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Marina Falcão
De São Paulo

Com lançamento de sua pró-
pria plataforma on-line no Brasil
há um mês, a Nike projeta que as
vendas pela internet alcancem
entre 20% e 25% do seu fatura-
mento no país em no máximo
dois anos. E daqui a cinco anos, a
meta é ter um faturamento total
de US$ 2 bilhões no Brasil, que já
é seu terceiro maior mercado,
atrás de Estados Unidos e China.

A estimativa para a operação
in-line também os negócios da
marca — a maior de artigos es-
portivos do mundo — com vare-
jistas locais que operam pelo ca-
nal virtual há mais tempo. É o ca-
so da Netshoes e, mais recente-
mente, da C e n t a u r o, que se con-
solidou no varejo físico e este ano
montou um projeto agressivo
para avançar na internet.

Presidente da Nike no Brasil,
Cristian Corsi diz que o lançamen-
to da plataforma de comércio ele-
trônico é a “última fronteira” de

negócios em que a Nike está inves-
tindo para conseguir cumprir a
meta de atingir faturamento de
US$ 2 bilhões em cinco anos no
Brasil. Para tanto, a Nike terá que
crescer, na média, “dois dígitos al-
tos” por ano, no país.

O Brasil é o oitavo mercado em
que a Nike lança sua loja virtual.
Para Corsi, trata-se da ferramenta
mais eficiente de conexão direta
com seus consumidores, princi-
palmente os mais jovens.

Por ora, não há necessidade de
investimento em um novo centro
de distribuição para dar suporte
às vendas on-line, diz Corsi. Com
a unidade no Estado São Paulo, a
companhia consegue entregar
os produtos comprados na Ni-
ke.com ao consumidor em um
prazo de um a dois dias em São
Paulo e, a partir de dois dias, no
restante do país.

A Nike opera no Brasil princi-
palmente pelo canal multimar-
cas, no qual a empresa faz negó-
cios com 2,5 mil comerciantes di-
ferentes. Uma fatia bem menor

das vendas vem das 30 lojas ex-
clusivas que a companhia tem
hoje no país com parceiros locais.

Até a Olimpíada de 2016, a ser
realizada no Brasil, a Nike quer
abrir pelo menos mais 20 novas
lojas monomarca, ou seja, que
vendem apenas produtos de sua
marca. Além disso, a empresa pre-
tende inaugurar mais três lojas-
conceito próprias, em São Paulo e
Rio. Uma unidade com esse perfil,
que a Nike chama de “brand expe-
r i e n c e” (algo como experiência da
marca), já foi inaugurada na praia
de Ipanema, no Rio.

A companhia teve vendas lí-
quidas globais no ano fiscal de
2013 (encerrado em maio) de
US$ 25,3 bilhões, com aumento
de 8,4% sobre o ano fiscal de
2012. No mesmo período, o lu-
cro líquido da Nike subiu 12%,
para US$ 2,5 bilhões.

A companhia não abre a recei-
ta apurada no Brasil. Mas infor-
ma que, com o crescimento ace-
lerado dos últimos 12 meses, a
operação brasileira ultrapassou

a do Reino Unido e se tornou a
terceira maior da Nike no mun-
do, atrás apenas de Estados Uni-
dos e China. Juntos, estes dois
países representaram mais da
metade das receitas globais da
empresa no ano fiscal de 2013.

Cerca de 45% do que a Nike ven-
de no Brasil é produzido local-
mente por 20 empresas terceiriza-
das. O restante vem de fora do país.
As camisas oficiais da seleção bra-
sileira para a Copa do Mundo se-
rão todas produzidas localmente,
adianta o executivo, com um “mé -
todo inovador”. A matéria-prima
utilizada no procedimento será
garrafa Pet — oito garrafas para ca-
da camisa — da qual será extraído
um fio para confecção.

Patrocinadora oficial da equi-
pe de futebol do Brasil, a Nike não
revela quanto vai gastar com
marketing por causa da Copa em
2014. Corsi diz que os investi-
mentos da companhia no Brasil,
considerado uma peça-chave, in-
dependem dos dois grandes
eventos esportivos programados.

Artigos esportivos Vendas pela web podem chegar a 25% do faturamento em dois anos no mercado brasileiro

Nike abre operação de varejo na internet
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Corsi, presidente da Nike no Brasil, diz que país é 3º maior mercado no mundo

Mais longe da famácia
e de olho nos jovens
Cosméticos
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Depois de consolidar seu nome
como uma referência em dermo-
cosméticos, a rede carioca Derma -
ge prepara o lançamento de uma
nova linha de produtos para diver-
sificar a imagem e as receitas da
empresa. Apesar do interesse de
fundos private equity na compa-
nhia, essa nova fase está sendo fi-
nanciada com verba própria.

A linha feminina Beauty 4 Fun
trará produtos corporais e terá um
apelo mais “leve e jovem”. Segun-
do a principal executiva da Derma-
ge, Ilana Braun, os itens não terão o
carimbo de dermocosméticos —
produtos normalmente receitados
por dermatologistas e que hoje
dominam as vendas da empresa.
“Queremos romper um pouco essa
ligação forte dos produtos da Der-
mage com itens de farmácia”.

A executiva diz que hoje as
clientes entram nas lojas da Der-
mage para comprar produtos para
elas mesmas e, com a nova linha, a
intenção é oferecer, além de itens
do dia a dia, também opções para
presente. “Definitivamente, as pes-
soas não têm o hábito de dar de
presente cremes antirrugas ou an-
tiidade ou anticelulite, por exem-
plo. Com essa submarca vamos po-
der explorar essa possibilidade”.

Viviane Soares, diretora de mar-
keting da Dermage, diz que inicial-
mente os produtos serão vendidos
em espaços dentro das próprias
unidades da Dermage e ocuparão
perto de 30% do espaço das lojas.
Dependendo do desempenho das
vendas, essa área pode ser até mes-
mo ampliada, para entre 40% e
50%. A partir de então, a Beauty 4
Fun poderá alçar voo próprio. Os
planos são de transformar a sub-
marca em uma nova cadeia de lo-
jas, independente da Dermage. A
Beauty 4 Fun terá produtos para o

corpo como loções e hidratantes.
A experiência começa em três

lojas próprias do Rio e em segui-
da deverão ser oferecidos tam-
bém nas franquias. Ano passado,
o faturamento da Dermage al-
cançou R$ 72 milhões e a expecta-
tiva é que, neste ano, haja cresci-
mento de 30%. Até o momento, os
dados apontam para uma alta de
27% — a empresa, diz Viviane, es-
pera uma alavancagem nas ven-
das nessa reta final do ano, por
conta do lançamento Beauty for
Fun — essa é a primeira linha de
produtos da Dermage desenvol-
vida por Ilana, filha de Lisabeth
Braun, criadora da empresa.

Ilana, economista que já traba-
lhou em bancos de investimento,
conta que com alguma frequência
a Dermage é procurada por fundos
de private equity. As conversas têm
sido em torno do crescimento da
empresa, que tem uma marca bem
aceita, mas que ela considera
equacionado por recursos pró-
prios. A Dermage tem ainda linhas
de financiamento consideradas
baratas, contraídas com BNDES e
FINEP, em especial para a compra
de equipamentos. E também está
vinculada ao Endeavor, uma orga-
nização de fomento ao empreen-
dedorismo. Com essa parceria, a
empresa tem aprimorado aspec-
tos de governança — tem conselho
consultivo e conselho familiar.

“Para nós, uma associação a um
fundo ou até mesmo a uma outra
empresa faria sentido se fosse um
projeto grande, especial. O que
não surgiu para nós até agora”, diz
Ilana. O crescimento da rede tem
sido consistente, mas não acelera-
do. A empresa acompanha, por
exemplo, o desenvolvimento das
franquias.

A Dermage tem 60 lojas, sendo
18 próprias; além de distribuir
uma fração de seus produtos em
cerca de 350 farmácias. As vendas
desse canal respondem por cerca
de 15% da receita total.

.

Temporada de leilões de joias está aquecida

AP

O diamante Pink Star, de 59,6 quilates e montado em um anel, foi comprado por Isaac Wolf, um talhador de diamantes de Nova York, por US$ 83,2 milhões

L u xo
Assis Moreira
De Genebra

O diamante mais caro da his-
tória foi vendido ontem à noite
por US$ 83,2 milhões. A pedra
cor de rosa de 59,6 quilates fez
parte do mais bem sucedido lei-
lão de joias feito pela Sotheby’s.
Em duas horas e meia, as vendas
somaram US$ 199,5 milhões.

O diamante Pink Star (ou estre-
la rosa), o maior até hoje colocado
à venda, com 59,6 quilates e consi-
derado um verdadeiro tesouro, fi-
cou apenas cinco minutos em
oferta para ser vendido por um
preço recorde. O comprador,
acompanhado de um assistente
na sala repleta do elegante hotel
Beau Rivage, é Isaac Wolf, um fa-
moso talhador de diamante de
Nova York. Ele anunciou que vai
rebatizar o diamante de “sonho
cor de rosa”. A penúltima pessoa
que apresentou lance foi repre-
sentado pela presidente da Sothe-
by's na Ásia e que falava ao telefo-
ne em mandarim com o colecio-
nador, ou seja, um chinês perdeu.

O preço da transação foi bem
superior à estimativa de US$ 60
milhões e bateu de longe o recor-
de anterior de US$ 46,2 milhões

pela venda do diamante Graff
Pink, de 24,78 quilates, ocorrida
em 2010 também em Genebra.

O leilão de ontem marcou a se-
mana de “preços loucos” em Ge-
nebra. Mulheres elegantes exi-
biam joias caríssimas nos dedos,
sem causar inveja ao que estava
em venda. O leilão foi encerrado
com a música do filme “A Pantera
Cor de Rosa”, de Blake Edwards, e
aplausos de colecionadores.
Muitas ofertas foram feitas pela
internet ou por telefone.

Sotheby's anunciou também a
maior venda de joias da história,
totalizando US$ 199,5 milhões,
mostrando que o mercado está
quente. Houve recorde para um
broche em diamante da Van Cleef
& e Arpells for US$ 10,5 milhões.
Uma safira de 114,7 quilates foi
vendida por US$ 7,1 milhões, três
vezes mais que a estimativa.

“O mercado está cada vez mais
internacionalizado e os colecio-
nadores sabem o que é realmen-
te bom”, disse David Bennett, di-
retor de Sotheby's, comemoran-
do com champagne rosé.

O Pink Star foi talhado de um
diamante bruto de 132,5 quila-
tes descoberto na África em 1999
pela multinacional sul-africana
De Beers. Segundo Sotheby's, fo-
ram necessários dois anos para

talhar e polir essa pedra. Os dia-
mantes de cor são muito mais ra-
ros que os diamantes brancos. O
preço de venda ontem à noite é
maior do que os US$ 60 milhões
que uma princesa saudita pagou
recentemente por uma mansão
na área nobre de Genebra.

Os recordes se sucederam esta
semana em Genebra. A cidade
atrai compradores do mundo in-
teiro para leilões de vinhos raros,
relógios e joias frequentemente ra-
ras. Na terça-feira, a C h r i s t i e's , a ca-
sa de leilão concorrente, vendeu o
maior diamante laranja do mun-
do, de 14,82 quilates, por US$ 35,5
milhões. Foi um recorde mundial
por quilate e considerado um pre-
ço fenomenal pela empresa.

Para Christie's, há quem com-
pre diamante para investir numa
verdadeira paixão. Mas o merca-
do é cada vez mais amplo. Em
uma noite, nesta semana, a Chris-
tie's vendeu US$ 125 milhões de
pedras preciosas, desde esmeral-
das da Colômbia a rubis da Bir-
mânia (Myanmar). Christie’s , diz
que suas vendas no primeiro se-
mestre totalizaram US$ 3,68 bi-
lhões. Em 2012, no mundo, so-
mou US$ 6,27 bilhoes, o maior
volume na história da empresa.

A Suíça não cobra TVA, imposto
sobre valor agregado, sobre joias

vendidas no país a um estrangeiro,
o que permite atrair as grandes
vendas nos leilões de diamantes e
outras pedras preciosas que ocor-
rem uma vez por ano em Genebra.
Para analistas, são esses leilões que
dão substância ao mercado.

Genebra é também local central
para comércio de diamantes pela
mesma razão: o regime fiscal favo-
rável. A cidade de Calvino tornou-
se o segundo centro de diamante
da Europa, depois de Anvers (Bél-
gica). As peças chegam de diferen-
tes regiões, é feita a triagem, mos-
tra-se aos clientes, ofertas sao feitas
e logo reexpedidas para outros lu-
gares no mundo. Também a joia
pode ser estocada sem pagamento
de taxa, até que encontre um com-
prador no mercado internacional.

Mas a opacidade do mundo do
diamante começa a ser contestada,
diante da suspeita de exploração
ilegal, destruição do meio ambien-
te. As joias colocadas em leilão têm
como origem apenas “Á f r i c a”, por
exemplo, sem rastreabilidade. Joa-
lheiros retrucam que as peças são
certificadas pelo processo de Kim-
berley, estabelecido em 2003, para
impedir movimentos militares de
financiar suas guerras com a venda
de diamantes.

A pressão sobre a relojoaria de
luxo está aumentando.

Concorrência para selo rastreável gera polêmica
Bebidas
Francisco Góes
Do Rio

A escolha da empresa que vai
fornecer, nos próximos anos, a tec-
nologia do selo rastreável aplicado
à indústria bebidas continua moti-
vando discussões. Empresas inte-
ressadas no negócio temem que a
Casa da Moeda (CMB) feche con-
trato de dois ou três anos com o
atual prestador do serviço, a suíça
Sicpa, sem licitação. Se isso ocor-
rer, tendem a entrar na Justiça por
entender que um aditivo longo ao
contrato seria ilegal. A CMB afirma
que fará licitação para escolher o
fornecedor da tecnologia do selo.

A Casa da Moeda afirmou por
escrito: “A CMB está em vias de as-
sinar um contrato com a Sicpa pa-
ra que o serviço [do selo rastreá-
vel] não seja interrompido duran-
te o processo licitatório que está
em andamento.” Não informou o
prazo desse novo contrato. O
atual vence em 18 de dezembro.
Para concorrentes da Sicpa, um
aditivo aceitável legalmente seria
de, no máximo, 12 meses. Mas há
indicações, não confirmadas pela
CMB, de que o novo contrato com
a Sicpa poderia chegar até 36 me-
ses, dizem empresas que acompa-
nham o processo licitatório.

Procurado, o diretor da Sicpa no
Brasil, Daniel Santos, disse que não
falaria sobre o processo licitatório

mil linhas de bebidas no país. As-
sim, a empresa vencedora da licita-
ção poderá instalar o serviço. Mas
indicou que esse prazo poderá ser
maior: “Esse mecanismo será utili-
zado após a efetivação do processo
licitatório, de qualquer forma, esse
tempo [180 dias] não poderá ser
superior a 3 anos”, disse a CMB.

Após visitar as tecnologias das
três empresas credenciadas, a CMB
prepara a publicação de edital de
pré-qualificação no dia 22 para to-
dos os interessados. As três creden-
ciadas deverão ser dispensadas da
fase de homologação técnica, mas
terão que fazer uma prova prática
em uma linha de produção de be-
bidas. Esse teste também precisará
ser homologado.

e que qualquer pergunta devia ser
feita à CMB. A CMB afirmou que o
chamamento público feito para
selecionar empresas com capaci-
dade de fazer a contagem e o ras-
treamento de produtos foi con-
cluído em 15 de outubro. As em-
presas Sicpa, Arjo Wiggins e Va l i d
foram credenciadas.

O selo, sob responsabilidade da
CMB, é aplicado nas bebidas para
fiscalização pela Receita Federal. A
Casa da Moeda subcontrata um
fornecedor que instala os sistemas
nas linhas de produção. A CMB
afirmou que no contrato a ser assi-
nado com a Sicpa há cláusula se-
gundo a qual a empresa tem prazo
de seis meses para a desmobiliza-
ção de seus equipamentos em 1,4
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Ilana Braun, da Dermage: nova linha de produtos pode ser opção para presentes
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