criaram uma
Fundação para aqualsão direciona-
dos 90% do lucro, que é reinvesti-
do naprópria empresa. Carltemse-
te irmãs, das quais cinco traba-
lham naVictorinox, além detrês ir-

mãos — um responde pela TI, ou-
tro cuida da área de qualidade e o
terceiro não trabalha lá. Todos são
assalariados e não há pagamento
de dividendos. Os outros 10% dos
ganhos são distribuídos em proje-
tos de terceiro setor ligados à edu-
cação, na Suíça, África e até no Bra-
sil, na Bahia e em Nova Iguaçu, no
Rio de Janeiro. Isso porque uma
das três irmãs do executivo é freira,
morou por muitos anos aqui e fez a
aproximação entre as obras assis-
tenciais da IgrejaCatólica ea funda-
ção da corporação.

A queda acentuada nas vendas
em 2001 tambémteve outro desdo-
bramento: a diversificação do por-
tfólio de produtos. Além dos reló-
gios e dos canivetes, Carl (o pai do
atual CEO) começou a pensar, jun-
tamente com o filho, em como
complementar a oferta sem perder
de vista o DNA da marca. Assim
surgiu a linha de roupas. Os itens
de cutelaria, antes em menor esca-
la, ganharam a divisão para chefs.

E surgiram ainda as malas e bol-
sas de viagem, que hoje disputam
a preferência dos executivos com
a americana Samsonite. “Quem
gosta de uma marca quer exibi-la.
E o nosso carro-chefe, apesar de
reconhecido, sempre fica no bol-
so. Então, percebemos que o nos-
so consumidor, que é fiel, gosta-
ria de mostrar nosso logo. A partir
desse conceito fomos desenvol-
vendo as linhas”, resume Carl.

Há cinco anos, vieram as fra-
grâncias masculina e feminina.
Ainda inéditas no Brasil, as calças
sociais e camisas devem desem-
barcar com a inauguração das fla-
gship stores, ainda sem data defi-
nida, mas com duas cidades no ra-
dar: Rio e São Paulo. “Nosso plano
é ter três lojas nos próximos dois a
três anos. Estamos buscando opor-
tunidades”, diz Carl.

Em abril, a empresa fez um con-
curso nas redes sociais para que jo-
vens designers postassem suges-
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Conhecida por seu canivete, a suíça Victorinox viu seu faturamento

encolher 70% em 2001. Para superar a crise, lançou novos produtos
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BHG compra Hotel Marina Palace, no Rio

US$550
milhões
Foiofaturamentoglobalda
Victorinoxem2012.Do
montante,aoperação
brasileiracontribuiucom4%.
Ametaparaospróximosanos
équeopaísrespondapor 15%
dareceita.Para isso,aempresa
apostaemflagshipstores.

A Brazil Hospitality Group (BHG S.A.) assinou contrato para compra

de 100% das ações do capital social da LM Empreendimentos e

Participações S.A., tornando-se proprietária do Hotel Marina Palace,

no Rio. Os hotéis “Marina All Suítes” e “Villa Rasa Marina” não fazem

parte do acordo. A BHG pretende investir R$ 15 milhões em melhorias

e expansão do hotel. A administração começa em janeiro de 2014.

tões de ilustrações para a versão com-
pacta dos canivetes, que possuem
três funções — tesoura, lixa e faca. A
versão clássica do canivete tem 33 fer-
ramentas. Foram selecionados 35 fi-
nalistas, dos quais a primeira e a sex-
ta colocação foram para brasileiros,
com as estampas Matrioska e Little
Birds. A edição é limitada.

Abrasilidade chega, enfim,
aos canivetes suíços
Com a meta de mais do que triplicar o
faturamento do Brasil — no ano passa-
do a fatia nacional foi de 4% dos US$
550 milhões em vendas — nos próxi-
mos quatro anos, a verba de marke-
ting, que normalmente é de 10% do
lucro, deve subir para entre 20% e
25% em 2014, por conta da Copa do
Mundo. Por trás desse incremento es-
tá um ambicioso plano: além de au-
mentar a exposição e a presença nas
12 cidades-sede do evento esportivo,
especialmente em lugares turísticos,
a empresa vai lançar ainda uma linha
inspirada em famosos cartões-pos-
tais brasileiros, como as fitinhas do se-
nhor do Bonfim, as calçadas de Copa-
cabana, o Pão de Açúcar etc.

Para se aproximar dos jovens e
das mulheres — pesquisas mostra-
ram que elas são responsáveis pela
maior parte das compras, mas nor-
malmente para presentear alguém
— a suíça passou a desenvolver cole-
ções de canivetes mais simples, com
estampas fofas e alegres, além de adi-
cionar uma pitada de cor e design à
linha de cutelaria.

A linha voltada para chefs, por
exemplo, passou a ter assinatura de
renomados mestre-cucas, como o
americano Daniel Aumm, que co-
manda as caçarolas do Eleven Madi-
son Park, em Nova York. O restau-
rante ocupa a quinta colocação no
ranking “The World Best 50 Restau-
rants” e é considerado o melhor dos
Estados Unidos.

“Na Suíça, dizem que cada meni-
no carrega no bolso um canivete da
Victorinox. E o homem que serve o
Exército recebe junto com seu unifor-
me um de nossos canivetes. Mas aqui
o nosso posicionamento vai além de
um produto de qualidade. Somos pre-
mium”, explica Carl. Prestes a com-
pletar 20 anos de atuação no país, os
suíços têm muito a comemorar.

AcidadesuíçadeBaartemarlimpo,
acessofácilapistasdeesquiealguns
dos impostos pessoais mais baixos
da Europa. Já Londres oferece tráfe-
go pesado e uma garoa eterna.

Mesmo assim, os executivos da
Noble Corp., fornecedora de torres
de perfuração petrolífera em águas
profundas, estão mudando sua se-
de de Baar para a capital britânica,
por conta da força de trabalho ta-
lentosa e as facilidades de conexão
aérea do aeroporto internacional
de Heathrow, o mais ativo da Euro-
pa. Além disso, a taxa fiscal do Rei-
no Unido agora é competitiva em
relação ao regime fiscal suíço.

A Noble faz parte de uma série
decompanhiasestrangeirasquees-
tão mudando suas sedes para Lon-
dres, atraídas em parte pela queda
dos impostos corporativos do país.
As mudanças ressaltam os esforços
do primeiro-ministro David Came-
ron para tornar o país mais atrativo
para as companhias estrangeiras —
e poderiam ajudar a cidade a redu-
zir sua dependência da indústria
deserviçosfinanceiros,queestáre-
cuando desde a crise de 2008.

A taxa básica deste imposto no
Reino Unido passou de 28%, em
2010, para 23% e cairá para cerca
de 20% até 2015. Na Alemanha, es-
se percentual é de aproximada-
mente 29% e chega a 33% na Fran-
ça. Nos EUA, a taxa alcança 40%,
mas com as deduções, poucas
companhias pagam isso.

No ano passado, 45 compa-
nhias estrangeiras mudaram suas
sedes globais ou regionais para
Londres, superando as 25 de
2009, segundo dados da empresa
de pesquisas FDI Markets. Entre
elas, a unidade de petróleo e gás
da General Electric Co., que aban-
donou Florença, na Itália.

“Certamente as companhias es-
tão começando a se mudar para o
Reino Unido e acho que outras farão
omesmo”,disseAngusWinther,as-
sessor sênior no banco de investi-
mento Evercore Partners Inc. em
Londres. “Há vantagens enormes:
muitos talentos, a infraestrutura, o
idioma e as taxas fiscais reduzidas”.

“Para continuar seduzindo as
empresas, Londres deverá combi-
nar políticas públicas e taxas fis-
cais e características intangíveis,
como sua atmosfera cosmopolita
e universidades”, disse Ajay
Bhalla, professor de inovação na
Cass Business School. Bloomberg

Divulgação

Com redução de
taxas, Londres
atrai sede de
corporações

Em crise desde 2008,
atividade financeira
encolheu. Esforço é para
atrair novas estrangeiras

25%
dolucrodasvendasbrasileiras
formarãoaverbademarketing
daempresaem2014.Hoje,
essepercentualéde10%.A
empresapretendeaumentar
suavisibilidadeepresençanos
pontosdevendadas12cidades
sededaCopadoMundo.Será
lançadaumalinhaespecialcom
íconesbrasileiros.

FotosPatriciaStavis
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 19 e 20 out. 2013, Empresas, p. 12-13.
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