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Apesar de muitos relatos de que o relógio está se tornando rapidamente um item da 
moda/acessório sazonal, uma visita a uma feira de relógios realizada recentemente na Suíça — o 
que significa cerca de 350 marcas e milhares de cronômetros, regulateurs e tourbillons — revela 
que isso não tem fundamento. Um relógio de luxo não é um acessório conduzido por uma 
tendência; é um item duradouro que permanacerá no corpo de alguém por muito mais tempo que 
as roupas que estão na moda nesta estação. 
 
"Não queremos de maneira nenhuma ficar presos à necessidade de lançar constantemente novos 
produtos", diz Philippe Mougenot, presidente da divisão de relógios e jóias da Chanel, uma atitude 
que resume nitidamente o tom mais conservador do mundo dos relógios. Depois da festa da 
compra de produtos de marca da virada do século, seguida pela ânsia adolescente de ser 
diferente a qualquer custo, o mercado de relógios está florescendo. 
 
O nome do jogo é consolidação: mudanças, ajustes e aperfeiçoamento de sucessos do passa do, 
como oJ12 da Chanel, que já tem seis anos. A edição limitada deste ano vem com 600 
diaman¬tes cortados na forma de baguette e custa 240 mil libras (US$ 452,2 mil) — algo que 
você vai querer manter por mais tem porque a bolsa de mão que está na moda nesta estação. 
 
O que ajuda a explicar a declaração meio que enigmática — "nossas surpresas não são ób vias" — 
feita pela porta-voz da Rolex, Dominique Tadion. Ela se refere a uma remodelagem de to da a 
linha de relógios da companhia que demorou seis anos para ser concluída; com cada peça polida e 
melhorada de maneira que continuem sendo instantanea mente reconhecida como Rolex. 
 
De maneira parecida, produtores estão se concentrando em vencedores do passado, como o 
Omega, que está retornando ao seu estilo original da década de 1950. 
 
A TAG Heuer, que nos últimos anos trabalhou duro na consolidação e purificação de suas 
principais linhas, está agora "olhando para os detalhes", segundo o gerente de marketing 
britânico James Massey. E a casa Flòrentine Panerai modificou de maneira criteriosa dois modelos 
básicos nos últimos anos para criar toda uma marca. 
 
De sua parte, a Patek Philippe nunca subestimou o poder da inabalável atenção ao detalhe: é só 
ver seu novo Trapèze, uma recriação de um clássico encontra do em seu museu do relógio, com 
ângulos delicados, formato incomum e detalhes guilloche. 
 
Até mesmo os ateliês de moda estão afirmando que seus relógios não são itens de "moda", e sim 
de "luxo", e a Dior chegou a ponto de dar uma marcha-ré em sua idéia de mudar correias em 
todas as estações, concentrando-se ao invés disso em duas linhas mais dura douras e caras: a La 
D e a Christal. 
 
Mesmo assim, embora as marcas de moda estejam se transformando em fabricantes de relógios, 
algumas casas tradicionais não conseguem evitar um flerte com a idéia da moda — com 
resultados variados. 
 
A Breguet, que tão maravilhosamente captura a pureza do jeito tradicional de se fazer relógios, 
parece ter achado conveniente acrescentar ponteiros de pedras coloridas em seu gracioso relógio 
oval Reine de Naples, criado originalmente para a Queen Caroline de Nápoles. 
 
E a Jaeger-LeCoultre, para comemorar o 752 aniversário de seu ícone Reverso, decidiu brincar 
com o formato do estojo arte decô perfeitamente proporcional e dar a ele um visual mais rústico. 
Somente o tempo dirá se novo estojo Squadra será um sucesso, mas uma primeira olhada sugere 
que um clássico dessa estatura deveria ter sido deixado em paz. 



 
Mesmo assim, seu ousado Reverso Grande Complication á Triptique é um dos mais atraentes e 
complicados relógios já produzidos — apesar do fato de que as palavras "complicado" e "atraente" 
nem sempre andem juntas na alta relojoaria. "O ponto mais importante é que mesmo assim ele 
continua sendo um relógio", diz o diretor-presidente Jerome Lambert, o que pode soar estranho 
mas é, de fato, uma verdade freqüente mente subestimada quando há um esforço para se 
produzir algo bonito e interessante. 
 
No fim das contas, os modelos mais bem sucedidos são designs experimentados e testados em 
função de uma aparência contemporânea: o deliciosamente sóbrio e ultra fino Patrimony da 
Vacheron Constantin; o Lê Temps Ovale Millenary da Audemars Piguet, em ouro rosa com um 
inesperado ponteiro de cores marrom-chocolate e azul-vivo; o Tank Asymétrique da Cartier, 
baseado no design de 1936; e o bonito Omege DeVüle X2 da década de 1950. E, sim, todos eles 
mostram as horas. 
 
Fonte: Valor Econômico, 12, 13 e 14 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


