
Tissot comemora 150 anos com produtos de até de R$ 11 mil 
Andréa Ciaffone 

São Paulo, 5 de Agosto de 2003 - Uma série de desafios marcam o aniversário de 
150 anos da Tissot, uma das mais antigas marcas suíças de relógios continuamente 
ativa: a polarização do mercado brasileiro, a baixa popularidade da grife no País e 
sua imagem associada a produtos tradicionais quando o mercado tem privilegiado 
os relógios esportivos. Para superá-los, a marca hoje de propriedade do Swatch 
Group, desenvolveu estratégias aparentemente antagônicas para atrair diferentes 
espaços de mercado.  

Auxiliada por uma verba de marketing 40% maior em relação à do ano passado e 
por estratégias ousadas como o patrocínio de esportes como motociclismo, hóquei 
no gelo e esgrima e a associação da marca à versão cinematográfica da heroína 
digital Lara Croft, a marca quer consolidar sua imagem no Brasil em 2003. "A Tissot 
incorporou esse desafio ao adotar o slogan "Inovadores por tradição" e a estratégia 
é contemplar os dois conceitos", diz o diretor, Ricardo Brown.  

"O posicionamento mundial da Tissot é produzir relógios na faixa de preço entre 
US$ 100 e US$ 1 mil, o que internacionalmente é considerada uma faixa média de 
preço. Mas, aqui, isso nos coloca como produto elitizado", diz Brown. No Brasil, 
mesmo nas classes mais privilegiadas, o consumo de relógios fica polarizado entre 
os aficionados colecionadores de relógios - que não pestanejam diante de modelos 
que custam mais de R$ 30 mil - e os que não estão dispostos a gastar mais de R$ 
300. "Esse mercado intermediário terá que ser desenvolvido por meio da difusão de 
uma cultura de valorização dos diferenciais que os relógios com maior valor 
agregado possuem", diz Brown. Para isso, a marca tem investido em treinamento 
para os funcionários dos revendedores.  

Antes do final de agosto, as duas frentes do planejamento de marketing da Tissot 
para 2003 ficarão muito claras para o público brasileiro. A primeira se concentra na 
divulgação do modelo comemorativo dos 150 anos por meio de anúncios voltados 
para o público mais sofisticado. Foram feitos apenas 8.888 unidades dessa edição, 
o modelo tradicional custará R$ 5 mil e a versão esportiva com cronógrafo, R$ 10,9 
mil. Inicialmente, 150 relógios foram importadas para atender à demanda do Dia 
dos Pais, mas a expectativa é que 500 unidades sejam vendidas até o final do ano. 
O aniversário também será celebrado por uma exposição itinerante de relógios 
antigos pelo País.  

A outra frente se destina a divulgar o T-Touch, modelo de apelo jovem dirigido ao 
público esportivo, que foi o maior sucesso de vendas da marca em 2002. O T-Touch 
se distingue por possuir funções como altímetro, barômetro e termômetro que 
podem ser acessadas com um simples toque no visor e que terá a heroína Lara 
Croft (na pele da atriz Angelina Jolie) como sua garota propaganda. No seu 
lançamento no Brasil, a previsão era vender 500 unidades. "Mais de 900 unidades 
foram vendidas, não chegamos às mil por falta de relógios", diz Brown. O sucesso 
mundial foi tamanho que há três meses a Tissot suspendeu toda a publicidade do 
modelo enquanto aumentava a linha de produção. "Com o lançamento do filme, 
nossa expextativa é vender mil unidades até o fim do ano", diz Brown. O T-Touch 
custa R$ 3,2 mil. Em outubro, a Tissot lançará no Brasil o Silen-T, para deficientes 
visuais.  

kicker: "Lara Croft" ajudará a posicionar o modelo T-Touch junto ao público jovem  
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