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Swarovski planeja ampliação de negócios, rejuvenesce linha de mascotes e mantém foco no 
glamour do cristal. 
 
Se diante do nome Swarovski as primeiras imagens que surgem são pássaros, flores, estrelas de 
cristal e o brilho na moda, é hora de conhecer mais sobre o negócio que de frágil só tem a 
matéria-prima. Além de jóias, bolsas, relógios, óculos, objetos de decoração e uma infinidade de 
aviamentos — que freqüentam as criações dos melhores designers do planeta — a empresa 
desenvolve ferramentas de lapidação e corte, refletores usados na segurança do tráfego e 
produtos de precisão ótica. 
 
Há mais de cem anos, a Swarovski — companhia familiar austríaca, já na quinta geração — é líder 
mundial em lapidação de cristal e quer mais. Robert Buchbauer, membro do conselho executivo, 
acredita que a marca ainda pode crescer muito sem perder a faceta de luxo e glamour. E pretende 
até 2012 dobrar o faturamento, que em 2005 atingiu a cifra de US$2,65 bi:  
 
— Estamos com planos ambiciosos de expansão global. Temos um produto de altíssima qualidade 
com identidade marcante. Em quatro anos já duplicamos o número de lojas Swarovski, que 
somam hoje mais de 600 — analisa ele, que aposta na ampliação da gama de peças, coordenando 
jóias, acessórios e objetos para casa. 
 
Estratégia para crescer sem perder sofisticação 
 
O desafio é se tornar ainda mais fashion, desdobrando, a partir de um tema único, coleções tanto 
para as linhas de jóias couture — chamada de Daniel Swarovski — como para os itens do prêt-à-
porter e da decoração. Para a guinada, contrataram Nathalie Colin Roblique como diretora 
criativa, em substituição a Rosemarie Le Gallais — a responsável, desde 1989, pela linha especial 
DS — que passa a ser a diretora artística da companhia.  
 
Uma virada que já começou com boas surpresas como o jantar para a imprensa internacional, 
realizado na semana passada, no 67º andar do Rockfeller Center, o Top of the Rock, e o coquetel 
de gala com desfile em tenda armada no ringue de patinação do tradicional point da Quinta 
Avenida. Para a reabertura do terraço de observação do prédio em novembro de 2005, a 
Swarovski criou um megalustre com 14 mil cristais de dez metros de altura, pesando mais de 
duas toneladas.  
 
No processo de rejuvenescimento, nascerão este mês os novos mascotes da coleção de objetos 
decorativos: os Lovlots. De clara inspiração pop, os dez bichinhos, todos com nomes e 
personalidades próprias chegam ao Brasil em julho. 
 
Apostando na valorização do acessório e nos mercados dos EUA e da América do Sul, a empresa 
lançou no último dia 3, em Nova York, sua coleção de acessórios e jóias outono inverno 
2006/2007, batizada de Poetic Night. Inspirada nas profundezas da noite, ela reúne influências 
orientais e formas art nouveau. O preto é a cor dominante com toques de azul, roxo e vermelho, 
realçando o mistério do jogo de reflexos das pedras. 
 
As designers acreditam na importância do acessório no guarda-roupa feminino. 
 
— Ele valoriza a personalidade da mulher, marca sua diferença e escapa da pasteurização da 
moda — observa Nathalie, que começou sua carreira trabalhando com Marc Jacobs, na Perry Ellis, 
passou pela agência Promostyl e abriu seu próprio escritório de consultoria. 
 



Rosemarie, parceira de Karl Lagerfeld durante 15 anos, sempre usou o cristal de maneira 
inusitada, misturando-o a materiais como madeira e couro. 
 
— Trabalhei nesta coleção com peças que podem ser usadas de maneiras diferentes, como colar 
ou como cinto, por exemplo. 
 
Tecnologia da lapidação é segredo desde 1895 
 
Presente em 40 países, a companhia guarda seu segredo de lapidação a sete chaves: com mais 
de seis mil funcionários, a fábrica, localizada em Wattens, perto de Innsbruk, no Tirol, trabalha 
com times diferentes, cada um deles responsável por uma etapa da produção. Ninguém assiste ao 
processo como um todo. O mistério vem desde 1895, quando a companhia foi fundada por Daniel 
Swarovski, construindo uma tradição de parceria com nomes como Coco Chanel e Elsa 
Schiaparelli.  
 
Lá mesmo em Wattens, para comemorar seu centésimo aniversário, em 1995, a empresa criou o 
Kristallwelten, um parque com esculturas de cristal, concebido pelo artista multimídia vienense 
André Heller, e que já é a segunda atração turística nacional, perdendo apenas para o castelo de 
Schönbrunn, o da imperatriz Sissi. 
 
Quaisquer formas que tenham, os cristais partem da Áustria para o mundo, embalados com a 
mesma precisão que são lapidados. A empresa desenvolveu uma caixa capaz de suportar provas 
de resistência, como o de ser lançado de uma altura de dez metros. Mais uma garantia da 
insustentável leveza e do brilho do cristal Swarovski. 
  
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  Ela,  p.7. 
 
 


