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Essas maravilhas artesanais vêm fascinando gerações de garotos com seu leque de 
lâminas desdobráveis, saca-rolhas e lentes de aumento ocultas. Agora os canivetes do 
Exército suíço estão tornando-se high tech com um novo modelo que inclui um chip de 
memória capaz de armazenar até 512 megabytes de dados. 
 
É tudo parte de uma estratégia para reconquistar os consumidores depois que os 
atentados terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 privaram os dois 
fabricantes oficiais dos canivetes suíços de grande parte de um mercado crucial: o de 
viajantes que compram canivetes como presentes e suvenires. 
 
Depois dos atentados de 11 de setembro, os canivetes de bolso subitamente 
tornaram-se muito menos atraentes para os viajantes, depois que a segurança dos 
aeroportos começou a confiscar tudo que é afiado ou tenha ponta. 
 
No fim do ano passado, a Victorinox - a maior fabricante dos canivetes suíços - 
depositou suas esperanças nas séries "SwissMemory", introduzidas pela primeira vez 
em março na Feira de Computadores de Hamburgo. Sua inovação é a inclusão de um 
pequeno chip de dados que pode armazenar de fotos a arquivos MP3 e pode ser ligado 
diretamente na porta USB de um computador. "Planejávamos isso desde que o USB 
chegou ao mercado, mas até agora a tecnologia era muito grande e complexa para ser 
aplicada em um canivete de bolso", diz Hans Schorno, porta-voz da Victorinox. 
 
A demanda pelos canivetes nos Estados Unidos caiu cerca de 50% nos 12 meses 
posteriores aos atentados, segundo Patrick Merlotti, diretor financeiro da Wenger - a 
única concorrente da Victorinox na produção dos canivetes do Exército suíço. As duas 
companhias afirmam que suas vendas se recuperaram fortemente, mas ainda não 
reconquistaram os níveis pré-11 de setembro. 
 
As duas companhias, cujos produtos foram banidos mundialmente das free shops e 
bagagens de mão depois dos atentados, esperam que os novos modelos de suas listas, 
que não param de crescer - e que agora incluem acendedores embutidos e 
despertadores -, ajudem na sua recuperação. "Queríamos provocar uma grande 
mudança no mercado, porque estamos passando por um momento difícil", diz 
Schorno. 
 
As séries SwissMemory também incluem uma versão especial para vôos que incluem 
uma lâmina menor que permitirá aos viajantes em vôos provenientes da Europa 
carregarem os canivetes em suas bagagens de mão. 
 
As autoridades suíças e européias permitem que os passageiros carreguem canivetes 
cujo comprimento de lâmina for menor que 6 centímetros e que não travem quando 
abertos. Os mini-canivetes também estão podendo ser vendidos em free shops de 
aeroportos. 
 
Os produtos da série SwissMemory somam-se aos outros 400 modelos de canivetes de 
bolso vendidos pela companhia, incluindo o "Stay Glow", que fica incandescente no 
escuro, e o Midnite Manager", com uma pequena lâmpada embutida. 
 
A reação até agora tem sido "muito boa", segundo Urs Wyss, diretor de marketing da 
Victorinox, criada há 120 anos e com sede em Schwyz. Além dos consumidores 



comuns, a Victorinox e a Wenger possuem uma fonte constante de receita: elas 
dividem igualmente os direitos de fornecimento dos canivetes para os militares suíços. 
 
A Wenger perdeu entre 20% e 25% de suas vendas de canivetes de bolso logo depois 
dos atentados de 2001, diz Merlotti. As vendas de canivetes da Victorinox caíram de 
8% a 10% após o 11 de setembro, segundo Wyss. 
 
A Wenger diz que cerca de metade de suas vendas de canivetes de bolso na Suiça são 
para turistas, muitos dos quais realizam suas compras "espontaneamente", pouco 
antes dos embarques. 
 
"O crash de 2001 doeu bastante", afirma Rebecca Kaeslin, diretora de marketing e 
comunicações da Wenger. "Felizmente, não durou muito - as pessoas perceberam que 
ter um canivete de bolso não as tornam terroristas." 
 
A Wenger embarcou na que talvez seja a estratégia mais arriscada: fazer as mudanças 
mais significativas na aparência externa dos canivetes do Exército suíço em sua 
história de cem anos. 
 
A linha "Evolution", lançada em novembro, traz um novo desenho que melhora o 
ajuste do canivete ao polegar e palma da mão. A Wenger - cujas vendas anuais são 
um quarto das da Victorinox - busca uma imagem mais moderna. "A concorrência ficou 
mais agressiva nos últimos anos", diz Rebecca. "São duas fabricantes dos canivetes do 
Exército suíço na Suíça e nós somos a menor." 
 
A Wenger já oferece mais de 300 variações dos canivetes de bolso, da série Porsche, 
em que as lâminas são de platina, a inovações mais práticas como os "laser pointers" e 
cortadores de charutos. 
 
Leia mais 
 
No Brasil, câmbio afetou as vendas do produto 
André Vieira De São Paulo 
 
O abalo cambial no Brasil foi mais forte para derrubar as vendas de canivetes suíços do 
que os atentados de 11 de setembro. Mas as perdas já foram revertidas no ano 
passado e estão acima dos níveis pré-2001. 
 
Pela legislação brasileira, produtos cortantes, como canivetes, facas, tesouras, foram 
banidos das malas de mão nas viagens aéreas - podem ser carregados dentro da 
bagagem despachada pelo check-in. 
 
Próximo aos detectores de metais, os produtos cortantes são depositados em caixas 
transparentes, administradas pela Infraero, sendo destruídos posteriormente. 
 
"Ao contrário dos demais mercados, nossas vendas nos aeroportos não eram 
significativas", disse o diretor comercial da Victorinox do Brasil, Alberto Vecchi. Os 
canivetes deixaram as lojas de free shop dos aeroportos, mas pouco contribuíam para 
a receita da empresa. Os canivetes correspondem a cerca de 40% das vendas da 
empresa, que também representa os isqueiros Zippo e a linha de relógios Swiss Army. 
 
No fundo, as vendas sofreram um duplo impacto do câmbio: a empresa sentiu não só 
a desvalorização do real, em 2002, como também a valorização do franco suíço sobre 



o dólar. O encarecimento dos produt os, importados da Suíça, afastou o consumidor 
brasileiro da ferramenta multiuso. "O desafio foi operar em um cenário de aumento de 
custos enquanto a renda do brasileiro caía." 
 
Depois de um ano amargo em 2003, a Victorinox apostou forte no ano passado e 
decidiu como estratégia quadruplicar os investimentos em campanhas publicitárias. Os 
gastos com marketing, historicamente por volta de 5% das vendas da empresa, 
cresceram para quase 10%, atingindo intervalos comerciais de programas nobres, 
como o "Jornal Nacional", da Rede Globo. 
 
Novos lançamentos foram feitos no ano passado que contribuíram com o resultado. O 
"Swiss Memory", de 128 megabytes, chegou no segundo semestre na versão viajante 
(sem a lâmina e a tesoura e com o chip de memória, a luz branca e uma caneta) por 
R$ 570 e, na opção normal, por R$ 631. 
 
A recuperação da economia também ajudou, o que fez a empresa dobrar suas vendas 
em volumes, segundo Vecchi. Para este ano, a perspectiva é que a empresa amplie 
suas vendas de canivetes em 15%. A versão de 256 megabytes chega ao país no 
primeiro trimestre. 
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