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São Paulo, 3 de Junho de 2003 - Marca do grupo Richemont estréia com lançamento 
mundial de relógio. Os brasileiros têm mais uma opção de marca suíça de relógios à 
venda no mercado local. Chega ao País -com distribuição exclusiva pela H.Stern- a 
Jaeger-LeCoultre, a qual pertence ao grupo Richemont, o mesmo que controla Cartier, 
Chloé, Piaget, Vacheron Constantin e Montblanc, entre outras grifes top de linha, e 
fatura € 3,5 bilhões/ano. A Jaeger-LeCoultre, aliás, aproveita a sua estréia no Brasil 
para fazer o lançamento de um dos modelos da Grande Reverso -essa linha envolve 
relógios que custam entre R$ 24 mil e R$ 46 mil-, o Reverso Grande Date, modelo 
masculino. "Somos uma das únicas marcas no mundo que produzem um relógio do 
começo ao fim, sem a interferência de companhias terceirizadas", afirma o diretor 
internacional, Nicolas Baretzki.  

A parceria da marca com a H.Stern é uma estratégia exclusiva para o mercado 
brasileiro. "Um dos motivos que nos levaram a escolher essa joalheria é a experiência 
em vender produtos diferenciados e de alto valor", diz Baretzki. "O segundo motivo 
está relacionado com a distribuição, que nos permite estar em diferentes estados do 
País." A H.Stern é uma empresa de origem brasileira com presença em 12 países, num 
total de 160 lojas.  

Com a expansão, a Jaeger-LeCoultre atua hoje, além da Europa e Ásia, nos EUA, 
México, Caribe e, agora, por aqui. "Achamos que o Brasil está mais forte que o 
México", comenta o diretor internacional. Apesar de trabalhar sobre o seu lançamento, 
o relógio Reverso Grande Date (disponível em ouro amarelo e em aço), a empresa 
passa a oferecer todos os seus produtos. A marca vende ainda relógios de mesa. 
"Sempre que vamos para um novo mercado apresentamos todas as nossas linhas. 
Assim, o cliente tem à disposição em seu país tudo aquilo que encontra nas lojas 
Jaeger-LeCoultre do exterior", diz o executivo que cuida das operações na América 
Latina, Jean-Marc Troillard.  

O lançamento da linha Grande Reverso foi feito na semana retrasada em Londres e 
chega simultaneamente aos mercados brasileiro e norte-americano. Contanto todos os 
relógios Jaeger-LeCoultre, os preços variam de US$ 5 mil a US$ 300 mil, caso de peças 
que são enquadradas como jóias. "Ainda teremos uma continuação dessa linha, que 
será apresentada em outubro. O lançamento acontece também no Brasil", conta 
Baretzki, diretor internacional. A linha Grande Reverso surgiu em 1931, informa o 
executivo, para atender às necessidades dos jogadores de pólo eqüestre, que 
gostariam de ter algo mais eficiente para poder usar durante as várias tacadas de 
golfe.  

A marca, inclusive, aproveitou a sua forte ligação com o pólo para realizar no País a 
exposição "Oito dias ou a arte de interpretar o tempo", durante a Copa de Pólo Jaeger-
LeCoultre, que aconteceu anteontem no Clube Helvétia. O tema "oito" foi escolhido em 
razão de o relógio Reverso Grande Date ser um modelo que possui reserva de marcha 
de oito dias.  

Em sua chegada ao Brasil a Jaeger-LeCoultre já tem traçado seu plano de mídia, 
importado e com peças desenvolvidas por uma das agências do Grey Group. "Além de 
investir em eventos, estaremos anunciando em jornais e revistas", conta Baretzki. O 



valor da verba de marketing para o Brasil não é divulgado. Outra ação da empresa 
para divulgar os relógios são as ações nos pontos-de-venda H.Stern. "Temos um time 
de decoradores que viaja o mundo todo para padronizar as lojas. Uma decoradora já 
trabalha para apresentar os relógios aos brasileiros", diz Baretzki. Das 80 lojas H.Stern 
no Brasil, inicialmente os relógios da Jaeger-LeCoultre estarão em nove pontos-de-
venda.  

Esse sistema de parceria já é adotado pela fabricante suíça de relógios em outros 
mercados. Em lugares como Alemanha, Malásia e Inglaterra existem butiques com o 
nome da grife, mas operadas por joalheiros locais. "Paris é a única cidade em que 
atuamos com uma loja própria", conta Baretzki. Em todo o mundo, a marca está em 
cerca de mil pontos-de-venda. "Trata-se de uma distribuição extremamente seletiva."  

Apesar das dificuldades econômicas e da desvalorização do real principalmente no ano 
passado -o que afeta diretamente o setor de importados-, o diretor internacional da 
Jaeger-LeCoultre se diz otimista com o mercado brasileiro. "O País tem uma boa base 
de colecionadores, o que também é importante para a empresa. Outro detalhe: estar 
na H.Stern significa uma exposição de nossos produtos às mulheres, que estão entre 
nosso público-alvo", comenta Baretzki.  

A boa expectativa em relação ao País é confirmada pelo diretor de produto da H.Stern, 
Victor A. Natenzon. "As vendas da empresa nos primeiros cinco meses deste ano foram 
10% maiores do que as registradas em mesmo período de 2002", diz Natenzon. "Para 
este ano a meta é só de crescimento."  
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