
S
ão 20h50 de uma noite escura
dentro de um templo confucia-
no de 1.300 anos de idade em
Xangai e, se o tempo for alguma
indicação, Confúcio está bravo.
Outubro é tradicionalmente um

mês seco nesta parte do leste da China. De
fato, ontem fez um dia ensolarado, e a pre-
visão para amanhã é de um dia maravilhoso.
Mas uma chuva constante tem caído desde
o fim da tarde e não mostra nenhum sinal
de amainar. Jornalistas de três continentes,
autoridades locais, mauricinhos obcecados
por estilo e até três jogadores chineses da
Copa do Mundo de 2002 -heróis nacionais
certificados— ficam espremidos sob guarda-
chuvas nas laterais, tomando champanhe,
esperando o início do desfile de moda.

Uma passarela laqueada vermelha, cheia
de poças d'água, eleva-se um metro acima das
pedras do piso do templo e se estende por
todo o pátio. É um processo por lesão corpo-
ral só esperando para acontecer. No entanto,
Raphael le Masne de Chermont, presidente
da Shanghai Tang, marca chinesa de estilo de
vida luxuoso, parece despreocupado. Apesar
de estar prestes a ver um casaco de seda for-
rado com pele de chinchila, bordado à mão
-que levou quatro meses para ser feito e que
já foi vendido por US$ 49 mil para a esposa
de um magnata chinês-, passar pingando

pela chuva, ele está radiante como se isso
fosse uma tenda confortável em Bryant Park,
Nova York. Se coragem é graça sob pressão,
Le Masne de Chermont merece uma medalha
de honra do setor da moda.

As luzes acendem, a batida seca da música
Tainted Love preenche o templo, e modelos
chinesas parecidas com gazelas começam a
desfilar pela névoa com seus saltos anabela. À
mostra está uma coleção de roupas suntuosas:
parcas com brecados e capuz forrado de pele,
casacos de seda costurados à mão em padrões
imitando nuvens, saias de tweed decoradas
com cristais imitando escamas de dragão e
cardigãs enfeitados com jade estão entre os
46 trajes que passearão na chuva.

Quando o traje final, um comprido casaco
de pele de carneiro incrustado com cristais
Swarovski, volta em segurança para o cama-
rim, a platéia irrompe, aliviada, em aplausos.
"Confúcio é um homem muito tolerante", diz
Le Masne de Chermont antes de entrar no
palco com sua diretora de criação, Joanne
Ooi, para uma volta triunfal.

O extravagante evento foi uma grande
aposta para a marca, agora com nova equipe,
liderada por Le Masne de Chermont e Ooi.
Se, como atestaram observadores de Wall
Street a Tóquio, este é o "Século da China",
a Shanghai Tang pode tornar-se sua bandeira
-a primeira marca sofisticada mundial.



"A oportunidade da Shanghai Tang neste
momento é gigantesca", diz David Melancon,
presidente da empresa de estratégia de mar-
cas FutureBrand, dos Estados Unidos. "Ela
poderia ser a primeira grande marca de luxo
proveniente da Ásia."

Proveniente da Ásia, sim, e dentro da Ásia
também. Embora o mercado de luxo mundial
já seja grande -US$ 168 bilhões por ano, de
acordo com a firma de consultoria Bain &
Company- e esteja crescendo a um ritmo de
7% ao ano, "grande" nem começa a descrever
o mercado potencial para produtos premium
na própria China. Há um quarto de século,
não existiam milionários no país; no final de
2004, havia mais de 23 mil, informa a Bain. E
Patrizio Bertelli, presidente de outra maison
de moda que está observando avidamente o
mercado, o Grupo Prada, acha que a China

poderia ultrapassar os Estados Unidos como
mercado para produtos de luxo em 2020.

Enquanto isso, os lucros que as marcas
nacionais chinesas auferem internamente
ajudarão a financiar suas investidas no resto
do mundo. Adicione-se a mão-de-obra ba-
rata disponível (uma vantagem em relação
a muitas marcas de luxo do Ocidente, que
são feitas na Europa), e as Guccis e Armanis
poderiam enfrentar uma concorrência como
nunca viram.

Ventos favoráveis na moda

Os ventos da moda parecem também es-
tar soprando na direção da Shanghai
Tang. Segundo estimativas, em uma

década, tantos norte-americanos visitarão a
China quantos os que viajarão para a Europa.
E, do mesmo modo que, 20 anos atrás, norte-



O pequeno livro vermelho das marcas

Embora a maioria das companhias
chinesas ainda tenha de ganhar

visibilidade mundial, dentro da Repú-
blica Popular, marcas nacionais estão
tornando-se fonte de orgulho e um
símbolo da crescente autoconfiança
do país. "Cinco anos atrás, as dez
maiores marcas da China eram de
origem norte-americana", diz Kevin
Swanepoel, diretor de marketing do
One Club, organização internacional
de profissionais de propaganda. "Este
ano, a única marca norte-americana
entre as cinco primeiras da China era
a Coca-Cola."

Mas a construção da marca é um
trabalho lento, e a Revolução Cultural,
aniquiladora da criatividade, deixou o
país com pouca força em habilidades
burguesas como marketing, propa-
ganda, atendimento ao consumidor e

pensamento imaginativo. É por isso
que o One Club tem feito seminários de
propaganda na China nos últimos quatro
anos. A idéia: alimentar a vasta e criativa
demanda de trabalho que está surgindo
à medida que agências de publicidade
multinacionais estabelecem cabeças-de-
ponte no país e as lojas locais crescem.
A vontade de aprender dos estudantes é
impressionante; seus desempenhos fre-
qüentemente deixam a desejar. "Quando
pedimos a um estudante chinês para
fazer uma tarefa, normalmente recebe-
mos uma versão chinesa de um pôster
pop americano", revela Swanepoel. "Nós
dizemos: 'Gente, vocês têm de ter sua
própria história'."

O mesmo ocorre com os estilistas
de moda chineses, conta Joanne Ooi,
diretora de criação da Shanghai Tang.
"Eles são muito ocidentalizados. Não

têm confiança em suas próprias raízes
culturais."

No entanto, há sinais de que a gera-
ção mais jovem está abraçando sua cul-
tura. Huang Hung, presidente do China
Interactive Media Group, produtora de
revistas e programas de TV sobre estilo
de vida luxuoso de Pequim, diz que
agora está surgindo uma leva de jovens
estilistas que conseguem sinalizar sua
herança sem descer ao kitsch.

Mais encorajador ainda, continua
Hung, é que as atitudes dos consumi-
dores chineses para com as marcas
mudou drasticamente em pouco tempo.
Segundo ela, quatro anos atrás, uma
pesquisa feita por sua companhia des-
cobriu que "mostrar seu status" era a
prioridade número um ao escolher uma
marca. Este ano, a prioridade número
um foi o design.

americanos levavam para casa
um gosto pelas coisas francesas
e italianas nas viagens ao exte-
rior, agora eles provavelmente
abraçarão a próxima coisa do
momento: o chique asiático.
"A fusão de estilos asiática é o
que há de mais avançado hoje
nessa área", diz Michael Sil-
verstein, do Boston Consulting
Group (veja sua entrevista neste
Dossiê). "O design está fluindo
entre os mercados." Isso co-
loca a Shanghai Tang em um
local privilegiado da moda.
Da mesma forma que Ralph
Lauren, costureiro do Bronx,

criou uma marca que traduz a aparência
da elite latifundiária em moda e estilo que
pode sentir-se à vontade tanto em Shaker
Heights como em Pacific Palisades, também
essa companhia aspira a ser a ponte entre o
Oriente e o Ocidente. (Ajuda muito ter seu
controle acionário nas mãos da Richemont,
holding de marcas de luxo baseada na Suíça.)
"O que a Shanghai Tang faz é traduzir duas
culturas", diz Le Masne de Chermont.

Até hoje, a Shanghai Tang tem se com-
portado com cautela, concentrando-se pri-
meiro em atender internamente à crescente
demanda por marcas de prestígio, com cinco
lojas em Hong Kong e quatro no continente
(mais dez postos avançados em locais como
Paris, Londres e Bangcoc). Entretanto, agora
está embarcando em um ambicioso plano de
expansão que visa o lançamento de cinco lojas
por ano nos mercados mais badalados do mun-
do. Ao surgir no cenário mundial, contudo,
ela precisa gerenciar um equilíbrio delicado:
criar um look ao mesmo tempo chinês e inter-
nacional, autêntico e sofisticado o bastante
para um público internacional. Se pender
para o kitsch asiático, terá problemas.

Esse é um risco que Le Masne de Cher-
mont, 42 anos, conhece muito bem. Andando
pela loja principal da companhia na Pedder
Street, no Distrito Central de Hong Kong, ele
aponta a variedade de mercadorias. E claro
que há fileiras de gi paos coloridos, aqueles
vestidos à Ia Suzie Wong, tão adorados por
turistas de Hong Kong, e jaquetas masculinas
estilo Mao "Tang", de veludo forrado com
seda, tão decadentes que poderiam fazer
com que você fosse exilado para um arrozal
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para uma reeducação em valores proletários.
Porém, diz ele, a maioria das roupas mostra
sua herança chinesa com toques muito mais
sutis. As camisetas masculinas são feitas de
malha listrada e xadrez, que caberiam bem
na Brooks Brothers, mas têm colarinho
mandarim ou botões de nó que revelam seu
pedigree mais exótico.

A linha feminina contém suéteres tipo
pescador de cashmere de trama grossa com
seda em padronagem chinesa. Outras roupas
revelam sua herança com maior destaque, com
toques luxuosos, como brocado enfeitado com
peônias, trancas feitas com nós permanentes
e padrões de dragão feitos de contas, ou com
suvenires de gosto duvidoso sobre a história
chinesa, como botões mostrando minúsculas
fotos da finada imperatriz herdeira Cixi.

Profissionais do mundo

N ão é de surpreender, diz Le Masne
de Chermont, que os diretores da
companhia tenham sido recrutados da

classe itinerante de criação internacional. O
fundador da marca, David Tang, educado na
Inglaterra, é de Hong Kong, a mais ocidental
das cidades chinesas; Ooi é norte-americana;
Camilla Hammar, diretora de marketing,
sueca. Le Masne de Chermont, francês,
lapidou suas habilidades em marcas de luxo
na Piaget -seu portfólio também inclui Mont
Blanc, Chloe, Dunhill e Cartier- antes de ser
contratado pela Richemont para recuperar
sua combalida marca Shanghai Tang.

"Somos uma mistura de pessoas multicul-
turais que trabalham com a mesma visão: uma
marca de estilo de vida chinesa que é rele-
vante", afirma ele. Com relação aos chineses
nativos, diz, estão também começando a en-
tender de marcas e sofisticação. "Eles querem
muito aprender, você nem imagina."

O aprendizado, aliás, é uma capacidade
especialmente premiada na Richemont. "Você
pode cometer um erro", costuma dizer Johann
Rupert, diretor da companhia na África do Sul,
a Le Masne de Chermont, "mas não cometê-lo
duas vezes." A Shanghai Tang precisava demais
dessa indulgência em 1999, depois de ter de
fechar sua reluzente loja de 1.100 m2 na Ma-
dison Avenue quando as vendas de gi paos e
relógios Mao não conseguiram acompanhar
o ritmo dos aluguéis de Manhattan.

David Tang, filho de um rico homem de
negócios chinês, lançou a marca em 1994

em Hong Kong como um negócio de alfaia-
taria sob medida, reunindo os talentos dos
alfaiates de Xangai que escaparam da China
comunista em 1949. Em 1996, prevendo uma
robusta venda de suvenires chineses para
turistas afluentes atraídos pela devolução da
cidade pelos ingleses em 1997, ele expandiu
para o prêt-à-porter.

A chegada à Madison Avenue

Em 21 de novembro de 1997, Tang,
que já tinha tido sucesso na venda
da parte do leão das ações da com-

panhia para a Richemont, estava pronto
para "colonizar" Nova York. Precisamente
às 18hl8 -hora escolhida por seu mestre de
feng shui- ele abriu as portas de seu palácio
em uma nobre área da Madison Avenue em
frente ao Barneys, dando as boas-vindas aos
glitterati da cidade para uma festa que tinha
leitão assado, leões dançarinos e Fergie, a
Duquesa de York. Foi um evento tão bada-
lado que muitos freqüentadores de festas
ficaram do lado de fora, na chuva, enquanto
a polícia de Nova York, argumentando sobre
os rígidos códigos de incêndio da cidade,
impedia sua entrada.



O mundo da moda na época parecia
mistificado, não sabendo se Tang estava
lançando uma nova era de moda globalizada
ou vendendo quinquilharias chinesas mais
apropriadas para Chinatown. Dezenove
meses mais tarde, ficou claro que Tang havia
calculado mal o apetite norte-americano por
trajes chineses, tigelas de arroz de prata e
lanternas pintadas. "Não foi a maneira ideal
para começar um negócio", admite Le Masne
de Chermont. "Mas, ao contrário da Europa,
a América é tolerante a erros, desde que você
aprenda. E nós aprendemos com esse grande
erro. Precisávamos ser mais modernos."

As lições da implosão da Madison Ave-
nue foram claras: para competir no topo da
indústria da moda, você necessita de urna
gama de mercadorias novas constante para
fazer com que os consumidores continuem
voltando. Você precisa de roupas que sejam
usáveis e relevantes para a vida moderna,
e não de designs de desfile. E você tem de
conhecer seu mercado antes de fazer uma
grande aposta imobiliária, principalmente
nas cidades mais caras do mundo.

A companhia se mudou para um espaço
menor mais acima na Madison Avenue e se re-
colheu para repensar sua estratégia. Em Hong

Kong, presa na crise financeira
asiática, as coisas também não
iam tão bem. Quando Le Masne
de Chermont foi contratado
em 2001, as receitas estavam
estagnadas. Depois veio a gripe
SARS, em 2002, efetivamente
fechando os negócios em Hong
Kong por seis meses.

Enquanto isso, rivais começa-
vam a roubar parte da agitação
cultural promovida pela Shan-
ghai Tang. Uma delas foi Ooi,
que, após diversos empregos
na indústria da moda de Hong

O excesso de autoconfiança é

a marca registrada de Joanne

Ooi, de 37 anos, que estudou na

Columbia University

Kong, abriu sua própria loja de frente para a
loja principal da Shanghai Tang. A China era
chique, e os editores de moda internacionais
estavam ficando loucos por vestidos gi pão.
"Eu achei que lançaria minha própria linha
prêt-à-porter baseada na idéia de inovar esse
símbolo icônico", diz Ooi, uma asiática-ame-
ricana de 1,65 m cujo gosto em moda é jeans
e camiseta. "Para enfatizar o que quero dizer,
eu até fiz um gi pão com tecido africano kente
e coloquei na vitrine. Pensei que a Shanghai
Tang pediria minha cabeça."

O surgimento de Ooi
sse excesso de autoconfiança é marca
registrada de Ooi. Com 37 anos, nasci-
da em Cingapura, filha mais velha de

um casal de médicos, cresceu em Cincinnati.
Sua infância, conta ela, foi uma clássica his-
tória de educação chinesa. "Eu podia fazer
o que quisesse, contanto que tirasse boas
notas." Ela freqüentemente cabulava aulas,
só aparecendo para os exames, nos quais
tirava nota A. Foi expulsa da sala de aula por
chamar a professora de anatomia de "vaca
gorda" e suspensa por acusar o regente da
orquestra de "mediocridade galopante".

Mesmo assim, suas notas eram boas o
bastante para lhe abrir as portas da Columbia
University. Depois de uma pós-graduação na
Smith Barney, Ooi se formou em direito na
Pennsylvania University com a idéia de tra-
balhar com direito societário. Isso não deu
certo, no entanto. "Percebi que não queria
ser a empregadinha da empresa. Queria
ser a empreendedora. Queria ter idéias
criativas." Em 1993, foi para Hong Kong,
seguindo um namorado que era advogado
corporativo (com quem se casou mais tarde)
e aceitou um emprego em um escritório de
venda de roupas. Também se apaixonou pela
cidade. "Tinha essa energia cinética maluca
de pessoas que não param. Isso me atraiu
imediatamente."

Com o mesmo apetite voraz para o aprendi-
zado que impulsionara sua trajetória do Meio
Oeste para as mais renomadas universidades,
Ooi também abraçou sua herança chinesa.
Aprendeu mandarim sozinha e começou a
estudar a história e a cultura chinesas. Porém,
em outubro de 2001, viu-se numa encruzilha-
da. Seu casamento estava periclitante, e ela
queria ter uma separação sem traumas. "Eu
precisava mudar minha vida", diz.



Foi então que apareceu Le Masne de
Chermont, que a conheceu por intermédio
de um amigo headhunter. Eles rapidamente
perceberam sua paixão compartilhada por
uma grife de luxo autenticamente chine-
sa, mas uma paixão que reconhecesse o
imperativo primário da indústria da moda:
inovação constante. Le Masne de Chermont
pediu a Ooi para andar pela loja principal e
escrever seus pensamentos. Suas observações
não tinham meias palavras: "E um empório
chinês com preços superfaturados que não
tem credibilidade perante o povo chinês,
muito menos perante o pessoal da moda.
Seu limitado mercado são turistas de muito
dinheiro. Além disso, a roupa não é usável".
Le Masne de Chermont fez uma oferta de
emprego para ela imediatamente.

Ooi se juntou à companhia como di-
retora de criação e marketing, e os dois
imediatamente começaram a trabalhar
imaginando o que a Shanghai Tang deveria
ser. Tinha de ser moderna e relevante. Não
podia ser kitsch. Precisava ser luxuosa, uma
vez que no mercado asiático o prestígio é
até mais importante do que a criatividade.
Eles decidiram concentrar-se no prêt-à-porter
feminino. Por um ano, lançaram coleções de
roupas muito avançadas, mas que poderiam
ter vindo de um ateliê de estilista de Paris.
"A grife não tinha nem profundidade, nem
sinceridade, nem diferenciação", reconhece
hoje Ooi.

Nasce uma estratégia
ntão Ooi teve uma idéia: cada coleção
refletiria um tema relacionado à China.
"Decidi que era realmente imperativo

criar raízes culturais para cada produto." A
coleção outono/inverno de 2003, inspirada
nos costumes tradicionais de um grupo mino-
ritário chinês chamado Miao, foi a primeira.
Ela vendeu melhor do que as duas primeiras
coleções. Nascia uma estratégia.

Ooi agora percorre a China visitando
mercados de antigüidades, galerias de arte,
museus e locais históricos, tomando notas,
fazendo desenhos e listas. "Se eu perdesse
meu caderno, ficaria lobotomizada", diz. Ela
lê vorazmente a história chinesa e fica ligada
na cultura pop da China. Então, duas vezes
por ano, define um tema para a coleção da
próxima temporada e manda e-mails com o
resumo do conceito a 16 estilistas e cônsul-

tores distribuídos pelo mundo. Esse resumo
especifica os fundamentos intelectuais da
coleção e sugere diversos elementos a serem
incorporados aos designs da temporada. O
tema para a coleção outono/inverno de
2005, por exemplo, foi a Cidade Proibida
de Pequim, a antiga sede imperial. Os motivos
de design incluíam elementos como símbolos
dos roupões do imperador -o sol, a lua, o
dragão de cinco garras, a cor amarela- e orna-
mentos apropriados para uma corte imperial
-brecados, jades, lápis-lazúli e peles.

Embora as roupas sejam luxuosas, Ooi
também adota um padrão rígido para seu
uso. "Todo item deve transportar a mente
do usuário para algum lugar exótico no que
se refere a tempo e localização", conta. "Mas
também é importante que cada peça que
façamos possa ser vestida com calça jeans."

Uma vez distribuída a apresentação, Ooi
gerencia o processo criativo como um mestre
de picadeiro de circo, juntando desenhos de
estilistas em Paris, Londres, Nova York e China
e mandando-os pela rede. "Eu permito que os
estilistas se polinizem", diz ela. Dados os múl-
tiplos fusos horários, nacionalidades e egos, é
um trabalho de 24 horas por dia, mantendo-a
ao telefone e e-mail muito depois de colocar
seu filho de 6 anos, Sam, para dormir.

O tema para a coleção primavera/verão
2006 é arte contemporânea chinesa. E Ooi
está atualmente colhendo idéias para uma
coleção baseada em Xangai da década de
1930, período em que a cidade era conhecida
tanto como a "Pérola do Oriente" quanto
como a "Prostituta do Oriente".

Os sinais recentes são de que a estratégia
está funcionando. Le Masne de Chermont
diz que a receita da loja da Madison Avenue
aumentou 50% em 2005 -e com lucro. No
geral, a Shanghai Tang cresceu 40% no ano
passado, a maior parte na Ásia, onde ficam
70% de suas lojas.

Mas, apesar de ter planos para abrir mais
lojas em território norte-americano, Le Masne
de Chermont não está tão obcecado como
seu antecessor com relação a ter sucesso na
América. O futuro vigoroso de seu negócio,
aponta ele, está na Ásia mesmo. «
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