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Mansões em condomínio de luxo: projeto arquitetônico. lembra castelos europeus; cada uma tem três andares. e 1.500 metros quadrados de área, por US$ 3 milhões

Por Gilberto Scofield Jr., de PEQUIM

L
OCALIZADA A CERCA DE 20
quilômetros do Centro de Pequim, uma
nova Cidade Proibida, chamada "Pa-
lais de Fortune", ergue-se numa área de
360 mil metros quadrados. Desta vez,
no entanto, o conjunto arquitetônico

nada tem a ver com os palácios e os templos que
serviram de morada para a elite das dinastias
Ming e Qing. Dali, durante 500 anos, os reis e sua
corte mandaram na China até serem derrubados
pelos comunistas em 1949. Os tempos são outros,
mas nem por isso menos elitistas.

"Palais de Fortune" é um condomínio ex-
clusivo de 172 mansões (cujo projeto arqui-
tetônico faz lembrar pequenos castelos euro-
peus) de três andares e 1.500 metros quadrados
de área, vendidas ao preço de US$ 3 milhões
cada. Voltado para os alto executivos e novos
milionários que engrossam a lista da revista
"Forbes" todos os anos, o condomínio possui
moderno sistema de segurança composto de
sofisticado conjunto de câmeras, rastreadores a
laser, mais de 100 seguranças e... um quarto do
pânico (do mesmo tipo que deu título ao recente
filme estrelado por Jodie Foster) em cada casa.

— Este é um condomínio para presidentes de
grandes empresas. Gente muito rica. Nada me-
nos que isso — diz Li Ming Ru, supervisor do
"Falais de Fortune".
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Gisele Bündchen é um dos símbolos da Vuitton na China



O enriquecimento da China

cria uma classe de novos

milionários que faz o

mercado de alto luxo

crescer 20% ao ano

O enriquecimento da China nos últimos 15
anos criou uma classe de novos ricos e mi-
lionários que vem alimentando o consumo de
produtos e serviços de luxo pelo país. Segundo
pesquisa da Ernst & Young, o consumo de
produtos de luxo na China crescerá, até 2008, a
uma taxa anual de 20% ao ano. As vendas, em
2015, vão ultrapassar US$ 12 bilhões, fazendo o
país superar os EUA no consumo anual de artigos
de luxo, atrás apenas do Japão.

— Há uma mudança radical de padrão de
consumo para os chineses de alta renda. Eles se
voltam cada vez mais para marcas de luxo —
afirmou Fang Xiaoguang, vice-presidente do Ins-
tituto de Pesquisas Gallup, durante o Fórum
Global da revista "Fortune", realizado na China.

Nada mal para um país onde, há apenas 25
anos, ser rico era ofensivo e podia dar cadeia, ou
coisa pior. Foi apenas depois que o líder reformista
Deng Xiaoping promoveu a abertura do país, a
partir dos anos 80, que a China virou alvo das
grifes mais luxuosas do planeta, nomes como
Louis Vuitton, Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo,
Giorgio Armani e Fendi, entre outros. Ser rico na
China, hoje, tornou-se sinônimo de ostentação.
Calcula-se que existam algo entre dez e 13 milhões
de consumidores de grifes de luxo no país.

As grandes multinacionais estão todas no país
e seus projetos não são modestos. A Louis
Vuitton, por exemplo, que possui em Xangai a
maior loja da grife no mundo, tem na China o seu
terceiro maior mercado de vendas, superado
apenas por EUA e Japão. Na loja da grife no China
World Trade Center, bolsinhas de moeda são
oferecidas a US$ 300 e relógios a US$ 200 mil. E
como vendem!

Na semana passada, a grife Armani anunciou
seus planos para a China: 50 lojas nos próximos
cinco anos, além das 35 já existentes.

— A cultura chinesa e seu espírito são cons-
tantes inspirações pessoais — disse o estilista
Giorgio Armani, em coletiva em Hong Kong.

Grifes de luxo no China
World Trade Center:
marcas como Armani,
Salvatore Ferragamo,
Van Cleef & Arpeis,
Montblanc e Fendi
estão entre as que mais
investem na busca de
consumidores, mesmo
enfrentando forte
concorrência no
gigantesco mercado
pirata chinês

Um sorridente Paolo Zegna, presidente da
Ermenegildo Zegna, cuja primeira loja foi aberta
na China em 1991, deu recentemente uma
entrevista ao jornal "Shanghai Star" explicando a
movimentação das grifes do luxo:

— Na Europa, a competição é feroz e a torta
tem ficado menor. Mas na China você faz um
investimento e vê os resultados — disse Zegna,
que firmou com a chinesa Wenzhou SharMoon
Garments um acordo para produzir roupas para
o mercado chinês e o americano.

A General Motors já anunciou que este ano vai
começar a fabricar Cadillacs no país. O modelo
CTS sedan vai custar 518 mil yuans, ou US$ 63,1
mil, o dobro de seu valor nos EUA.

A euforia das grifes não encontra desânimo nem
nos epidêmicos índices de pirataria da China, nem
na recente decisão do governo de taxar em até 20%
o consumo dos produtos considerados de luxo,
como carros grandes, iates, relógios de luxo e até
títulos de clubes de golfe. Nos mercados piratas de
Pequim, por exemplo, como Yashow ou Xiushui, as
bolsas das coleções mais recentes da Louis Vuitton
podem ser compradas por cerca de 150 yuans. Ou
US$ 19. Camisas de grifes como Yves Saint Laurent
ou Lacoste saem por 50 yuans, ou US$ 6,25. Cuecas
Calvin Klein custam 30 yuans (US$ 3,75).

Lojas discretas, que funcionam em prédios de
escritórios comerciais, vendem produtos de grife
desviados das próprias fábricas que ás marcas
mantêm no país. São produtos recusados em
controles de qualidade, mas cujos defeitos são
quase imperceptíveis. Sabese da existência destas
lojas por um poderoso boca-a-boca entre es-
trangeiros e as salas são freqüentadas até pela
diplomacia estrangeira em Pequim. Os produtos
são bem melhores que nas lojas piratas. Mas
custam o triplo do preço. Diz a lenda que Calvin
Klein, em visita a Pequim, não conseguiu dizer qual
relógio com sua marca era verdadeiro e qual era
pirata. Mas quem liga para isso, com as vendas
oficiais crescendo a 20% ao ano, não é mesmo?
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