
 
 
 
 

O relógio celebra o seu retorno com três versões de cronógrafo 

 

Nascido em 1973 e relançado este ano, o relógio Riviera reanima o espírito de uma época 

relojoeira inspiradora. Ícone de Baume & Mercier, o Riviera se revela doravante em três 

versões de cronógrafo, com 43 mm de diâmetro e caráter forte. Esportivos e elegantes, eles 

exprimem o know-how da Maison em matéria de design, forma e competência relojoeira. Além 

de contarem uma bela história, a que Baume & Mercier  mantém, desde sempre, com os 

cronógrafos, a complicação por excelência do esporte-chique. 

 

Cerca de cinquenta anos mais tarde, o Riviera continua a transmitir os valores de alegria e 

despreocupação dessa era libertária. Este ano, para o seu renascimento, ele apresenta um novo 

visual respeitando sempre o savoir-faire suíço de Baume & Mercier e captando os sinais do 

nosso tempo para melhor interpretá-los. A quinta geração do Riviera não tenta comover com 

um revival, mas sim com um renascimento.  

 

Após a apresentação da nova coleção, durante o Watches & Wonders 2021, com modelos 

masculinos automáticos de 42 mm de diâmetro e versões alto de gama Baumatic de tamanho 

idêntico, verdadeiras vedetas da coleção. O Riviera se convida igualmente para os pulsos 

femininos, graças a versões a quartzo (36 mm) reivindicando um estilo cada vez mais 

impactador em ligação direta com a rica história de Baume & Mercier.  Esta peças marcam uma 

revolução na continuidade e inscrevem seu nome no patrimônio vivo de um Maison em 

movimento. Elas se parecem com seus antepassados, mas escrevem uma nova versão de sua 

saga. A meio caminho entre seu design vanguardista, homenagem aos anos 70 e o classicismo 

esportivo da relojoaria atual, o come-back do Riviera, em versão cronógrafo, se conta ao plural. 

 

Nascidos nos anos 90, os primeiros cronógrafos Riviera souberam sempre como desenvolver a 

coleção ao longo das épocas das quais captavam os códigos e tendências. A história se perpétua 

este ano com três versões do novíssimo cronógrafo Riviera, propostas em 43 mm de diâmetro. 

Três relógios de caráter forte que se inscrevem nesta tradição. Fiéis ao design de peças originais, 

os cronógrafos Riviera automáticos revêm efetivamente os fundamentos do modelo mítico - um 

aro dodecagonal com 12 facetas, um mostrador com uma decoração rara em forma de ondas, 

simbolizando o encontro da montanha com o oceano, e braceletes permutáveis - através do 

sistema Fast Trap, desenvolvido pela Maison - em aço ou em borracha. A silhueta e o espírito 

libertário do modelo de 1973 continuam visíveis, mas se adaptam ao gosto atual.  

 

Duas versões propostas com uma caixa em aço polido e acetinado. A primeira ostenta um 

mostrador azul acetinado, brilhante, e um bracelete de borracha azul combinado ao mostrador. 

A segunda versão exibe um mostrador preto acetinado, brilhante, e um bracelete integrado em 

aço. A terceira, entregue em “Full black - caixa preta em aço-ADLC microesferas, mostrador 

preto acetinado, brilhante, e bracelete de borracha preta. Robustos e confiáveis, os cronógrafos 

Riviera abrigam um movimento automático “swiss-made”, comprovado (Valjoux 7750) 

dispondo de uma reserva de marcha de 48 horas e ritmado segundo uma alternância de 28.800 

vph ou seja 4 Hertz. Cada modelo propõe um janela dupla, dia-data, às três horas, um ponteiro 

dos segundos às 9 horas e dois contadores auxiliares, dedicados às funções do cronógrafo: um 

totalizador de minutos às 12 horas e um desconto das horas às 6 horas. 

 



 
 
 
Fiel a sua mestria do design, Baume & Mercier dedicou um cuidado particular à integraçaõ 

caixa/bracelete (aço ou borracha) para todos os modelos da coleção Riviera revelados este ano. 

Os novos cronógrafos não são exceção à regra. Subtilmente pensado pelos relojoeiros de Baume 

& Mercier, esta integração caixa/bracelete oferece ao Riviera uma silhueta equilibrada e 

harmoniosa, e mais conforto no porte. Os três novos modelos de cronógrafo se vestem com 

braceletes permutáveis, equipados com um fecho tripo desdobrável e um fecho de segurança. 

Além disso se beneficiam do engenhoso sistema de permutabilidade “Fast Strap”, desenvolvido 

por Baume & Mercier, permitindo mudar do bracelete flexível para o bracelete de aço em 

poucos segundos. 

 

os cronógrafos Riviera encarnam os valores que firmam o estilo da Maison, a qual continua a 

expressar seu savoir-faire em termos de concepção, forma e competência relojoeira. O ano 2021 

será com certeza o ano do Riviera! 

 

*** 

 

Perpetualmente na ponta da inovação e com o objetivo de superar o mais possível as 

expectativas de seus clientes, Baume & Mercier lança paralelamente um conceito inovador 

permitindo provar os relógios da coleção Riviera diretamente em seu site, sem passar pelas 

redes sociais, sem ter que baixar um aplicativo nem ter que colocar um marcador no punho. 

Esta tecnologia avançada, batizada “Virtual Try-On”, encarna o espírito inovador da Maison. 

Ela permite, com o auxílio do aparelho fotográfico de seu celular, visualizar - via realidade 

ampliada - em seu pulso, todos os modelos da coleção Riviera apresentados no site da Baume 

& Mercier. Basta ir à página dedicada a seu modelo preferido, clicar no botão para abrir o 

aparelho fotográfico, passar seu pulso para a retaguarda do celular e eis que o modelo Riviera 

de seus sonhos aparece em seu pulso. O processo, que funciona a partir de um browser, é único 

e convém a todos os celulares. O relógio escolhido aparece sob todo os ângulos, oferecendo 

uma verdadeira prestação à distância e sob medida. A provar tranquilamente em sua casa ou 

em outro lugar, sozinho ou junto de quem ajude você a escolher. A prova é fácil, convivial e 

proporciona conforto e prazer. Uma estréia mundial! 

 
- 
 
Sobre a BAUME & MERCIER: 
 
Nascida em 1830, no âmago do Jura Suíço, a Maison de Relojoaria BAUME & MERCIER goza de prestígio 
internacional. Em suas oficinas no âmago do Jura Suíço, em sua sede em Genebra, a Maison oferece 
relógios da mais elevada qualidade a seus clientes. Impulsionada por um equilíbrio complementar 
entre a paixão do design em torno da forma e inovação relojoeira ao serviço do cliente, a Maison 
Baume & Mercier continua a marcar a história da relojoaria perpetuando este savoir-faire design e 
relojoeiro específico à Maison. Um savoir-faire em descendência direta do encontro de seus 
fundadores, William Baume & Paul Mercier, que alia classicismo a criatividade, tradição a 
modernidade, elegância a caráter, e sempre cada vez mais contemporâneo. 

Em 2021, BAUME & MERCIER revela novos modelos de excelência testemunhado a mudança de rumo 
da Maison e o levantar vôo para novos horizontes. Hoje, mais do que nunca, a BAUME & MERCIER, 
desenha uma relojoaria impregnada de design e criatividade, coletiva, colaborativa e responsável, 



 
 
 
propícia a trocas e a experiências; ancorada em sua era, no dinamismo assumido e atenta à evolução 
da sociedade.  

 

 

 

 

 


