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Você pode imaginar que a Swatch tenha feito uma pequena fortuna com os mundialmente 
populares relógios de plástico que vende há quase 30 anos. E você estaria certo - mas a 
história não termina aí. A aparentemente modesta marca Swatch pertence ao Swatch Group, 
uma potência do setor que tem uma mão na fabricação de praticamente todos os relógios 
designados como "suíços". 
 
Até oito anos atrás, o presidente do conselho da empresa, o bilionário Nicolas Hayek, de 82 
anos, recebia o crédito de salvador da indústria do relógio suíço. Em 2002, entretanto, Hayek 
tomou uma iniciativa que foi a marca de um gênio com visão sagaz ou de obcecado em 
destruir a concorrência. De uma forma ou de outra, Hayek ganhou manchetes no mundo todo 
e criou um tumulto sem precedentes no setor que ele amava. 
 
Maior fabricante de relógios do planeta, a empresa de Hayek agrega 19 marcas, entre elas 
Jaquet Droz, Hamilton e Omega, junto com a superestrela colorida, Swatch. O nascimento da 
companhia, no começo dos anos 80, foi resultado da fusão, planejada por Hayek, de duas titãs 
dos relógios suíços que estavam em dificuldades, a SSIH e a Asuag - parte de uma estratégia 
para evitar que fossem compradas por uma empresa japonesa. Além de ter marcas famosas 
de relógios, a Asuag possuía a ETA, uma renomada fabricante de mecanismos de relógio, e a 
Nivarox-FAR, fabricante de componentes. Foi esse controle sobre a manufatura que permitiu 
que Hayek ameaçasse a indústria suíca de relógios quando, em 2002, tomou a decisão de 
parar de fornecer peças produzidas pelo grupo. 
 
Na sede da Swatch, em Bienna (que fica a 90 minutos de Genebra), Hayek ocupa um escritório 
enorme com uma mesa atulhada. Sem paletó, com a gravata solta e usando, como de 
costume, dois relógios em cada braço, ele anuncia: "Você não está no escritório de um homem 
de negócios, está no estúdio de um artista". É um espaço suntuoso para um artista, mas a 
Swatch está num mundo corporativo diferente. Os trajes aqui são casuais, com a ocasional 
aparição de retropunks em camisas de couro vermelho ou góticos com camisetas pretas e 
piercing nas sobrancelhas. "Eu não trabalho", diz Hayek. "Só me divirto durante 8 a 14 horas 
por dia." 
 
Ele tem motivos para se divertir. A revista "Forbes" classifica Hayek como o 232o na lista dos 
bilionários do mundo, com patrimônio avaliado em US$ 3,9 bilhões. O grupo Swatch - 24.000 
funcionários, subsidiárias em 37 países e mais de 500 lojas independentes - é a base da 
fortuna de Hayek. Em 2009, 1,2 bilhão de relógios foram produzidos no mundo todo, de 
acordo com as estimativas da Federação da Indústria de Relógios Suíços - 559,4 milhões na 
China, 334,3 milhões em Hong Kong e 21,7 milhões na Suíca. (Se você está se perguntando 
sobre o Japão, a maior parte de sua produção está agora na China.) Ainda de acordo com 
dados da federação, o valor médio de um relógio chinês é US$ 2, um de Hong Kong vale US$ 
11 e um suíço, US$ 528. 
 
Nascido no Líbano, em 1928, Hayek já era o rico fundador da Hayek Engineering AG, uma 
prestigiosa firma de consultoria envolvida em grandes reorganizações, quando, em 1999, foi 
procurado por um amigo e banqueiro suíço que lhe fez um pedido: ele poderia preparar um 
relatório sobre como vender a SSIH e a Asuag aos japoneses? A indústria de relógios 
mecânicos estava murchando diante da explosão de relógios a quartzo liderada pela Citzen, 
Seiko e Casio; dos 90.000 empregos que a indústria de relógios suíca oferecia dez anos antes, 
dois terços tinham sido perdidos. 
 
Hayek ficou indignado. Ele sabia que se o setor perdesse a ETA e a Nivarox-FAR a 
infraestrutura da indústria cairia nas mãos dos concorrentes, sem falar que seria o fim de um 
símbolo nacional secular de cultura e orgulho. "Um dia, o presidente de uma fabricante 
japonesa de relógios nos Estados Unidos me disse: 'A Suíca pode fazer queijos, mas não 
relógios. Por que você não vende a Omega para nós por 400 milhões de francos?'. Eu lhe 
disse: 'Só por cima do meu cadáver!'" 
 



Hayek revelou um plano para fundir os dois conglomerados, tornando-os mais eficientes e 
enfrentando os japoneses no segmento deles - o dos relógios baratos a quartzo. Os bancos o 
indicaram para um comitê com a tarefa de organizar a fusão. 
 
Hayek descobriu que dois engenheiros da ETA, Elmar Mock e Jacques Müller, tinham 
desenvolvido um relógio a quartzo com 51 componentes (em oposição aos 151 do modelo 
japonês). Usando ténicas de fabricação automatizadas, o relógio poderia ser produzido 
localmente e vendido por menos de US$ 50. "Ele não era da indústria relojoeira", diz Mock, 
"mas teve um vislumbre do enorme potencial do projeto." 
 
Lançado em 1982, o relógio plástico Swatch teve um sucesso que assombrou a todos. Em 
1983, primeiro ano no mercado mundial, as vendas do Swatch totalizaram 1,1 milhão de 
unidades, chegando a mais de 12 milhões em 1986. 
 
Em 1985, Hayek tinha uma participação de controle, comprada por 151 milhões de francos 
suíços (cerca de US$ 61,5 milhões na época), na SMH, a companhia que nasceu da fusão (ele 
a batizaria de Swatch Group em 1998). 
 
A velocidade do crescimento do grupo, associada à imprevisibilidade de Hayek, deixou a Suíça 
e o mundo dos relógios à espera de sua próxima grande iniciativa. Em 2002, Hayek lançou a 
bomba: ele mandou uma carta aos clientes da ETA anunciando que, no começo de 2006, 
pararia de entregar mecanismos desmontados (esses mecanismos podem ser entregues já 
montados, que são difíceis de alterar, e desmontados, ou "ébauches", que são facilmente 
modificados e podem levar à produção de relógios de maior demanda). Começou a polêmica. 
 
A manchete no principal jornal de Genebra, "Le Temps", foi "Swatch Group usa posição 
dominante para impor sua lei". Autoridades suíças de defesa da concorrência começaram a 
investigar a posição de Hayek. Estaria a Swatch tentando esmagar a concorrência? 
 
"Todo mundo mente e diz que faz o relógio eles mesmos", diz Hayek. "A maioria desse pessoal 
estava investindo todo o dinheiro em publicidade e dizendo 'Somos os melhores'. Eles não 
estavam fazendo os relógios e eu queria forçar todo mundo que está no negócio de relógios a 
fazer relógios." Mas reduzir a base de clientes da ETA não era cortar uma fonte de receita? 
"Sim", diz Hayek. "Entre 300 e 400 milhões de francos suíços [US$ 260 milhões a US$ 350 
milhões], 7% a 8% das vendas totais." 
 
No fim, as autoridades antitruste decidiram que a decisão de deixar de fornecer em 2006 era 
uma recusa ilegal de fazer negócios. Mas eles não impediram Hayek de fazer o que queria. Ao 
invés disso, a Weko (sigla em alemão da comissão antitruste), num acordo que descreveu 
como "amigável", simplesmente pediu que ele adiasse a implementação do anúncio até 2010, 
porque "isso criaria uma situação em que unidades alternativas de produção poderiam ser 
abertas". 
 
Agora, a data de corte se aproxima e parece que a interrupção do suprimento não vai causar o 
colapso da indústria. 
 
Mas Hayek não parou por aí. No ano passado, ele anunciou que está tentando conseguir 
permissão para que a ETA e a Nivarox-FAR se recusem a vender peças para quem eles 
decidirem. "Estou fazendo isso pela indústria de relógios suíça porque, se não pararmos de 
permitir que todo mundo entre nesse segmento, pessoas que não têm nenhuma visão, 
nenhuma emoção na fabricação de relógios, que querem fabricar relógios só por dinheiro, 
vamos perder esta indústria", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2010, Empresas, p. B7. 


