
À MODA ASIÁTICA

● Campeão de compras

30%
● Volta ao clássico
Para atender o gosto do consumidor
asiático, fabricantes de relógios de
luxo lançaram modelos mais finos e
mais tradicionais

dos relógios suíços já são
vendidos para China

● Nem tudo dá certo
Para ganhar os indianos, a Montblanc
criou um modelo inspirado em Gandhi.
Diante de protestos, ela retirou o
produto do mercado

Novos ricos
na mira da
indústria
do luxo
Para salvar queda nas vendas, marcas
famosas apostam nos países emergentes

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Mesmo depois de mais de um
ano de vendas em queda, o mer-
cado de luxo mundial não per-
deu a pose. E nos primeiros me-
ses de 2010, começa a retomar a
trajetória ascendente. Desta
vez, a fonte da recuperação não é
mais o mercado tradicional dos
Estados Unidos e Europa, mas
os países emergentes e seus no-
vos ricos. Na Suíça, as exporta-
ções de relógios voltaram a cres-
cer, ainda que as rotas tenham
sofrido mudanças profundas em
dois anos. Para os demais produ-
tos de luxo, o clima também é da
volta da confiança.

Há uma semana, na Basileia, a
maior feira de relógios e produ-
tos de luxo do mundo acabou se
transformando em um termôme-

tro dessa recuperação. Todas as
empresas reconhecem que o con-
sumidoralvo hoje tem novos gos-
tos e estilos. Para atender o mer-
cado asiático – o que mais cresce
hoje – empresas fizeram inova-
ções. A ordem é apresentar dese-
nhos mais finos e clássicos, já
que a ideia de relógios esporti-
vos não vingou na China, por
exemplo. A marca Vacheron
Constantin lançou o Ultra-Fine
1955. A Piaget também apresen-
tou uma versão mais fina de seus
modelos e a IWC reforçou suas
linhas mais clássicas.

O esforço é válido. Afinal, no
ano passado, foram os chineses
que salvaram o setor do que po-
deria ser uma série de falências.
Foi o pior resultado para a indús-
tria de relógios da Suíça desde
que os japoneses introduziram
no mercado os modelos de quart-

zo, nos anos 70. Foram vendidos
4,4 milhões de relógios a menos,
uma queda de 22% para um dos
principais pilares da indústria
do luxo no planeta. Nos Estados
Unidos, a redução das vendas foi
de 38%. Mas a queda na China foi
menor, de 15%.

Em janeiro deste ano, a alta na
exportação de relógios suíços pa-
ra a China foi de 87% em compa-
ração ao ano anterior. Isso permi-
tiu que os suíços registrassem o
primeiro mês de alta nas vendas
desde 2008. Em fevereiro, mais
uma alta, de 14,2%. A esperança é
que as exportações em 2010 pos-
sam ser 8,6% superiores às de
2009. Volume insuficiente para
compensar as perdas do ano pas-
sado, mas a indústria já comemo-
ra. "Atingimos o ponto mais bai-
xo em 2009, mas as coisas come-
çam a se recuperar", diz Jean-Da-

niel Pasche, presidente da Fede-
ração da Indústria do Relógio da
Suíça. De acordo com a consulto-
ria Bain & Co, o mercado mun-
dial de produtos de luxo sofreu
uma queda de 8%, atingindo
€153 bilhões em vendas. A empre-
sa estima que a recuperação nes-
te ano será de apenas 1%.

As empresas, no entanto, têm
um discurso mais otimista. A
Swatch espera vendas recordes
em 2010. Assim como a Hublot.
"Tivemos os melhores janeiro e
fevereiro de nossa história", diz
Jean-Claude Biver, presidente
da empresa. A Tiffany, que anun-
ciou um crescimento de 17% nas
vendas de janeiro, foi a primeira
a elevar a previsão de lucros para
este ano. Burberry, Hermès e a
Moët Hennessey Louis Vuitton
também acreditam que 2010 se-
rá melhor que o esperado.

O avanço do interesse por pro-
dutos de luxo nos países emer-
gentes impressiona. Em 2000, a
China representava apenas
0,2% de todas as exportações de
relógios suíços. Hoje, 10% das
vendas da Swatch Group – a
maior fabricante de relógios do
mundo – já são para a China. Se-
gundo a consultoria Kepler Capi-
tal Markets, foi essa presença na
China que evitou que o grupo so-
fresse perdas maiores em 2009.

A Kepler estima que a Rolex
tenha sofrido uma queda de 25%
de suas vendas em 2009, em es-
pecial diante da situação do mer-
cado americano. A Rolex não di-
vulga suas vendas. Mas não rejei-
ta a tese de que os novos merca-
dos emergentes são fundamen-
tais. "Contamos com o potencial
do mercado de luxo no Brasil",
afirmou o gerente-geral da Ro-

lex no País, Stephan Meili.
A Índia também está no radar

das marcas de luxo. Mas elas
nem sempre acertam. A Mont-
blanc criou um modelo inspira-
do em Ghandi, na esperança de
ganhar a atenção dos indianos.
Mas a empresa foi obrigada a reti-
rar a caneta do mercado, diante
dos protestos de indianos de que
Ghandi seria um símbolo de hu-
mildade, e não de luxo.

Analistas observaram o fato
como uma demonstração de que
as empresas de luxo do Ocidente
precisam ainda ter bastante cui-
dado com a forma de promover
suas marcas nessas novas re-
giões. Eles também fazem um
alerta sobre os riscos de concen-
tração do crescimento do luxo
em apenas um país. Hoje, a Chi-
na sozinha consome 30% dos re-
lógios suíços.
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Mudança. Estimativas apontam queda de 25% nas vendas da Rolex em 2009. Fabricante confia no potencial dos emergentes
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