
Q
uando se pergunta que horas
são para alguém, não é inco-
mum vê-la buscar o celular.
Em um país com mais de 100

mimoes de aparelhos, o hábito de ver
as horas mudou e hoje até dispensa o
tradicional relógio de pulso. No en-
tanto, mesmo diante dessa inusitada
concorrência, o mercado de relógios
continua a crescer no segmento dos
produtos de luxo, onde são vendidos
como verdadeiras jóias.

Uma prova disso é a chegada ao
Brasil da Rado, marca de relógios que
pertence ao Swatch Group, o maior
produtor global de relógios como
produto final. A marca inaugurou
neste mês, no Shopping Morumbi,
em São Paulo, a primeira loja no con-
tinente americano, e ainda tem im-
portantes planos de expansão no
país, com a abertura de mais cinco ou
seis lojas. "Até 2008 pretendemos
abrir mais lojas em grandes centros,
como Rio de Janeiro, Brasília, Curiti-
ba, Belo Horizonte e talvez em Salva-
dor", afirma Marcelo Racanate, presi-
dente da AT 2000, importadora ofi-
cial da marca no Brasil.

Distribuidores na América do Sul
e do Norte e no Caribe vendiam os
modelos Rado e as demais marcas do
grupo suíço, como Swatch, Longines,
Tissot e Omega. Agora, com a nova lo-
ja, o grupo volta completamente a

atenção para o
público brasileiro.
"Nós percebemos o
potencial que o Brasil
tem, a modernidade des-
se país. Como trabalhamos
principalmente com o de-
sign, o país foi escolhido pelo
movimento e pelo estilo que existe em
grandes capitais, como São Paulo",
afirma Peter Kàser, vice-presidente
mundial da Rado.

A marca já é vendida em mais de
110 países, e tem uma produção
anual de 450 mil relógios, que pro-
porcionaram no ano passado um fa-
turamento de aproximadamente US$
4 bilhões. Um dos principais focos
da empresa agora é a consolidação
da marca no Brasil. "Teremos este
ano um investimento de mídia aqui
de US$ l milhão, e no ano que vem
entre US$ 1,5 milhão e US$ 2 mi-
lhões, por isso temos a expectativa
de compra por parte da loja brasilei-
ra de 7 mil novos relógios em 2007",
conta Marcelo.

Os relógios da Rado são reconheci-
dos pela sua alta durabilidade. A cerâ-
mica utilizada é totalmente high tec,
desenvolvida em laboratórios da Na-
sa. Além do design e da tecnologia, a
marca investe no conforto dessas jóias.
"O relógio tem de ser como uma se-
gunda pele, algo que seja completa-

mente confortável e que dure a vida
toda", acredita Peter Kãser.

O preço médio dos relógios que se-
rão comercializados no Brasil gira em
torno de R$ 4 mil, porém o preço de
alguns modelos pode chegar a US$ 200
mil. "Nas butiques daqui teremos as co-
leções completas da Rado, mas, dentro
da nossa meta de atender plenamente o
público brasileiro, o cliente pode enco-
mendar qualquer modelo da marca
disponível no mundo", afirma Chris-
tian Mahlke, diretor do Swatch Group
para a América Latina e Caribe. A em-
presa espera que após a fase de conso-
lidação da marca no Brasil muitos dia-
mantes, ouro, cristais de safira à prova
de riscos e muito luxo desfilem nos pul-
sos dos brasileiros.
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