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onsiderada a quarta maior 
marca de relógios do m u n 
do, a suíça TAG Heuer apos
ta no crescente mercado de 

luxo brasileiro e abre sua primeira 
unidade no País. A nova loja, insta
lada no Shopping Cidade Jardim, 
deve ser inaugurada ainda neste se
mestre. Marca líder no segmento de 
relógios e cronógrafos esportivos, a 
TAG Heuer possui hoje 142 butiques 
pelo mundo. "Temos a expectativa 
de chegar a 162 até o final do ano", 
conta o francês jean-Christophe Ba-
bin, CEO da companhia suíça per
tencente ao grupo LVMH. "A Amé
rica Latina vai concentrar boa par
te desses lançamentos, incluindo o 
Brasil", revela. 

A expectativa c o m relação ao 
crescimento econômico brasileiro 
é enorme. Antes mesmo da aber
tura da primeira unidade, a relojo
aria já planejara ter outras lojas em 

grandes mercados, como o Rio de 
Janeiro. "O consumo brasileiro e de 
toda a América Latina amadureceu 
e tem muita relevância para as mu l 
tinacionais que atuam no mercado 
de luxo " , expl ica o CEO. "Há um 
desejo enorme dos consumidores 
em adquirir peças de qualidade em 
seu próprio país. Assim, não pode
mos estar de fora desse movimento." 

Sinônimo de sofisticação, os pr i 
meiros relógios Heuer foram criados 
em 1960 por Charles-Edouard Heuer, 
um jovem de 20 anos apaixonado 
por precisão. Ele tinha como ideal 
proporcionar novas formas para se 
medir o tempo e transformou sua 
empresa em uma renomada relo
joaria especializada em cronógra
fos de corr ida. A grife TAG Heuer 
só surgiu em 1985, quando a TAG 
(Techniques d'Avant Garde), fabr i 
cante de artigos de alta tecnologia, 
comprou a Heuer. Em con jun to , 
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modernizaram a linha de produtos 
e conquistaram posto de destaque 
entre as maiores empresas fabrican
tes de relógios suíços. 

Outra manobra para conquistar 
mercado foi apostar na associação 
da marca ao esporte. Entre outras 
bem-sucedidas ações, foi patroc i 
nadora do tricampeão Ayrton Sen-
na, atualmente apoia a tenista Ma
ria Sharapova e tem Lewis Ham i l 
ton e Jenson Burton como garotos-
-propaganda na Fórmula 1. 

Até 1982, Jack Heuer, bisneto de 
Edouard, esteve à frente da compa
nhia e idealizou projetos de emble
máticos cronógrafos, desde o Carrera 
ao Mônaco. Modelos que poderão 
ser apreciados por aqui. Entre eles, 
o Carrera Calibre 1887 Cronógrafo, 
que surgiu em 1963 devido ao gos
to da família Heuer pelas corridas 
automobilísticas, possui design con
temporâneo e é representado pelo 
ator Leonardo DiCaprio. Outra co 
biçada linha é a feminina Link Lady, 
com luxuosos modelos pequenos, 
leves e elegantes. 

Na loja brasileira, os amantes 
da marca encontrarão também re

lógios como os da linha Mikrotour-
bi I Ion , um dos projetos mais au 
daciosos da empresa devido à alta 
complexidade temporal. O Mikro-
graph é um exemplo. Lançado no 
ano passado, é o primeiro cronógra
fo mecânico capaz de medir 1/100 
de segundo. "Esta é a joia da TAG 
que redefine a manufatura moder
na dos cronógrafos", realça o presi
dente da companhia, Jean-Christo-
phe Babin. A edição limitada a 300 
unidades pode ser encontrada com 
corpo marrom ou cinza e pulseira 
em couro de crocodi lo. 

A TAG Heuer tem investido em 
outras áreas. Lançou recentemente 
uma série com seis modelos de ce
lulares que custam entre 8 mi l e 
25 mil dólares. Um deles, o The 
Sellier, chega ao mercado com 
revestimento em aço, cetim es
covado, espelho polido e couro 
de bezerro marrom com costu
ra bege. Com as principais co
leções de relógios em sua v i 
trine, além de carteiras, óculos, 
cintos, abotoaduras, malas e o u 
tros acessórios, a TAG Heuer che 
ga com força e para ficar. 
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Text Box
Fonte: Lide, São Paulo, ano 7, n. 36, p. 138-141, 2012. 




