
 
 

 

A marca BAUME ingressa na Maison BAUME & MERCIER 
  
Genebra, 09 de junho de 2020 – Projeto relojoeiro iniciado em 2018, BAUME almeja dar um 

novo ímpeto à relojoaria tradicional com base num design minimalista, o respeito pelo ambiente 

e a personalização completa de relógios.  BAUME entra agora numa segunda fase de seu 

desenvolvimento se unindo à BAUME & MERCIER. 

  

Desde sua criação, BAUME era motivada pelo seu engajamento em matéria de design e de 

responsabilidade social graças, nomeadamente, a parcerias com Waste Free Oceans, Digital For 

The Planet, WREN e outros bons encontros. BAUME oferece a seus clientes uma nova 

experiência relojoeira, como a personalização completa de relógios, uma distribuição 

principalmente on-line e a utilização de matérias inovadoras procedentes da economia circular.  

  

Após dois anos de desenvolvimento, BAUME ingressa na Maison BAUME & MERCIER. Esta 

aproximação vai permitir ao projeto BAUME acelerar seu desenvolvimento se apoiando na 

potência da Maison BAUME & MERCIER, lhe permitindo se beneficiar da especialização 

desta jovem marca nos temas chave da inovação e da responsabilidade ambiental tendo em vista 

seus futuros desenvolvimentos.   

  

A partir de agora, os relógios BAUME serão apresentados como uma coleção integrante da 

Maison BAUME & MERCIER, mas conservando sua singularidade estética e sua filosofia 

ecologicamente responsável. A coleção BAUME se beneficiará agora do selo "Swiss Made" e 

sairá das oficinas BAUME & MERCIER situadas em Brenets, no Jura suíço. Será o símbolo 

relojoeiro do engajamento social da Maison que, desde sua criação em 1830, defende a 

inovação e o design respeitando sempre as tradições relojoeiras. Fiel a sua política, a Maison 

BAUME & MERCIER continuará a operar um serviço cliente à escuta de todos os proprietários 

de relógios BAUME comprados nos últimos dois anos. 

  

“BAUME vai juntar-se à BAUME & MERCIER abrindo assim um novo capítulo de nossa 

história” explica David Chaumet, CEO de BAUME & MERCIER. “Esta evolução nos 

permitirá impulsionar uma nova dinâmica à Maison associando o know-how reconhecido da 

BAUME & MERCIER e a abordagem totalmente inovadora da BAUME através de um processo 

combinando design minimalista, inovação digital, habilidade relojoeira e a integração de 

princípios de de economia circular tais como a revalorização e a reutilização.”  

  

Na mesma ótica das colaborações com as marcas de esqui ZAG e de skate HRS, o primeiro 

relógio BAUME, traduzirá a noção de upcycling graças a uma colaboração com a ONG Waste 

Free Oceans, agora parceira de BAUME & MERCIER, a qual recolhe os resíduos de plástico 

no mar transformando-os em materiais de nova geração.  Este primeiro relógio BAUME será 

lançado dentro em breve.   

  

“ Voltadas para o futuro, as iniciativas organizadas pela Maison BAuME 1 MERCIER ao longo 

do ano serão orientadas pelo equilíbrio entre tradição e modernidade, elegância e 

originalidade, mas também por uma conscientização acrescida em termos de proteção do 

ambiente” salienta David Chaumet, CEO de BAUME & MERCIER. 


