
Relógio mecânico volta à moda e atrai ricos e classe média  
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O relógio Invention, de produção limitada a alguns exemplares, feito pelo suíço Robert Greubel, 
custa meio milhão de dólares. O modelo Titanic DNA Day & Night, de Romain Jerome, fica por 
US$ 350 mil. Patek Philippe, o Rolls Royce das grandes marcas suíças, está lançando o modelo 
'''hora universal'' a US$ 50 mil a unidade. E o popular Mondaine vende o seu por US$ 100.   
 
Esses quatro modelos helvéticos, em meio a suas enormes disparidades, têm algo em comum: 
são todos relógios mecânicos.   
 
Esse tipo de relógio, em contraposição ao popular modelo de quartzo, domina o Salão Mundial de 
Relojoaria e Bijuteria que será aberto hoje em Basiléia (Suíça) com 2.500 expositores de 45 
países.   
 
''O relógio mecânico está de novo na moda no mundo inteiro'', afirma Gaetano Cavalieri, 
presidente da Confederação Mundial de Relojoaria. É pela expansão dos mecânicos que a indústria 
relojoeira mundial espera crescer 15% este ano e faturar pela primeira vez US$ 200 bilhões, 
apesar das turbulências financeiras.   
 
''O relógio mecânico ganha cada vez mais espaço porque há menos gente preferindo relógio de 
pilha'', diz Jacques Duchêne, representante da Rolex e presidente do comitê dos expositores. Há 
dois tipos de relógios mecânicos, aquele que o consumidor precisa dar corda e o outro que 
funciona com o movimento do pulso.   
 
A Suíça sempre foi o grande centro dos relógios mecânicos de luxo e preço alto. E nos últimos 
tempos, de muita liquidez nos mercados, marcas famosas tiveram problemas para honrar as 
encomendas.   
 
Swatch, o maior grupo relojoeiro do planeta, que possui Omega, Tissot e Breguet, registrou quase 
o dobro da demanda e teve que ampliar os prazos de entrega, de alguns meses para mais de um 
ano para as marcas mais prestigiosas.   
 
A capacidade de produção foi afetada pela falta de mão-de-obra especializada, apesar de um 
trabalhador qualificado no setor ganhar em média US$ 5 mil por mês na Suíça.   
 
''A busca dos mecânicos é gigantesca porque os ricos, com ou sem crise, querem sempre um novo 
brinquedo sofisticado'', diz Cavalieri.   
 
Mas Roland Berheim, patrão da Mondaine, balança o pulso e mostra seu relógio baseado no 
modelo que enfeita todas as estações de trem do país. ''O fenômeno é geral, também entre os 
populares'', afirma.   
 
Em 2007, a Suíça bateu recorde de exportação de relógios, alcançando US$ 16 bilhões e 
crescendo 16% em relação ao ano anterior. A expansão das vendas foi de 50% em quatro anos.   
 
As exportações de modelos mecânicos representaram 16% em volume, mas 66% em valor.   
 
Basta uma visita ao pavilhão principal do Salão de Basiléia para se indagar se um relógio é para 
indicar a hora ou outra coisa. As proezas técnicas para diferenciar os mecânicos de luxo os 
transformam em verdadeiras esculturas ou grossas jóias valiosíssimas.   
 
O fenômeno aumentou com a entrada de novos produtores suíços pequenos, que se concentraram 
no nicho de fazer relógios complicados em só algumas unidades, para clientes mais exigentes.   
 



´´Aqui há modelos que custam mais de US$ 1 milhão´´, afirma Sylvia Ritter, diretora do Salão de 
Basiléia, referindo-se a certos relógios fora do catálogo das novidades.   
 
A questão agora é como a indústria se sairá, com a crise financeira sobretudo nos Estados Unidos, 
seu principal mercado (15% das exportações dos suíços e italianos, por exemplo).   
 
Para François Thiébaud, presidente da marca Tissot, o luxo é veículo de investimento e a crise 
beneficia o setor. ''O relógio mais caro se torna um investimento, é mais seguro do que os 
produtos financeiros'', diz ele.   
 
Outro fabricante, Pierre Gygax, vê porém uma ''bolha relojoeira'' e estima que 50% dos que 
entraram no mercado nos últimos tempos, produzindo peças extremamente complicadas e caras, 
vão desaparecer. Para Gygax, já está menos difícil de contratar trabalhadores no setor.   
 
De maneira geral, porém, a expectativa é de a desaceleração nos Estados Unidos ser compensada 
pelas vendas para emergentes como a China.   
 
Depois dos Estados Unidos, o segundo país de maior exportação da indústria italiana é o Emirados 
Árabes Unidos, com ? 450 milhões de euros. No total foram vendidos o equivalente a ? 3 bilhões 
de euros no ano passado.   
 
A indústria suíça reclama que não pode expandir suas exportações para o Brasil por causa de 
impostos que chegam a 95% do valor do produto, praticamente dobrando o preço.   
 
Thiébaud apóia seu otimismo também no fato de mais mulheres aderirem igualmente aos relógios 
mecânicos - e que exigem enorme criação, para transformá-los em verdadeiras jóias.   
 
Além disso, a elevação do preço dos metais preciosos força mais a indústria a aumentar a 
produção de relógios caros, onde a alta dos preços pode ser mais aceitável, diz o representante 
da industria alemã, Peter Rost.   
 
O que inquieta mais os produtores europeus é o aumento da pirataria. Só na Itália, em três 
batidas policias foram apreendidos 380 mil relógios falsificados provenientes da China. Em Hong 
Kong, os suíços conseguiram destruir meio milhão de falsificados.   
 
O problema aumenta com a Internet. As vendas legais na rede cresceram 30% no ano passado. 
Mas a venda de falsificados na rede mundial de computadores subiu na mesma proporção. A 
Federação Relojoeira Suíça diz ter conseguido retirar em 2007 mais de 35 mil anúncios sobre 
diferentes sites no mundo inteiro, mas admite que depois muitos são reativados.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


