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Globalizaçãolevaàmudança
Sai o conceito do ‘made in’ e entra o do ‘made by’

Lei italianaidentifica
origemdosprodutos

Gilles Lipovetisky
Filósofo francês
“Acredito que a globalização terá
limites, sob pena de ameaçar a
sobrevivência dasmarcas”

Globalização e mão-de-obra barata levammarcas a
fabricar produtos na África, na Ásia e no Leste Europeu

Andrei Netto
ESPECIAL PARA O ESTADO
PARIS

Ao se decidir pela compra de
traje Hugo Boss ou de sapato
Guccina lojadamarcaemParis
ou Milão, o cliente se propõe a
pagarcaroemtrocadequalida-
deeestilo,mas tambémda ima-
gemde luxoeriquezaatrelados
à grife e à sua procedência – o
“Made in France” ou “Made in
Italy”.Cadavezmais, noentan-
to, o consumidor que adquire
roupas, relógios e jóias de alto
preçonascapitaisdamodacor-
rerá o risco de ser surpreendi-
doporetiquetasbemmenosgla-
mourosas, como as “Made in
China”.
Depois dos bens de consumo
duráveis, como automóveis e
eletroeletrônicos, a globaliza-
ção está afetando a geografia
da produção de vestuário e de
acessórios de luxo na França,
na Itália e na Suíça. Os países
beneficiados são, entre outros,
aHungria, aRomênia,oMarro-
cos,aChinaeTaiwan.Aconsta-
tação faz parte da pesquisa O
Deslocamento no Luxo: qual seu
efeitosobreo ‘Made in’, realizada
por Maxime Koromyslov, pes-
quisador da Universidade de
Nancy, na França.
O levantamento, que sur-
preendeu consumidores no
país e intimidou empresários
do setor, aponta que Hugo
Boss,Lancel,LongchampParis
e Céline, na França, e Valenti-
no, Armani e Gucci, na Itália,
sãoexemplosdemarcasquees-
tão transferindo parte das li-
nhas de produção para países
do terceiro mundo em troca de
mão-de-obra barata, legisla-
ções de trabalho mais frágeis,
impostosreduzidose fácilaces-
soàmatéria-prima.Nadainova-
dor no capitalismo – empresas
comoGeneralMotorseSonyfa-
bricam produtos nos diversos
continentes–,masumverdadei-
ro atentado no que diz respeito
àmoda.
Pordefinição,produtosdelu-
xo são aqueles que apresentam
oito características básicas:
têm qualidade irrepreensível,
são caros, raros, belos, supér-
fluos,atemporais,guardamtra-
diçãodeproduçãoesãoobjetos
dedesejo.Napercepçãodocon-
sumidor, explicou Koromyslov
ao Estado, tal nível de exigên-
cia está associado a países de-
senvolvidos, onde as marcas
preservamseusateliêsesavoir-
faireepermitemoconsumopa-
ra apenas uma fatia seleta de
público. Ocorre que, com a
transferência para países em
desenvolvimento, parte das ca-
racterísticasdosprodutosdelu-
xo acaba comprometida: o ri-
gor com a qualidade pode não
seromesmo, a raridade éposta
sob suspeita pela pirataria e a
tradição artesanal se perde em
uma linha demontagem.

SENSAÇÃO DE LOGRO
Caem por terra justificativas
paraoaltopreço,umavezqueo
custo de produção é reduzido.
“Compramos uma TV feita na
China, porque o preço émenor.
Mas no caso do traje, acessório
ou artigo de luxo, que além do
produto em si vende prestígio
de origem, não há justificativa
para a manutenção de seu pre-
ço”,dizKoromyslov.Napercep-
ção do consumidor, comprar
um traje Armani produzido no
leste europeu é como comprar
um tapete persa fabricado em
Taiwan, ou um vinho francês
produzido noMarrocos.
A polêmica em torno da

transferênciadas linhasdepro-
duçãonaFrançaparaolesteeu-
ropeu, a África e a Ásia se dá
porqueosconceitosdeluxoede
exclusividade vêm sendo culti-
vadosnoPaís desde o século 17.
Atransferênciadeplantaspara
paísesemdesenvolvimentoafe-
ta não apenas o setor têxtil, um

dos mais impactados da Fran-
ça.DeacordocomPhilippeBar-
bet, professor da Universidade
ParisXIII(Sorbonne)edoInsti-
tuto de Relações Internacio-
nais e Estratégicas, a indústria

nacionalperdeu13,6milempre-
gos em 2005. “O impacto ma-
croeconômico das transferên-
cias de indústrias é pequeno,
mas em nível regional é muito
importante.” ●

Endereço
dasfábricas
étabuentre
asmarcas

Grifesdeluxona
Europaagorasão
‘madeinChina’

Dentre as sutis transforma-
ções causadas pela transfe-
rência das linhas de produ-
ção da Europa para a África
e para aÁsia está a provável
substituição de um conceito
quemarcouocapitalismono
século 20: o “made in”, que
embutiaoconceitode“fabri-
cado em”, comoqualificação
de produção, pode ceder es-
paço para outra classifica-
ção,o“madeby”,umaetique-
ta que define a assinaturado
criador, isso,pelomenos,en-
tre as grifes de luxo.
A alteração tem relação

direta com a percepção do
consumidor sobre a nova es-
tratégia das empresas, ensi-
na Maxime Koromyslov. A
idéia é esquecer o conceito
de local de fabricação e enfa-

tizar a origem da criação dos
produtos.Ométodojáéassumi-
do pela Longchamp Paris: “O
queimportaparaoconsumidor
éo ‘feito porLongchamp’, e não
o ‘Made in France’, já que nós
garantimos a qualidade idênti-
cados produtos”, entendeJean
Cassegrain, diretor-geral da
grife que leva “Paris” no nome.
Gilles Lipovetisky, filósofo

francês e autor deO Império do
Efêmero, entre outras obras so-
bre a importância do luxo para

asociedadecontemporânea,
disse não concordar que a
transferência seja digna das
grandes grifes da riqueza
mundial. “Marcas que não
têm imagem de tradição po-
demsetransferirparaomun-
doemdesenvolvimento,por-
quenão têmumaorigemhis-
tórica”, diz o teórico. “Elas
sãomuitodiferentesdas que
vão permanecer". Lipove-
tiskyvêumacontradiçãoen-
tre a estratégia de construir
fábricasempaísessubdesen-
volvidos para baixar custos
deprodução,mas,aomesmo
tempo, manter o preço final
de seus artigos. “Acredito
que a globalização terá limi-
tes, sob pena de ameaçar a
sobrevivência das próprias
marcas.” ● A.N.

LUXO–ChinesasemvitrinedaGucciemXangai: produçãodemoda foradospaísesdeorigemécriticada

COMÉRCIO

Desde outubro de 2005, consu-
midores que adquirem artigos
de luxona Itália têmumasalva-
guarda, caso reprovem a fabri-
cação dos produtos longe das
mecas da moda. Um lei obriga
todos osprodutos feitos forada
União Européia a identificar
com etiquetas que informem a
sua real procedência.
Em tese, desde então, todo

traje Valentino vendido na Itá-
lia,masproduzidonafábricada
empresanoEgito,devetrazera
etiqueta “Made in Egito”. A re-
gra, porém, não vale em outros
países.
NaFrança,nosEstadosUni-

dos ou no Brasil, a verificação
deorigeméapenasumaformali-
dade aduaneira, para fins fis-
cais. No momento da venda, o
comerciantepoderetirar even-

tuais etiquetas com dizeres
“Made inChina”, já que essa in-
formação poderia depreciar o
artigo.
Na Europa, apenas marcas

que trazemnonome suaproce-
dência têm de indicar o País de
fabricação.ALongchampo faz:
“O País de origem é marcado
emnossosprodutos,comtodaa
transparência. O consumidor
deve se beneficiar de todas as
informações”, diz Jean Casse-
grain, diretor da empresa.
Para o autor do estudo que

levantou a polêmica sobre a
transferênciadas linhasdepro-
dução para longe da Europa,
Maxime Koromyslov, quebrar
o segredo sobre o local onde os
artigos são fabricados é ques-
tãodehonestidadecomoconsu-
midor. ● A.N.

EmParis, são poucas as em-
presasqueadmitemfalarso-
bre a nova origem de suas li-
nhas de produção. Procura-
do, o presidente da Federa-
ção Francesa de Alta Costu-
ra, Didier Grumbach, não
quis se manifestar. Depois
da insistência da reporta-
gem, Charlotte Balmont, di-
retoradoComitéColbert,as-
sociação que reúne 68 grifes
de luxo francesas, entre as
quais Dior, Chanel, Hermès,
Céline eGivenchyParis, res-
pondeu comume-mail.
Charlotte informa que as

companhias que representa
vendem a “arte de viver na
França”, o que lhes empres-
ta,acreditaela,umaidentida-
de nacional: “As marcas do
ComitéColbert vendempro-
dutosfranceses, jáqueofere-
cem um imaginário ligado à
excelência de nosso savoir-
faire, origem de seus reno-
mes”.
A Longchamp Paris foi a

única a quebrar o silêncio.
Suadireçãoadmitetertrans-
ferido25%daproduçãopara
Marrocos,Tunísia e China,
países nos quais haveria
know-howparaafabricação.
“Apartefeitaforanospermi-
temanterumcustomédiora-
zoável para nossos produ-
tos”, argumentou Jean Cas-
segrain, diretor damarca.
Controversa, a estratégia

divideasgrifesmaisconheci-
das do mundo. Dentre as
francesas,HugoBossprodu-
zirianaTurquia,Célineteria
conferido aos chineses a fa-
bricação de suas bolsas. Na
Itália,segundoojornalLaRe-
pubblica, Gucci, Armani e
Pradateriamoptadopeloles-
te europeu. Em contraparti-
da, Cartier, Chanel, Hermès
Paris e Louis Vuitton afir-
mam que manterão máqui-
nas eoperários emsolo fran-
cês. Essas marcas integram
o grupo que luta contra a pi-
rataria, um efeito colateral
da transferência da produ-
ção para aÁsia. ● A.N.
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