
TRADIÇÃO
LAPIDADA
Elas existem ha mais de um século e
permanecem no topo da joalhería.
Desvende a história de ícones como
Boucheron, Cartier, Chaumet e Tiffany

PRISCILLA PORTUGAL

A grife francesa Boucheron comemora seu 150° aniversário em
2008 e sua trajetória levanta uma questão: como uma marca
consegue entrar para a história e manter-se no topo durante
tantas décadas? Na verdade, há diversas formas: a primeira é
ter um produto diferenciado, acima de qualquer crítica; depois
vem uma campanha publicitária bem-sucedida, um título de
filme que leva seu nome, uma musa do cinema que lhe é fiel,
uma família aristocrática que a representa... Mas, no olimpo
das grifes, o quesito crucial é a tradição lapidada ao longo dos
anos, com técnicas passadas de pai para filho. Nesse sentido,
ao lado da Boucheron, encontram-se outros ícones, como as
também francesas Cartier e Chaurnet e a americana Tiffany —
exímias no savoir-faire de transformar pedras brutas e metais
frios em obras de arte sob a forma de anéis, colares, brincos,
broches e pulseiras. "Essas marcas surgiram em momentos de
grande prosperidade econômica e sempre fizeram objetos de
luxo de extrema qualidade" explica João Braga, professor de
história da moda da Faculdade Santa Marcelina. "Elas se atu-
alizaram com o passar do tempo e hoje têm uma história para
contar" completa. Vamos a elas:



A história da Boucheron foi lapidada com um pouco de ernpre-
endedorismo, coragem e visão. Aos 28 anos, o artesão Frédéric
Boucheron decidira pedir à família 100 mil francos (cerca de US$
22 mil) para iniciar um negócio e abriu uma pequena butique
em Paris. Não demorou para que suas peças se tornassem cobi-
çadas em toda a cidade. Na era de ouro dos cabarés, por exemplo,
a grife tinha clientes como a sedutora cortesã Belle Otéro, musa
da época — o que trouxe os holofotes para a marca. Mas em 1902
Frédéric morreu e muitos achavam que seria o fim da joalheria.
Que nada! Seu filho Louis continuou o trabalho e levou a Bou-
cheron ao topo entre as grandes grifes. Ele conseguiu tal façanha
ao criar peças extraordinárias. Um dos casos mais emblemáticos
aconteceu em 1928.0 marajá de Patiala, um distrito da índia, jun-
tou todo o seu tesouro formado por sete mil diamantes e levou
para a loja de Boucheron. Lã chegando, pediu que Louis criasse as
jóias mais belas do mundo. Louis aceitou a tarefa e produziu 149
peças, como coroas, anéis, colares e pingentes.
Para dar continuidade à lenda, o neto de Louis, Alain, assumiu a
empresa em 1980 e diversificou a produção, lançando fragrâncias
e óculos. Em 2000, a Boucheron foi vendida para o grupo Guc-

ei, que hoje pertence à holding PPR. Mas
nem por isso deixou de criar as peças
que remetem ao Oriente e estão entre
as mais desejadas no universo da joalhe-
ria. Para isso, seus artesãos passam por
cerca de 12 anos de aprendizado antes de
transformar pedras e metais em flores,
gotas de chuva, camaleões e serpentes.
Prova disso é que a mais recente coleção
da grife, chamada "Trouble Désir" com
jóias avaliadas entre 50 mil e 2 milhões de
euros, foi vendida em apenas três meses.

BOUCHERON
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O sobrenome Cartier é outro que faz his-
tória há mais de 160 anos. Em 1847, nos
fundos do ateliê do palheiro Louis-Fran-
çois, nasceria a grife que descobriu que a
platina é mais duradoura que o ouro bran-
co, que desenvolveu o diamante em forma
de baguete (retangular) e que criou o pri-
meiro relógio de pulso do mundo — fei-
to em 1904 a pedido do aviador brasileiro
Alberto Santos Dumont. Outro marco na
história da Cartier foi a encomenda do en-
tão príncipe de Gales (futuro rei Eduardo
VII) de 27 diademas, uma espécie de tiara,
de platina para serem usadas em sua co-
roação. Ele proclamaria a seguir: "Cartier

CARTIER
O estila exuberante do colar

Tutti-Frutti.de 1925, quebrou a
sobriedade do estilo art déco,

que reinava na época. À direita, o
broche Martim-Pescador, de 1941,

é feito de platina, esmeraldas,
safiras, diamantes e rubis

é o joalheiro dos reis e o rei dos joalheiros." Para que a Cartier
continuasse a encantar os nobres, Louis-François, vislumbran-
do o futuro da marca, resolveu injetar sangue novo na empresa
e passou o bastão para seu filho, Alfred Cartier, em 1899. Alfred
logo implementou mudanças como transferir a sede da butique
para a rue de Ia Paix, onde ela funciona até hoje.
Além da família Cartier, outra personagem fundamental na traje-
tória da grife foi Jeanne Toussaint, amiga da estilista Coco Chanel.
Ela chegou à grife em 1923, até assumir a área de alta joalheria. Há
quem diga que foi a responsável por encontrar o verdadeiro estilo
Cartier, tornando a pantera o animal-símbolo da marca. Nos anos
1950, a quarta geração da família assumiu a empresa, mas durou
pouco porque Claude, neto de Alfred, não se interessava pelos
negócios. Ele chamou alguns executivos para auxiliarem-no e
quem mais se destacou foi Robert Hocq. Na década de 6o, Hocq
percebeu uma mudança na indústria de luxo e criou um isqueiro
exclusivo, provando que o glamour poderia ser democrático.
Vinte anos depois seria lançada a linha Must de Cartier, com
jóias mais acessíveis, óculos e acessórios em couro. Em 1993,
a marca passou a integrar o grupo Richemont.
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A Chaumet nasceu depois que o jovem francês Marie-Étienne
Nitot aprendeu as técnicas de joalheria com Auber, o artesão
que confeccionava as peças de Maria Antonieta (1755-1793),
a rainha que instigou a fúria dos franceses por esbanjar luxo
até ser decapitada anos depois do estouro da Revolução Fran-
cesa, em 1789. Com a queda da realeza, Nitot, que trabalha-
va em parceria com o joalheiro Joseph Chaumet, tornou-se,
em 1802, o joalheiro oficial do novo império comandado pelo
onipresente Napoleão Bonaparte. Nessa época Nito.t se dedi-
cava exclusivamente a criar peças para Napoleão e, por isso,
chamou seu filho, François-Regnault Nitot, para ajudá-lo. O
novo integrante da família ficou com a missão de conquistar a
clientela aristocrática. Não demorou muito para se tornar uma
das joalherias mais respeitadas do mundo,
ícone do estilo de vida francês, a joalheria só poderia ocupar o
endereço mais simbólico do luxo daquele país: o número 12 da
Place Vendôme. No piso superior do edifício histórico, artesãos
passam o conhecimento para seus filhos desde 1780 e, até hoje,
muitas técnicas se mantêm preservadas. Jóias sob medida ainda
são confeccionadas para clientes especiais. No piso inferior da
casa, há um museu com toda a história dessa maison, que conta

mais de 220 anos. Uma referência muito
utilizada pela grife é a dos sentimentos. No
universo da Chaumet, rubis representam
paixão, esmeraldas indicam o prenuncio de
um casamento feliz, e as sanras — sejam
elas azuis, cor-de-rosa ou incolores —
têm a função de proteger a harmonia. Por
volta de 1950, quando a aliança começou
a simbolizar o compromisso do noivado, a
Chaumet se tornou quase sinônimo desse
tipo de jóia. Atualmente, a grife, comprada
pelo poderoso grupo LVMH em 1999,
possui quatro linhas só de alianças — nas
quais o diamante é presença constante
até os dias atuais.

CHAUMET
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JÓIAS

A grife nasceu em Nova York, em 1837,
quando os amigos Charles Tiffany e John
Young, de 25 anos, abriram uma loja de
papelaria e artigos de luxo para casa, com
US$ 1 mil emprestados do pai de Charles.
O empório representava o emergente "es-
tilo americano" que tentava se encontrar
entre influências do design europeu e dos
hábitos da Era Vitoriana (quando o Impé-
rio Britânico vivia seu apogeu, de 1837 até
a virada do século). A pequena loja rapi-
damente conquistou as senhoras da alta

sociedade nova-iorquina com seus produtos embalados em
uma caixinha azul — até hoje marca registrada da Tiffany. Na
década de 1860, a grife começou a trabalhar com pratarias e,
em seguida, com jóias. Em 1870, tornou-se a mais importante
fornecedora de jóias e relógios dos Estados Unidos.
Para dar continuidade ao empreendimento, Charles chamou
seu filho, Louis Comfort Tiffany. O herdeiro fez tanto sucesso
que, em 1882, recebeu um convite do presidente americano
Chester Arthur para redecorar a Casa Branca. Em 1940, a grife
se mudaria para sua loja mais importante, a da 5a Avenida, no
coração de Manhattan, onde permanece até hoje. Em 1961, ela
ganharia o mundo graças ao cinema, com a estréia do filme
Breakfast at Tiffany's (em português, Bonequinha de luxo), es-
trelado por Audrey Hepburn, que interpreta Holly Golightly,
socialite consumista que adora tomar café da manhã admi-
rando a vitrine da butique. A elegância de Audrey ajudou a
eternizar a marca no mundo das jóias e é parte desse glamour
que as mulheres compram quando levam as famosas alianças
cravejadas de diamantes para casa. •
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