
Rolex, fabricante suíça de
relógios que comemorou
cem anos de existência em
2005, conhece a fórmula de
luxo tradicional. Trata-se de
um mercado que depende

mais de fatores psicológicos do que do mero
valor de consumo. Para conseguir manter-se
nele, é preciso convencer as pessoas a pagar
por uma mercadoria (seja um relógio, um
par de sapatos ou uma garrafa de vinho)
bem mais do que precisariam pagar. Se não
fosse assim, como pessoas economicamente
racionais gastariam milhares de dólares na
compra de um relógio que informa as horas
com a mesma precisão que um modelo ven-
dido por apenas US$ 10?

Nesse século de atividade, a Rolex cons-
truiu e fortaleceu forte posição no mercado
de relógios sofisticados, permanecendo na
liderança mesmo quando diversos concor-
rentes recorreram à proteção proporcionada
pelos conglomerados. Hoje a empresa é de
longe a maior marca de relógios de luxo,
com lucros de cerca de US$ 3 bilhões e pro-
dução anual que varia entre 650 mil e 800
mil unidades. Qual o segredo de seu sucesso?
Uma estratégia que passa ao largo da moda
e aposta no desempenho, na força da marca
e na confiabilidade.

De acordo com os padrões do setor de

relógios, a Rolex é praticamente uma "re-
cém-nascida", já que os primeiros relógios
de bolso surgiram no início do século 17.
No século 18, fabricantes mais inovadores
acrescentaram pedras preciosas ao design
das peças com o intuito de reduzir a fricção
e assim aumentar a precisão e limitar o des-
gaste. De acordo com Frank Edwards, autor
do livro Wristwatches: a Connoisseur's Cuide,
Abraham Louis Breguet confeccionou um
relógio de pulso para a rainha de Nápoles
em 1810. Na exposição do Crystal Palace rea-
lizada em Londres em 1861, a Patek Philippe
apresentou um relógio de pulso com apenas
8,46 milímetros de diâmetro. Entre o fim
do século 19 e o início do 20, a Inglaterra,
a Alemanha e a França tornaram-se centros
de produção de relógios de pulso. [O in-
ventor brasileiro Santos Dumont foi talvez o
principal difusor do relógio de pulso. Amigo
pessoal de Louis Cartier, encomendou a ele
um modelo que pudesse usar durante os vôos,
batizado de "Santos" e vendido até hoje.] Os
EUA também desempenharam papel essen-
cial na evolução do setor: a Waterbury Clock,
fundada em 1857, inovou com o princípio
da fabricação em série, o que resultou em
grande queda nos preços do acessório.

No entanto, a origem dos relógios de alta
qualidade seria a Suíça. Protestantes franceses
que emigraram para lá no final do século 16
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fundaram o núcleo da atividade relojoeira
no país, que concentrou seus esforços em
relógios de pulso em vez de nos modelos de
parede. No início do século 20, a indicação
"Swiss made"já era sinônimo de qualidade.
Nessa época, empresas suíças começavam a
dominar os mercados médios e também os
mais sofisticados.

Alto desempenho desde o início
A empresa que viria a se transformar na

Rolex foi fundada em 1905 por um jovem
bávaro de apenas 24 anos, órfão desde os 12.
Hans Wilsdorf criou a companhia com seu
cunhado, William Davis, criador do nome
Rolex -palavra de fácil pronúncia em diversos
idiomas e curta o bastante para ser grafada
nos mostradores dos relógios. Em 1919,
Wilsdorf transferiu a Rolex para Genebra,
na Suíça. O período entre as duas guerras
mundiais foi difícil para os fabricantes de
relógios, que tiveram de se esforçar para so-
breviver em meio a sucessivas crises políticas e
econômicas, mas foi nessa época que a Rolex
começou a construir sua reputação.

Em 1914, os relógios produzidos pela
empresa receberam a premiação "Classe A"
de precisão, dada pelo observatório de Kew,
na Inglaterra -honraria atribuída até então
apenas aos cronômetros marítimos. Em 1926,
Hans Wilsdorf desenvolveu e patenteou o

Rolex Oyster, primeiro relógio de pulso real-
mente à prova d'água. Em sua travessia pio-
neira do canal da Mancha, com 15 horas de
duração, a nadadora Mercedes Gleitze levava
um Oyster no pulso. A Rolex aproveitou o fato
para promover uma campanha que consistia
em colocar relógios de pulso dentro de um
recipiente com água e expor nas vitrines das
joalherias que vendiam o artigo:

Na época da Segunda Guerra Mundial,
a Rolex contava com tanto prestígio que os
pilotos da Força Aérea britânica adotaram
os relógios da marca em substituição aos
usados até então. Os pilotos capturados
como prisioneiros de guerra com freqüência
tinham seus exemplares roubados, mas, ao
escreverem para seus superiores relatando a
experiência, a Rolex oferecia outro modelo
gratuitamente. Quando lutaram na Euro-
pa, os militares norte-americanos tomaram
conhecimento da marca, o que contribuiu
para abrir o lucrativo mercado dos Estados
Unidos para a empresa suíça.

No período pós-guerra, ao mesmo tempo
que investia na expansão, a Rolex não descui-
dava de sua fama de fabricante de relógios
de alto desempenho. Em 1945, lançou o
modelo Rolex Datejust, primeiro cronômetro
com mecanismo automático de atualização de
datas. Oito anos depois, chegava ao mercado
o Rolex Submariner, relógio à prova d'água e



capaz de suportar a pressão a 100 metros de
profundidade. A empresa não parou de criar
oportunidades cada vez mais impactantes de
reforçar suas peculiares características de
desempenho: Edmund Hillary, por exemplo,
usava um Rolex quando chegou ao topo do
monte Everest, em 1963. O relógio tornou-se
um instrumento essencial para controlar o
tempo nas competições esportivas.

Continuidade em meio à mudança
Hans Wilsdorf morreu em 1960, mas

antes passou a propriedade da Rolex para
a Fundação Wilsdorf, a fim de assegurar a
independência da companhia. Em 1962, o
conselho de administração da empresa in-
dicou André Heiniger, de 41 anos (12 deles
de trabalho conjunto com Wilsdorf), para
o cargo de diretor administrativo. Em 1992,
Patrick Heiniger, advogado de 32 anos e di-

retor de marketing da organização durante
seis, ocupou o lugar do pai. André perma-
neceu na empresa até 1997, quando passou
a exercer o cargo de presidente emérito do
conselho. Em toda sua história, a Rolex teve
apenas três diretores administrativos.

Após a Segunda Guerra Mundial, os
relógios da marca tornaram-se mais confiá-
veis e mais baratos. Em 1950, o engenheiro
norueguês Joakim Lehmkuhk desenvolveu
um modelo de custo reduzido ao fazer aper-
feiçoamentos significativos para a tecnologia
pin-lever. O resultado foi a marca Timex. Em
1968, surgiram protótipos de relógios de
cristal de quartzo, extremamente precisos e
de produção mais barata. A nova tecnologia
do quartzo aplicava-se tanto a modelos analó-
gicos como digitais e pavimentou o caminho
para novas funções, como calculadora. No
final da década de 1970, aproximadamente
a metade dos relógios de pulso vendidos no
mundo baseava-se na tecnologia do quartzo,
e Hong Kong ocupava o posto de principal
centro produtor desse tipo de acessório.

A Rolex hesitou em seguir a onda da tec-
nologia do quartzo, mas chegou a adotá-la
em um número limitado de modelos. Apesar
da ameaça das novas tecnologias, da proli-
feração de fabricantes a custos menores no
Extremo Oriente e das oscilações econômicas,
a maioria das marcas de luxo sobreviveu de

Uma cronologia
1905 - Fundação de uma empre-
sa fabricante de relógios por Hans
Wilsdorf e seu cunhado, William Davis,
em Londres, Reino Unido.
1908 - Criação da marca Rolex.
1910 - A Rolex conquista a primeira
certificação de cronômetro oficial na
Suíça para um relógio de pulso.
1919 - Hans Wilsdorf transfere a
Montres Rolex S.A. para Genebra, na
Suíça, para ficar perto de Bienne, local
de fabricação de seus mecanismos de
precisão.
1926 - A Rolex patenteia o projeto
Oyster para relógios de pulso à prova
d'água.
1931 - Lançamento do modelo Oyster

Perpetuai, primeiro relógio de pulso à
prova d'água e primeiro a exibir sistema
de corda automática.
1945 - Apresentação do modelo Date-
just, primeiro a contar com um meca-
nismo automático para identificação de
data (calendário).
1950 - Lançamento do modelo Turn-
O-Graph,
1953 - Lançamento do modelo Sub-
mariner, primeiro relógio automático
capaz de resistir à água e à pressão a
100 metros de profundidade.
1956 - Lançamento do modelo Day-
Date.
1960 - Morte de Hans Wilsdorf, funda-
dor da Rolex.

1962 - André J. Heiniger ocupa o lugar
de Hans Wilsdorf no comando.
1978 - É lançado o modelo Oyster
Perpetuai Date Sea Dweller, com ca-
pacidade de uso em mergulhos de até
1.220 metros de profundidade.
1992 - Patrick Heiniger assume o
comando da Rolex.
1995 - A Rolex France inaugura sua
nova sede em Park Monceau, Paris.
2002 - Patrick Heiniger lança a iniciativa
Rolex Mentor and Protege Arts, ambi-
cioso programa para assegurar que a
herança artística do mundo passe de
uma geração a outra.
2005 - É lançado o Rolex Prince, inspi-
rado em um modelo de 1920.
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um modo ou de outro. No entanto, a Rolex
foi bem-sucedida diante da chegada de tec-
nologias transformadoras. Em uma época em
que a precisão e a confiabilidade não eram
mais atributos exclusivos dos produtos mais
sofisticados, a empresa desenvolveu diversas
ações rumo à construção e à manutenção de
sua posição no topo da pirâmide.

Até mesmo quando os relógios de pulso se
tornaram commodities de produção em massa,
a Rolex continuou a enfatizar a qualidade
e o aspecto artesanal da produção de seus
modelos. Usava materiais como ouro, platina
e pedras preciosas, além de nunca deixar de
aperfeiçoar seus mecanismos e de acrescentar
novas funções a seus relógios -como indica-
ção de data, dia da semana e os horários em
distintas partes do planeta, por exemplo. Em
conseqüência dessa maior complexidade,
os relógios da marca eram produzidos com
maior senso de "artigo artesanal à moda an-
tiga". Para ter uma idéia, um relógio barato
de quartzo montado por um sistema bastante
automatizado conta com 50 a 100 peças,
enquanto o Rolex Oystertem 220.

Exclusividade e status de Investimento
A Rolex também preservou a imagem de

sua marca por meio da produção limitada,
mesmo diante do aumento da demanda.
No caso dos artigos de luxo, a restrição
da disponibilidade pode estimular o valor,
impulsionar a procura e contribuir para a
condição de artigo de colecionador e para

a valorização de longo prazo. E uma em-
presa capaz de conferir a seus produtos o
status de investimento não raro cobra mais.
Relógios de pulso de luxo com execução
diferenciada tendem a se valorizar com o
tempo. O livro Complete Price Guide to Watches
(edição de 2004) avalia o modelo Calatrava
da Patek Philippe, confeccionado em ouro
de 18 quilates em 1936, em US$ 700 mil. Do
mesmo modo, os relógios Rolex conservaram
seu preço: de acordo com os catálogos para
colecionadores, quase todos os exemplares
antigos valem hoje mais do que quando foram
lançados. A maioria dos Rolex colecionáveis-
é comercializada por preços que variam de
US$1,5 mil a US$20 mil.

A fabricante suíça também torna certos
cuidados para garantir a venda de seus
produtos apenas em locais autorizados. O
prisma de cristal que indica que uma loja
é um "Official Rolex Dealer" (Revendedor
Autorizado Rolex) custa caro, uma vez que
a companhia seleciona representantes com
imagem de sofisticação, porte relativamente
grande e localização privilegiada, capazes de
proporcionar aos clientes um atendimento
impecável, como a Tourneau, dos Estados
Unidos. A empresa chegou a enfrentar
problemas com a joalheria Tiffany quando
soube que esta acrescentava seu nome aos
relógios Rolex que vendia. Diante da recusa
em interromper a prática, a Rolex a excluiu
de sua lista de revendedores autorizados. Na
década de 1990, como parte de um esforço



para restringir as vendas de seus produtos
no chamado "mercado cinza", cancelou os
acordos com cerca de cem representantes.

Outra determinação da Rolex foi a
luta para preservar a pureza de sua marca,
enquanto muitos fabricantes de artigos de
luxo usaram seus produtos originais como
trampolim. A Cartier e a Mont Blanc, por
exemplo, apostaram que o valor de sua
marca, construído a partir de um único
produto, bastaria para alavancar a venda
de uma gama de outros itens sofisticados.
Algumas marcas chegaram a licenciar ou-
tros fabricantes, cedendo, assim, parte do
controle sobre os artigos que passaram a
ostentar seu nome.

Além disso, nas últimas décadas muitas
marcas de relógio decidiram reagir à concor-
rência por meio da formação de conglomera-
dos. A LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton,
maior empresa de artigos de luxo do mundo,
com vendas anuais de mais de US$ 15 bi-
lhões, inclui destacadas marcas de relógios,
como Tag Heuer, Zenith e Dior. A Compag-

nie Financière Riche-
mont, terceiro maior
produtor de artigos de
luxo mundial, controla
marcas como Cartier,
Baume & Mercier, Pia-
get, Jaeger-LeCoultre e
Officine Panerai. Marcas
conhecidas, como Mo-
vado, Patek Philippe e
Breitling, ainda perma-
necem basicamente in-
dependentes. Ao colocar
o controle da empresa
nas mãos de uma fun-
dação, Hans Wilsdorf
garantiu à Rolex os
meios para suportar a
pressão para se juntar

a uma companhia maior, com interesses e
mercados mais variados.

A Rolex também preserva a integridade de
sua marca por meio do combate à pirataria.
Hoje, as reproduções são tão boas que em al-
guns casos apenas os especialistas conseguem
identificar a falsificação. Ao mesmo tempo
que só os connaisseurs percebem a diferença
entre um Rolex de US$ 5 mil e uma réplica
de US$ 25, a existência de grande número
de "cópias" inevitavelmente afeta a demanda
de alguma maneira. É provável que a Rolex
gaste mais recursos no combate à pirataria
do que qualquer outra marca.

O futuro
No futuro, certamente a prestigiada em-

presa suíça enfrentará uma concorrência
mais árdua conforme surgirem mecanismos
mais criativos para tentar apoderar-se de seu
mercado. Além disso, os conglomerados de
artigos de luxo desfrutam algumas vantagens
em relação a uma companhia independente
como a Rolex: eles reestruturaram as opera-
ções a fim de aproveitar ganhos de escala e
assim reduzir os custos de modo significativo,
também com o objetivo de potencializar as
sinergias em publicidade e marketing. Outra
vantagem dos grupos é a maior disposição
em se envolver em discussões abertas para
aprender com a concorrência. Além disso,
eles podem estar mais propensos a terceirizar
suas operações para os países asiáticos, nos
quais os custos de mão-de-obra são considera-
velmente inferiores aos existentes na Suíça.

No entanto, passados cem anos de sua
fundação, a Rolex permanece firme em
sua estratégia essencial de independência,
continuidade e integridade da marca. A
atitude da empresa permitiu mais do que a
sobrevivência em meio a décadas de sobres-
saltos econômicos e tecnológicos, garantiu o
sucesso nesse ambiente. Até no atual mercado
de artigos de luxo, globalizado e compacto,
uma organização independente capaz de
definir com clareza seu nicho de mercado e
manter-se fiel a sua estratégia tem todas as
condições de chegar ao apogeu. «
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