
Na hora de comprar, homem avalia máquina e mulher prefere design 
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Mulheres escolhem relógios pela grife, pelo design ou, de preferência, pela combinação dos dois. 
Já os homens, quando se dispõem a por a mão no bolso por um bom relógio, antes de mais nada, 
avaliam o grau de complexidade da máquina. E pagam, sejam US$ 100 ou US$ 100 mil por 
marcas tradicionais, às vezes seculares, que ficarão como herança de família e passarão do pulso 
do pai para o filho e do filho para o neto. 
 
São marcas especialíssimas, para um público seleto, de alto poder aquisitivo. Falar com essa 
clientela é também uma arte, às vezes comparada a dos artesão que produzem as peças. "Eu 
diria que é um mercado formado por algumas dezenas de compradores", estima o diretor sócio da 
rede de joalherias Dryzun, Tobias Dryzun. 
 
A diretora de marketing da Cartier no Brasil, Veronique Claverie, detecta dois tipos de 
consumidores de relógios sofisticados. Há o cliente tradicional, que é fiel à marca. "Trata-se de 
um cliente muito refinado e já iniciado no mercado de luxo. Para ele, o luxo é a qualidade, a 
tradição, o prazer de ter um objeto para a vida inteira, que ele vai poder passar para os filhos. 
São pessoas com grande cultura geral, que viajam muito e que estão a par das novidades 
internacionais", diz a executiva. 
 
O segundo tipo de consumidor, segundo Veronique, é o cliente mais novo, que busca status. Para 
ele, a posse de um relógio ou uma jóia Cartier vai lhe dar acesso ao mundo dos "happy-few" - os 
poucos que riem à toa, numa tradução livre. "Este cliente é menos fiel, pois ele é muito sensível 
às marcas que estão na moda". 
 
Com sete lojas espalhadas pelo país, a Dryzun representa com exclusividade a marca Vacheron 
Constantin, que está completando 250 anos e é considerada a mais cara grife de relógios do 
mundo. Um exemplar em comemoração ao aniversário custa, por exemplo, US$ 1,5 milhão. A 
joalheria também vende peças de A. Lange & Söhne, Movado, Zenith, Frederique Constant, Alfex 
e Boucheron. 
 
A melhor forma para alcançar o comprador de um Vacheron Constantin, diz Tobias Dryzun, é o 
envio de catálogos para o mailing que a empresa mantém com o nome dos clientes. Mas para 
anunciar uma nova coleção é preciso cuidado. "A gente depende do envio das peças e a indústria 
suíça não tem pressa nenhuma na hora de produzir. Não se pode correr o risco de anunciar um 
produto que não está disponível", diz Dryzun. 
 
A diretora de marketing da Cartier no Brasil diz que 5% do faturamento anual da empresa é 
investido em ações de marketing. Segundo ela, o foco principal é a qualidade na área de serviços 
ao cliente. "Na Cartier o cliente é um rei", diz. Os vendedores conhecem o gosto de cada cliente e 
a data do aniversário. Veronique diz que, além de surpreender o cliente, esse banco de dados 
permite também que a marca saiba exatamente qual é o perfil do consumidor. 
 
Mariza Aizenstein, da rede de joalherias Nielsen, representante exclusiva da marca Chopard no 
Brasil, diz que, mais do que um público com bom poder aquisitivo, o comprador dessas jóias é um 
consumidor exótico. "É um público que gosta de peças diferentes e exclusivas. Para atender essa 
necessidade, lançamos nossa coleção tradicional e, ao longo do ano, trazemos peças exclusivas 
com um número bem reduzido de exemplares", conta a executiva. 
 
Além de uma comunicação direta com os consumidores, que recebem pelo menos duas vezes por 
ano o catálogo da grife, o cliente pode conhecer os novos modelos indo a festivais de cinema, 
como o de Cannes e o de Veneza.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 set. 2005, Tendência&Consumo, p.B4. 


