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Marca suíça de relógios traz novos modelos, vai à mídia e prevê alta de 25% este ano no Brasil.  
 
Desde junho do ano passado, dez pessoas aguardam em uma lista para comprar o relógio Master 
Compressor Extreme World da suíça Jaeger-LeCoultre, que custa R$ 40,1 mil. Lançado 
oficialmente hoje, esses consumidores terão de esperar mais um pouco pela peça. Apenas uma 
unidade - das 200 produzidas no mundo - veio para o País e, claro, já foi vendida. A 
exclusividade, aliás, é um dos conceitos trabalhados pela marca octogenária, que planeja, para 
este ano, ampliar sua visibilidade em território nacional e, conseqüentemente, suas vendas. 
Espera crescer 25% durante este ano.  
 
"A Jaeger tem um público certo que conhece a marca, mas pretendemos fazer uma campanha 
mais abrangente para falar dos produtos", diz a gerente da Jaeger-LeCoultre para a América 
Latina, Cecile Melanie, ao acrescentar que a intenção é sair das ações específicas e passar para 
um público mais amplo, sem perder o foco na sofisticação e exclusividade.  
 
Em abril, a Jaeger-LeCoultre vai para à mídia impressa, com peças na IstoÉ (Editora Três) e Caras 
(Editora Caras), além de ações com colecionadores e de iniciativas desenvolvidas pela H. Stern, 
joalheria parceira da marca suíça desde 2002. Naquele ano, a marca foi relançada no País e, 
segundo Cecile, vem crescendo constantemente.  
 
Em 2005, por exemplo, apresentou alta de 15% em suas vendas. Hoje, a H.Stern tem mais de 60 
modelos para comercialização, com preço inicial de R$ 7,5 mil. Seu produto mais caro, que não é 
vendido no Brasil, chega a custar US$ 300 mil.  
 
"Estamos construindo a marca a cada ano no Brasil e a associação com a H.Stern nos ajuda a 
levar a Jaeger ao nosso consumidor-alvo", diz a executiva. A parceria com a joalheria ocorreu em 
um momento que o mercado de luxo no Brasil - que cresce em média 35% por ano, desde 2000, 
segundo a consultoria MCF - ganhava força. Hoje, em São Paulo, a Jaeger apresenta dez 
lançamentos, entre eles os disputados cronógrafos Master Compressor e Master Compressor 
Extreme World e versão feminina Lady. E planeja mais produtos para o mês de outubro.  
 
Especializada em relógios "complicados", a Jaeger tem 120 patentes e produz 40 mil unidades por 
ano, com todas as peças feitas na própria fábrica, na Suíça. Cada projeto de um mecanismo pode 
durar até cinco anos e consumir investimentos de R$ 5,5 milhões. O fato do produto ser complexo 
é também um ponto positivo contra a pirataria, questão que prejudica diversas marcas de luxo no 
Brasil. "É muito difícil fazer uma boa réplica", comenta Cecile.  
 
Europeu, mais tradicional  
 
A executiva explica que o consumidor europeu diferencia-se do brasileiro por ser mais tradicional 
e optar com mais freqüência pelo modelo Reverso, um de seus clássicos, que tem uma rotação de 
180º e que foi desenvolvido, na década de 30, para suportar batidas nos jogos de pólo. "Na 
Europa, é a porta de entrada para a marca. Trata-se de um ícone da Jaeger", diz Cecile, ao 
acrescentar que no Brasil os consumidores seguem a moda, optando pelos esportivos.  
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 


