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Grife de cristais inaugura mais um ponto-de-venda e aposta no potencial de crescimento no país 
 
Os cristais franceses da Baccarat têm brilhado como nunca, no Brasil. A subsidiária vem 
apresentando faturamento superior à média global da grife. Os resultados são tão animadores que 
motivaram a abertura de mais um ponto-de-venda da marca - o terceiro, desde que se instalou 
por aqui, em 1998 - além da contratação de um designer local para criar peças exclusivas para a 
marca. A nova loja da Baccarat fica dentro da Daslu que deve inaugurar dia 8 de junho. 
 
Em viagem ao Brasil, onde veio finalizar os detalhes da loja, o diretor geral da Baccarat, Thierry 
Oriez, disse ao Valor que o Brasil está no foco da empresa por seu potencial de crescimento e pelo 
apego que o consumidor brasileiro tem pela marca. 
 
Segundo estimativas da matriz, o país tem o terceiro maior acervo de peças Baccarat do mundo, 
uma vez que os brasileiros sempre compraram os cristais da grife, em viagens ao exterior. 
Atualmente, a marca fatura US$ 2 milhões, por ano, no país. O crescimento no país supera o 
global. Em 2004, a Baccarat faturou US$ 156 milhões no mundo, o que representa uma expansão 
de 12% em relação aos R$ 138 milhões registrados em 2003. "No Brasil, o crescimento foi de 
17%", afirma o executivo. 
 
Segundo Oriez, o consumo de artigos de luxo sofreu um baque durante a crise mundial, logo após 
os atentados de 11 de setembro. No Brasil, com o dólar a R$ 4, as perspectivas não eram as 
melhores. "Agora, voltamos a crescer." 
 
Para 2005, a intenção é reforçar as vendas das linhas especiais de produtos, caso da coleção 
criada pelo designer Philippe Starck, que já faz sucesso no exterior. Entre eles, está uma mesa 
com tampo de cristal e pés de ferro revestido com cristal, que custa R$ 200 mil e é feita somente 
sob encomenda. Há também copos, vasos e luminárias. 
 
Uma parceria com um designer brasileiro, também está na pauta. "Estamos a procura de um 
artista local para desenvolver peças para a marca, a exemplo do que já fizemos com Starck e o 
designer alemão Ingo Maurer", comenta Oriez. A idéia é que as peças, que deverão ser 
principalmente para a linha de jóias, sejam vendidas no mundo todo. 
 
Segundo o executivo, buscar parcerias com artistas de várias nacionalidades faz parte da 
estratégia da empresa para se manter globalizada e, ao mesmo tempo, mais próxima da cultura 
dos países onde atua. O nome brasileiro que desenhará para a Baccarat ainda não está definido. 
"Precisam de alguém com características brasileiras, mas com expressão internacional". 
 
A Baccarat é uma das mais antigas fabricantes de cristais da França, fundada em 1823. Sempre 
inovando, a grife aposta no uso múltiplo do cristal para continuar viva na cabeça dos 
consumidores. A partir de 1997, a marca investiu maciçamente em linhas de jóias. Mais 
recentemente, lançou bolsas e algumas peças de mobiliário. "As jóias e as parcerias com 
designers são um grande motor de crescimento e rejuvenescimento da marca", explica Oriez. 
 
Em 2003, a Baccarat inaugurou em Paris, o Palácio de Cristal, idealizado por Philippe Starck que 
passou a ser sua mansão-sede. Com 3 mil m², o palácio reúne, além do escritório central da grife, 
uma loja, um museu e o restaurante Cristal Room. 
 
Atualmente, a exportação representa 80% do faturamento da Baccarat, proveniente dos 85 países 
onde a marca está presente. Os principais mercados são Estados Unidos, Japão e França. Rússia, 
China e Brasil ainda são considerados "em construção", apesar dos resultados favoráveis. Ao todo, 
são 64 butiques próprias e 1.500 pontos de venda autorizados, espalhados pelo mundo.  



O faturamento é distribuído por categorias de produtos: os acessórios de jantar respondem por 
33% do total; peças decorativas por 29%; jóias 24%; garrafas 8%: e iluminação 6%. 
 
Os maiores acionistas da Baccarat são a Societé du Louvre (52%) e a Fundação Chambrum 
(34%). As peças de publicidade é feita toda na França, com algumas ações locais de varejo. A 
verba de marketing é de 8% a 10% do faturamento. 
 
Anualmente, a grife lança 400 novos produtos, para provar que não vive só dos ecos do passado. 
Uma das metas é criar peças que possam ser usados no dia-a-dia, não apenas em ocasiões 
especiais. Para tanto, a maioria das taças e copos podem ser colocados na máquina de lavar (pelo 
menos nas modernas, que têm programas especiais para lavar cristais). "Eu garanto que tomar 
uma coca-cola em um copo de cristal é muito melhor", afirma Oriez. O sabor da bebida, segundo 
ele, muda com a textura do material e o espírito da tradição. 
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