
Fabricantes suíços de relógios,
como Omega, Tag Heurer, Tis-
sot e Hublot estão aplicando li-
gas de ouro e cerâmica no inte-
rior dos relógios. Já a Patek Phi-
lippe, do alto de seus 173 anos e
cujas peças já foram vendidas
por mais de US$ 18 milhões em
leilão, também deixa de lado
matérias primas tradicionais pa-
ra produzir suas peças.

Para os fãs de relógios, a ado-
ção de ligas deixou os modelos
mais leves, precisos e duráveis
- a combinação de elementos
deixa o relógio praticamente à
prova de riscos, preservando
sua beleza. Para os fabricantes,
é uma maneira de fugir da alta
dos preços de alguns componen-
tes tradicionalmente usados na
indústria relojoeira. A mistura
de outros materiais ao ouro tam-
bém ajuda a reduzir o valor de
venda de alguns modelos.

Durante a 39ª edição da Base-
lworld, exposição anual do seg-
mento que aconteceu na Basi-
leia (Suíça) na semana passada,
a Patek lançou o modelo 7140,
peça feminina ultrafina que alia
design requintado (ouro rosa e
mais de 90 diamantes) e tecno-
logia de ponta (parte de seu ma-
quinário leva silício). O preço
do luxo e da precisão? Cerca de
US$ 90 mil. “Ainda há um vão
entre o maquinário que pode-
mos desenhar e o que podemos

produzir”, disse Thierry Stern,
presidente da Patek. “Com a in-
trodução do silício nos relógios,
ficará cada vez mais fácil trans-
por essa barreira”.

O silício ajuda a preservar o
mecanismo dos relógios, reduz-
zindo a necessidade de lubrifica-
ção periódica das peças. Além
disso, é garantia de precisão nos
mostradores. Além de silício, a
LVMH está usando ligas de ouro
e cerâmica para aumentar a re-

sistência de suas peças, que le-
vam marcas como Rolex e Ome-
ga. Vale lembrar que o preço do
ouro subiu 19% em 2011, afetan-
do diretamente os fabricantes.

Materiais inovadores
A Patek planeja expandir o uso
do silício para 90% de sua linha
de relógios em cinco anos, con-
tra os atuais 10%, segundo
Stern. A Breguet, marca de luxo
da Swatch, também aposta nas

ligas especiais para garantir um
tic-tac mais acurado.

Enquanto algumas grifes
apostam em tecnologia, outras
vão atrás de materiais inusita-
dos, como bambu, madeira e
plumas de aves exóticas. “Em al-
gumas civilizações, essas penas
são tão valiosas quanto os dia-
mantes” disse Frederic de Narp,
presidente da Nelly Saunier.

A Gucci foi buscar inspiração
nas alças de bambu de suas bol-

sas para criar uma linha de reló-
gios delicados, arredondados e
que usam o material natural na
pulseira. Já a Hermès usa a mar-
chetaria em madeira em sua no-
va linha, que tem preços a partir
de US$ 161 mil. Já a Harry Wins-
ton, a exclusiva fabricante de re-
lógios, vai além e promete usar
uma liga aeroespacial chamada
Zalium para aumentar a durabili-
dade de seus produtos. ■ Com
Reuters e redação
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Mais precisão e leveza nos
relógios de luxo “swissmade”
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Quanto movimenta
o setor de eventos de luxo
no Brasil? O setor está
crescendo? Há ainda mais
espaço para evoluir?
Somos a única produtora de
eventos que faz parte da Abrael
(Associação Brasileira das
Marcas de Luxo). Em 2010 o setor
movimentou no Brasil US$ 8,94
bilhões, e tem expectativa de
chegar a US$ 11,9 bilhões em 2011.
Os investimentos em eventos
correspondem a 20% desse valor
e, em marketing (redes sociais
e eventos), já se tornam bastante
expressivos. Numa sociedade
onde a classe C se tornou um
grande destaque, esse mesmo
crescimento alimenta as

classes A e B, num processo que
está apenas se iniciando.

Quais foram os fatores
para esse crescimento?
Há uma série de fatores: o
primeiro de todos é que o
brasileiro tem uma vocação
natural para festas e
comemorações como em nenhum
outro local do mundo; o segundo
está ligado a todos os
investimentos e descobertas que
fizeram o país se deslocar de uma
crise mundial e necessariamente
passar a fazer parte do cenário
internacional na tomada de
decisões, o que influi diretamente
no terceiro fator — o desejo de
uma série de empresas e marcas

de se instalarem e venderem
seus produtos por aqui.

Podemos comparar um
evento brasileiro com grandes
acontecimentos ao redor
do mundo em termos
de organização, tecnologia
e infraestrutura?
Sem dúvidas podemos e, em
alguns casos fazemos até melhor.
Somos diferentes dos
americanos, cujas festas e
divulgação se concentram em
torno das celebridades, ao invés
da organização e do cenário.
Nossa relação com a arquitetura
e a emoção é muito mais
marcante. Somos exigentes.
Gabriel Ferreira

Dermot Doherty, de Basileia
Bloomberg

Leilão nos EUA terá
roupa de Liz Taylor e
LPs raros dos Beatles

Silício e ligas que misturam ouro e cerâmica são aplicados com mais frequência no maquinário das peças
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Diretor criativo da Pazetto
Events Consulting

Um leilão da Heritage Auctions
que será realizado no dia 30,
em Dallas (EUA), está atiçando
os amantes de cinema. Serão
apregoados, entre outros itens
usados em Hollywood, a capa
dourada usada por Elizabeth
Taylor em “Cleopatra” por um
preço mínimo de US$ 20 mil.
No mesmo pregão, haverá um
lote de LPs raros dos Beatles
da edição “Pink Label” - foram
produzidos apenas 25 unidades.
O lance inicial deverá ser de,
no mínimo, US$ 30 mil.
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“Detalhessão
essenciaisparao
públicobrasileiro”

MODA & LUXO

1.MovimentodaBaselworld, na
Suíça2.OBrasilsó receberáuma
unidadedoGrandComplication,
daPatekPhilippe (preçosob
consulta)3.OHublotdeUS$5
milhões lançadosemanapassada

...CARLOS PAZETTO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




