
Gerente-geral da Louis Vuitton revela como se constrói
uma grife de luxo e diz que países como o Brasil, a China
e a índia são prioridade para a companhia no momento

PATRÍCIA CANÇADO

O francês Bertrand Stalla-Bourdillon,
um dos principais executivos da

Louis Vuitton no mundo, só conhecia o
Brasil por fotografia. No começo de se-
tembro, ele esteve aqui pela primeira
vez para visitar as quatro lojas da grife
e acompanhar de perto o andamento
daquele que deverá ser o maior pro-
jeto da Vuitton desde que a grife se ins-
talou no Brasil, há
15 anos. "Gostamos
de dar um passo de
cada vez, mas em
2005 seremos mais
agressivos. Dare-
mos dois passos de
uma vez só", revela
Bourdillon. A Louis
Vuitton vai inaugu-
rar uma loja nas fu-
turas instalações da
Daslu e ampliar a
unidade do Iguate-
mi (ambas em São
Paulo) no próximo
ano. Essa nova in-
vestida dá a dimen-
são do interesse dos
franceses pelos bra-
sileiros endinheira-
dos. Pode ser enca-
rada também como
uma aposta visioná-
ria. O executivo da
Vuitton acredita que
países emergentes,
como Brasil, índia, China, Rússia e Áfri-
ca do Sul, serão seus principais merca-
dos no futuro. Na entrevista que con-
cedeu a ÉPOCA NEGÓCIOS, Bourdillon
revela ainda como a Louis Vuitton con-
seguiu, ao longo de seus 150 anos,
transformar um produto que ninguém
precisa em objeto de desejo de todos.

ÉPOCA - Quais são os planos da Louis
Vuitton para o Brasil?

Bertrand Bourdillon - Em 2005, nós

vamos dar um grande passo: renovar a
loja do Iguatemi e abrir outra dentro da
nova Daslu. No mundo, inauguramos
cerca de 15 lojas por ano. Abrir duas de
uma vez só demonstra nosso interesse.
O Brasil, nos próximos cinco anos, não
será um país só de três cidades - Bra-
sília, Rio de Janeiro e São Paulo -, mas
quem sabe de cinco ou seis.

ÉPOCA - O momento é propício para
essa nova investida?

Bourdillon - Gos-
tamos de dar um
passo de cada vez,
mas em 2005 sere-
mos mais agressi-
vos. Daremos dois
passos de uma vez
só. O Brasil está
num momento inte-
ressante para a mar-
ca. O país hoje é
mais estável e pode
surpreender muito.
Essa é uma aposta
que a gente está fa-
zendo, que o Brasil
será um país rico no
futuro.

ÉPOCA - E uma
aposta arriscada,
não?

Bourdillon-Quan-
do você olha para
países em desen-
volvimento, pode

dizer que não há mercado, mas de-
pende de como você enxerga as opor-
tunidades. Estamos apostando que
países como o Brasil, a índia e a Chi-
na serão mercados importantes no fu-
turo. Abrimos a primeira loja na índia
em 2003 e vamos abrir a segunda em
novembro deste ano. Se eu não tives-
se aberto a primeira loja na China há
dez anos, provavelmente agora a
Vuitton não estaria na cabeça dos chi-
neses.

ÉPOCA - É preciso pensar a longo pra-
zo nesse negócio?

Bourdillon - Eu me lembro de uma
história que ilustra bem esse tema.
No auge da crise asiática, abrimos
uma grande loja na Coréia. Ninguém
estava comprando nada. Você pode-
ria dizer: "Vocês foram loucos!" Mas
nós não temos pressa. Preferimos ser
mais conservadores a investir de ma-
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neira agressiva em alguma coisa de
retorno fácil. Pela idade da compa-
nhia, parece que a fórmula funcio-
na (risos).

ÉPOCA - Como o senhor explica o
fato de uma marca de luxo, como a
Louis Vuitton. crescer tão rápido num
país como o Brasil?

Bourdillon - Está certo que o Brasil
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tem uma pequena parte da população
que é muito, muito rica. Mas tem ou-
tra parte que não é tão rica e come-
ça a comprar nossos produtos. É pos-
sível pagar US$ 200 por uma bolsa. As
pessoas começam comprando esse ti-
po de artigo e depois vão compran-
do devagar até virar nossos clientes
fiéis. Na China, por exemplo, onde
crescemos 50% ao ano, só uma parte

pequena da população é rica. Mas os
chineses economizam para comprar
um produto de luxo. Nossos produ-
tos são feitos para pessoas que têm ca-
sa para morar e não têm problemas pa-
ra comer e pagar contas. São pessoas
que querem também se diferenciar
umas das outras.

ÉPOCA - Vocês já perderam dinhei-
ro no Brasil?

Bourdillon - Talvez durante uma das
crises econômicas, mas é muito difí-
cil para a Vuitton perder dinheiro, por-
que nós produzimos, distribuímos e
vendemos nossos produtos. Normal-
mente, uma loja nossa é lucrativa em
um ano e o retorno do investimento
vem em menos de cinco.

ÉPOCA - Como a Vuitton consegue
transformar um produto que ninguém
precisa em objeto de desejo de todos?

Bourdillon - O segredo está em sur-
preender o cliente, criar uma necessi-
dade que a pessoa nem sabia que ti-
nha. A comunicação, com publicida-
de e editoriais de moda, também é
muito importante. Investimos 5% das
vendas em marketing. Nos países
emergentes, essa verba é maior ain-
da. Eu também acredito que a magia
acontece quando você une tradição
e modernidade.

ÉPOCA - E como uma companhia che-
ga saudável aos 150 anos?

Bourdillon - Os executivos sempre
estiveram muito próximos do que
acontece dentro das lojas. Entre o pre-
sidente da companhia e o vendedor
existem, no máximo, três ou quatro
níveis de hierarquia. Nós temos de fa-
zer isso. Somos mais varejo que in-
dústria. Nós temos sempre de aper-
feiçoar o atendimento, porque não so-
mos perfeitos.

ÉPOCA - Qual foi o maior erro que a
Vuitton já cometeu?

Bourdillon - (silêncio) A gente vive
num mundo normal, onde todos come-
tem erros. Mas o que é falha para nós
pode ser sucesso para muitos de nos-
sos concorrentes. Nosso grau de exi-
gência é alto. Nós podemos errar no
lançamento de produtos, no atendi-
mento ao cliente, no recrutamento de
vendedores... Um de nossos erros, por
exemplo, foi não ter criado rapidamen-
te uma rede no Brasil. Já deveríamos
ter aberto lojas fora de São Paulo, Rio
e Brasília. •
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