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Depois de cravejar seus cristais em grifes de moda e produtos dos mais variados segmentos para 
se tornar uma marca mundialmente conhecida, a centenária Swarovski põe em prática uma nova 
estratégia para aumentar a gama de clientes no Brasil. A empresa austríaca de cristais quer agora 
tornar conhecida a sua linha de semijoiás entre os brasileiros da classe média.   
 
"As pessoas acham que Swarovski é artigo de luxo. Queremos derrubar esse mito, mostrando que 
temos, por exemplo, brincos a partir de R$ 250 e com isso conquistar novos clientes", disse Anna 
Chaia, diretora-geral da divisão de varejo da Swarovski, contratada há cinco meses e com 
passagens por American Express, Unilever, Natura e Whirpool.   
 
A estratégia de estender os cristais Swarovski para a classe média ganhou uma ajuda com a 
queda do dólar. A empresa reduziu em janeiro o preço de cerca de 40% de sua linha de semijóias, 
que é toda importada da Áustria. Atualmente, a linha de semijóias, composta por cerca de 400 
itens, representa quase 80% das vendas da divisão de varejo da empresa no Brasil.   
 
"Quem conhece a marca já compra as nossas jóias. Por isso, acreditamos que existe um grande 
potencial para conquistar novos consumidores", diz Anna, que também tem como meta tornar a 
Swarovski uma marca "fashion". Uma de suas primeiras ações à frente da empresa foi mudar o 
uniforme das vendedoras, que ganhou um recorte mais moderno.   
 
"A Swarovski soube se posicionar muito bem em um segmento intermediário, entre jóias e 
bijuterias. Eles são conhecidos em não se lançar em aventuras arriscadas", diz Alexandre Zogbi, 
diretor da consultoria de avaliação de marca Interbrand. "A entrada na classe média é um sinal de 
que as parcerias com marcas de produtos variados foram bem sucedidas", observa Luciano Deos, 
sócio da GAD' Branding.   
 
Outra novidade é a abertura de uma loja no mês de maio no shopping Paulista, em São Paulo. 
Será a oitava butique da empresa, cujas lojas são todas em shopping centers. Atualmente, a 
marca de cristais está nos centros de compras de Iguatemi, Higienópolis e Morumbi (São Paulo), 
Barra e Leblon (no Rio de Janeiro), Park Shopping (Brasília) e Diamond Mall, em Belo Horizonte.   
 
Anna não revela valores de investimento, faturamento ou projetos para o Brasil. Em 2006, a meta 
da Swarovski era ter 12 lojas até 2009 e o crescimento da divisão de varejo na época era de 15% 
a 20%, informou o ex-diretor geral, Fábio Gianni, durante entrevista concedida ao Valor há dois 
anos. O executivo, atualmente, trabalha na loja de decoração Tania Bulhões.   
 
No mundo, o faturamento da Swarovski saltou de ?2,14 bilhões de euros em 2006 para ?2,6 
bilhões de euros no ano passado. O número de funcionários, no período, também cresceu de 
forma expressiva, saindo de 17 mil para 22 mil funcionários espalhados em 1.150 butiques.   
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