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ascida para brilhar. Esse lema parece ter sido cunhado à per
feição pela Swarovski, conhecida mundialmente por seus 
cristais delicados e de cortes precisos, fundada em 1895, em 
Wattens, no Tirol austríaco, um dos ícones do mercado mun
dial de joias finas, cuja liderança disputa brilhante a brilhan
te com nomes tradicionais como a americana Tiffany e a fran

cesa Cartier. Sob o comando do CEO 
Robert Buchbauer, membro da quinta 
geração da família Swarovski, a 
empresa luta para recuperar a elegân
cia e o glamour perdidos entre os 
sapatinhos vermelhos da personagem 

Dorothy, no filme O Mágico de Oz, e 
as exageradas capinhas para celular 
cravejadas em centenas de pontos 
luminescentes, de gosto duvidoso e 
que lhe pespegaram um certo ar 
emergente e excessivo. "Queremos 
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apresentar os cristais em formas 
nunca vistas, combinando metais e 
pedras preciosas", disse Buchbauer 
em entrevista à DINHEIRO, durante 
visita ao Brasil na última semana de 
agosto. Em companhia de Nathalie 
Colin, diretora-criativa da marca, ele 
veio participar do desfile de lança
mento da nova coleção da 
Swarovskl, batizada de Wlngs of 
Fantasy (Asas da Fantasia) na Casa 
Fasano, em São Paulo. 

No posto desde 2002, Buchbauer 
tem como missão retornar à essência 
do DNA da marca centenária criada 
por seu tataravô, Daniel Swarovski, 
que ao longo dos anos se transformou 
em sinônimo de peças pequenas e bri
lhantes entre os joalheiros de todo o 
mundo. Entre suas iniciativas, figura 
a ampliação do catálogo de produtos 
ofertados. Além do desfile de alta-
costura, no qual foram exibidos os 
braceletes, colares, anéis e brincos da 
nova coleção, com toda uma gama de 
peças que inspiram desejos e desper
tam paixão na ala feminina, o evento 
serviu para mostrar aos clientes bra
sileiros a diversificação da grife, com 
os lançamentos dos óculos de sol, 
relógios e uma inédita linha masculi
na. "É preciso paixão para realizar 
qualquer tarefa", diz Buchbauer. 
"Nossa equipe é apaixonada pelo que 
faz, isso se reflete na perfeição dos 
cristais." Ao seu lado, Nathalie, a 

diretora-criativa, enfatiza a 
magia provocada pelas 
joias da companhia. "É 
uma cadeia de emoções 
que varia desde o deslum
bramento diante de uma 
peça até outros de cunho 
psicológico, como quando 
alguém adquire um pin
gente e deposita toda a sua 

sorte nele", afirma Nathalie. 
Nessa nova coleção, o universo 

teatral foi explorado a fim de resgatar 
a era das grandes divas e bailarinas, 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 14, n. 728, p. 72-74, 21 set. 2011.




