
Dior lança produto ao mesmo tempo no
Brasil e na França, o que coloca o mercado
nacional entre os mais importantes do mundo

Sem atraso
PRISCILLA PORTUGAL

JÁ VIROU LUGAR-COMUM di-
zer que, no atual cenário econô-
mico mundial, saem ganhando as

nações emergentes. No mercado do
luxo, isso pode ser percebido no espa-
ço cada vez mais central ocupado pelo
Brasil nas estratégias das grandes
marcas. De coadjuvante, o País passou
a ser prioridade para as grifes interna-
cionais. Na semana passada, uma ini-
ciativa inédita da francesa Christian
Dior comprovou essa teoria. Pela pri-
meira vez, a Dior realizou o lançamen-
to de um produto no Brasil no mesmo
dia em que isso era feito na França e
nos Estados Unidos. A decisão da em-
presa tem um grande valor simbólico.
Trata-se de uma sinalização clara da

Dior a respeito da rele-
vância do mercado

brasileiro. O
produto em

questão é
um relógio
Dazzling,
ornado
com dia-
mantes

e cristais e visor em madre-pérola,
além de ser o primeiro da marca com
movimento automático (ou seja, ob-
tém energia à medida que o pulso do
usuário se move). "As vendas dos re-
lógios mais caros são maiores no Bra-
sil que nos Estados Unidos", afirma
Sybille Fritz, diretora comercial da
Dior Watches para a América Latina.
Detalhe: no Brasil, o Dazzling vai cus-
tar R$ 81 mil.

"Nosso consumidor viaja e é bem
informado, por isso é importante
acompanharmos o que acontece no
resto do mundo", diz Rosanna D'Au-
ria, responsável pela divisão de reló-
gios da joalheria Amsterdam Sauer,
que irá vender o Dazzling com ex-
clusividade no Brasil (um acordo co-
mercial estabeleceu que a loja Dior
em São Paulo, focada principalmen-
te em roupas, não terá os relógios
em suas prateleiras, pelo menos por
enquanto). Pertencente ao grupo
LVMH, a Dior não divulga seus re-
sultados, mas admite que o cresci-
mento de vendas do mercado brasi-
leiro está entre os maiores do mun-
do. Segundo Rosanna, as 23 lojas da
Amsterdam Sauer no Brasil regis-
traram um aumento de 10% nas
vendas de relógios nos últimos 12
meses - todos eles cotados em al-
guns milhares de reais. "O brasileiro
está começando a ver o relógio como
jóia e, por isso, o mercado está mui-
to aquecido", diz Rosanna.
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