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POR ROBERT FRANK

E DANIEL MICHAELS
THE WALL STREET JOURNAL

Os super-ricos estão lançan-
do a nova onda das viagens
aéreas: o jatão particular.

Agora que tantos meros exe-
cutivos estão viajando para lá e
para cá em seus próprios jati-
nhos, alguns bilionários estão
comprando aeronaves um pouco
mais espaçosas: jumbos que
podem ser transformados em
mansões móveis. A Boeing diz
que nos últimos dois anos rece-
beu 11 encomendas de aviões
wide-body — normalmente con-
figurados com dois corredores,
como a família 747 ou o novo 787
Dreamliner — para “uso VIP”.
Um Dreamliner, sem contar o
interior, custa cerca de US$ 150
milhões. 

Agora um cliente VIP foi
ainda mais longe, entrando na
fila para comprar o maior avião
de passageiros da história. Um
comprador do Oriente Médio
assinou uma carta de intenções
com a européia Airbus para
comprar um de seus novos A380,
que é vendido por cerca de US$
300 milhões, segundo John
Leahy, diretor comercial da
Airbus. As versões comerciais
deste avião podem ser configura-
das para acomodar até 853 pas-
sageiros em dois andares. Mas
esse comprador, que a Airbus
não quis identificar, vai gastar
US$ 100 milhões adicionais para
transformar o jato numa espaço
mais exclusivo, que a Airbus
chama de Palácio Voador. 

O especialista em interior de
jatos Edése Doret Jr., de Nova
York, está desenhando o A380
para o cliente, que segundo ele é
um chefe de Estado. Embora o
jato ainda não tenha sido monta-
do, já que a Airbus está até dois
anos atrasada em suas enco-
mendas para o A380, Doret diz
que seu projeto inclui duas salas
de jantar, escadas em espiral,

uma suíte principal de mais de
50 metros quadrados e um salão
de jogos. O projeto também
prevê uma sala de estar na
rabeira do avião com cortinas
gigantes que irão imitar tendas
árabes do deserto e um mosaico
de fibras óticas que mostrará
uma cena móvel de deserto.

Doret diz que está incluindo
uma jacuzzi, que, acredita-se,
será a primeira no ar. Para
atender às regulamentações da
agência de aviação civil dos
Estados Unidos, a banheira será
equipada com um sistema de

drenagem
acelerada
que conse-
gue esva-
ziar a água parada em segundos
para um tanque no comparti-
mento de carga. O avião tam-
bém deve incluir um sistema de
defesa contra mísseis, diz ele.
(Esses sistemas não têm certifi-
cação para uso civil.) No total,
Doret espera que a reforma do
A380 fique entre US$ 100 milhões
e US$ 150 milhões. 

A conta desses jatos supera
com facilidade a conta paga

pela geração anterior de pro-
prietários de grandes aviões,
que inclui Donald Trump. Em
2005, por exemplo, Sergey Brin
e Larry Page, os fundadores do
Google, compraram um 767-200
usado que tinha 180 assentos em
seus anos como avião comer-
cial. Fontes do setor estimam
que Brin e Page tenham pago
menos de US$ 15 milhões, um
vigésimo do custo do novo
jumbo da Airbus. No mundo dos
jatinhos, o Gulfstream topo de
linha, modelo G550, leva entre
10 a 15 passageiros e custa
cerca de US$ 47 milhões. 

Essas novas mansões voado-
ras também podem equiparar
ou superar o custo dos maiores
iates do mundo (entre US$ 200
milhões e US$ 300 milhões) e
são bem mais caros que as
mansões mais caras dos
Estados Unidos (entre US$ 100
milhões e US$ 150 milhões).

A Boeing diz que a maioria
dos compradores de aviões par-
ticulares novos é do Oriente
Médio, mas os americanos,
europeus e russos também

estão começan-
do a fazer enco-
mendas. A
empresa diz
que sete de suas
e n c o m e n d a s
feitas por clien-
tes particulares
são para o
Dreamliner, e
as outras quatro
para o 747-8, a

versão atualizada do jumbo. 
A Airbus diz que os compra-

dores de jumbos querem mun-
dos fechados nos quais possam
comer, dormir e realizar reu-
niões mesmo quando estão em
terra. “Dá para fazer um jantar
elegante em terra num país do
terceiro mundo”, diz Leahy.
“Quando você se despede dos
convidados, fecha a porta e
volta para casa.”

Pra que jatinho quando há o jumbo?
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Clientes VIP transformam os maiores aviões do mundo em mansões móveis

Projeto de sala de jantar para o A380 e de
uma sala de cinema para o 787.
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Disney quer levar
princesas ao altar

POR MELISSA MARR
THE WALL STREET JOURNAL

Walt Disney Co. fez fortuna
transformando meninas em
princesas. Agora quer fazer o
mesmo com mulheres crescidas.

Numa manobra para expan-
dir o alcance da Disney
Princess, uma das marcas mais
populares da companhia,
Cinderela e suas amigas da rea-
leza estão entrando no negócio
de casamentos com uma linha
de vestidos de noiva e acessó-
rios. A Disney se aliou à estilis-
ta Kirstie Kelly para transfor-
mar as noivas nas princesas
favoritas delas, com vestidos
ondulantes e tiaras de cristal. A
US$ 1.100 a US$ 3.000 para cada
vestido, as noivas poderão
caminhar até o altar em vesti-
dos inspirados na Cinderela,
Branca de Neve, Bela, Bela
Adormecida, Jasmine ou Ariel.

De acordo com Kelly,
Cinderela representa o “glamour
clássico” — seus vestidos vêm
em cetim brilhante com uma
saia rodada com bordados e cris-
tais prateados. Branca de Neve
tem um look um pouco mais con-
servador, chamado “elegância
doce”. Os modelos de Ariel e
Jasmine são bem mais ousados.
Ariel, personagem de A
Pequena Sereia, é mais
sensual e se sente “con-
fortável em mostrar
seu corpo”. Jasmine,
de Aladdin, é “boêmia
chic”, e seu vestido
conta com muitas
bainhas e rendas.
No total, a Disney
oferecerá 34 dese-
nhos de princesa em
sua primeira tempo-
rada.

Os novos vestidos
de casamento, que
serão vendidos por
encomenda em
boutiques para

noivas na América do Norte em
junho, são um esforço da Disney
para ampliar sua linha de para-
fernália para princesas a consu-
midoras mais velhas. Criada em
2001, quando a divisão de bens de
consumo da empresa começou a
transformar seus personagens
femininos em produtos, a Disney
Princess virou febre entre as
meninas e está rapidamente se
aproximando da marca anual de
vendas de US$ 3,5 bilhões em
fantasias, bonecas, móveis para
quartos e outras regalias.

Ao pensar em maneiras dife-
rentes de atingir uma popula-
ção além das meninas de três a
seis anos de idade que são o
principal mercado de sua
marca de princesas, a Disney
decidiu se concentrar em
mulheres que cresceram junto
com os personagens. Noivas
pareceram ser um alvo óbvio. 

“A maioria das noivas, até as
cínicas, querem ser uma prince-
sa em seu dia de casamento e
vêem seus futuros maridos como
príncipes”, disse Kelly recente-
mente numa boutique de noivas
no distrito chique de Brentwood,
em Los Angeles.
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Há alguns meses, Pier Luigi
Loro Piana, um dos donos da
confecção Loro Piana SpA, via-
jou até o planalto andino para
assistir a um ritual de acasala-
mento da vicunha, uma prima
da lhama um pouco menor,
cujo pêlo fornece uma das lãs
mais valiosas do mundo.
Enquanto um homem com um
poncho colorido tocava uma
flauta, outros empurravam as
cabeças de duas vicunhas para
simular um beijo.

Loro Piana garantiu para si
a maior parte da oferta mundial
de vicunha,
consolidan-
do sua repu-
tação como
uma das
m a r c a s
mais exclu-
sivas do
mundo. Sua
d e m a n d a
garant ida
fez com que
a população
desse ani-
mal, antes em extinção, aumen-
tasse. A empresa de Loro Piana
também está crescendo. Sua
confecção usa a lã de vicunha —
que os incas chamavam de
“fibra dos deuses” — em seus
melhores produtos. Ternos fei-
tos de vicunha custam US$
23.000, em comparação com US$
4.400 para os confeccionados
com lã merino, oriunda da ove-
lha.

Nessa busca da exclusivida-
de, Loro Piana tenta contornar
um dos problemas mais espi-
nhosos do mundo da moda:
como continuar a atrair com-
pradores para produtos caros
quando os grandes varejistas
copiam os designs e tecidos
usados pela alta costura? O
cashmere, que já foi um tecido

topo de linha, se desvalorizou
nos últimos anos por causa da
invasão dos produtos baratos
feitos na China. A pele de cro-
codilo foi usada durante anos
por fabricantes de artigos de
couro para acrescentar uma
aura de exclusividade, mas
fazendas de crocodilos em esca-
la industrial tornaram o produ-
to relativamente comum.

A comoditização de mate-
riais que no passado definiam o
que era o luxo forçou as confec-
ções de alta costura a correr o
mundo em busca de novas
matérias-primas. A
Ermenegildo Zegna SpA, de
Milão, realiza um concurso
anual na Tasmânia, Austrália,
para premiar os produtores que
obtiverem a melhor lã. E
empresas rivais estão seguindo
a trilha de Loro Piana nos
Andes, procurando novos supri-
mentos de vicunha enquanto o
rebanho se recupera. 

James Sugden, diretor-pre-
sidente da fabricante britânica
de lã Johnstons of Elgin Ltd.,
admite que Loro Piana “foi
mais rápido na partida”, mas
diz que a corrida ainda está
longe de acabar. “Somos a tar-
taruga, eles são a lebre”, diz.
Sugden planeja visitar a região
no início do ano para obter sua
segunda remessa de lã.

O aumento da concorrência
é a grande preocupação de Loro
Piana. Até agora, seus produ-
tos têm sido imunes às pressões
da oferta por um simples moti-
vo: ele controla a maior parte
do suprimento mundial de vicu-
nha, a maioria proveniente do
Peru. “Não há como a vicunha
tornar-se um item barato”, diz.

Mas com outros comprado-
res entrando no mercado, esse
domínio logo vai desaparecer.
Piana compra cerca de 60% a
70% da produção peruana de
vicunha. Há alguns anos, um

consórcio liderado por ele com-
prou 100%, através de um con-
trato com o governo. Na medida
em que os produtos feitos com a
vicunha se proliferam, a empre-
sa pode acabar se fiando num
material de exclusividade cada
vez menor, exatamente o pro-
blema que ele tentava evitar.

A lã de vicunha é rara e difí-
cil de produzir. Os animais pre-
cisam de espaço para procriar
— cerca de 1 hectare cada —,
forçando os produtores a cercar
uma vastidão em suas terras
para criar os rebanhos. No pas-
sado, criadores sem dinheiro
acabavam simplesmente caçan-
do as vicunhas e vendendo suas
peles para atravessadores cor-
ruptos. Diferentemente das
cabras que produzem cashme-

re, as vicunhas só podem ser
tosquiadas uma vez a cada dois
anos, e mesmo assim não pro-
duzem muito pêlo. Um sobretu-
do de US$ 16.000 requer 42 tos-
quias de vicunha.

A família Loro Piana, oriun-
da da região de Piemonte, no
Norte da Itália, está no negócio
têxtil há cinco gerações. 

O pai de Pier Luigi Loro
Piana importava lã de vicunha
do Peru nos anos 50 e 60, limi-
tando sua produção principal-
mente aos sobretudos, um item
que havia se tornado símbolo
de status. A vicunha ficou
famosa em 1958 nos Estados
Unidos quando um chefe de
gabinete do presidente Dwight
D. Eisenhower teve de pedir
demissão por ter aceitado um

sobretudo de vicunha de um
empresário interessado em
favorecimento.

Logo depois disso, a vicunha
quase desapareceu do mercado.
Caçadores sedentos pelo lucro
da vendas das peles deixaram o
animal à beira da extinção. Em
1969, o governo peruano baniu a
venda da pele de vicunha, além
de criar reservas naturais. 

Em 1992, Loro Piana abor-
dou o governo peruano sugerin-
do que lhe vendesse o direito
exclusivo de comprar 100% da
produção anual de vicunha do
país. O governo peruano vinha
explorando métodos de usar a
vicunha como um recurso para
as famílias de camponeses da
região, mas temia reabrir o
mercado e incentivar uma nova

onda de caça ilegal.
A idéia de Loro Piana resol-

veu o dilema do governo. Ele
garantiria aos camponeses
uma renda fixa e permitiria às
autoridades vigiar o negócio.

Loro Piana formou um con-
sórcio com empresas como
Condortips, uma indústria têx-
til de Arequipa, no sul do Peru,
e Laneria Agnona SpA, produ-
tora de malhas do norte da
Itália. O consórcio concordou
em pagar US$ 400 por quilogra-
ma de pêlo de vicunha — na
época, cerca de 14 vezes o preço
da cashmere. Ele também com-
prometeu-se a financiar uma
associação de criadores de
vicunha para ajudar a melho-
rar as técnicas de reprodução e
sustentabilidade.

Alta costura busca a exclusividade nos Andes
Como a italiana Loro Piana consolidou sua
marca incentivando a produção de vicunha
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Província 
de Ayacucho

Reserva Pampa 
Galeras
(Lucanas)

Um tecido superfino 
obtido a partir do 
antílope tibetano,
que tem uma pele 
macia que o isola das temperaturas gélidas da região.
O comércio internacional foi proibido em 1975.

É retirada do pelo da cabra dos desertos do 
Himalaia e de Gobi. Fabricantes europeus 
invadiram a China e a Mongólia no fim do 
século 18 para garantir suprimento de 
valorizado tipo de lã.

Cashmere 
Países:

Merino 
Países: 
Austrália e Nova Zelândia 
As ovelhas merino foram criadas primeiro na Espanha,
na Idade Média, e sua lã se tornou uma favorita da 
realeza européia. No século 19, a maior parte da 
produção de merino foi para a Australia e a 
Nova Zelândia, que dominam o mercado mundial.

Vicunha
Países: Peru, Bolívia, Argentina, Chile
Um parente da lhama, do tamanho de uma 
cabra, que habita os Andes. Seu pêlo de cor
caramelo, que os incas chamavam de "fibra
dos deuses", é usado para fazer uma das 
melhores lãs do mundo.  Depois de um
período em que seu comércio
internacional foi proibido,
está de volta ao mercado,
graças principalmente
aos esforços da 
confecção italiana 
Loro Piana. Um terno de
vicunha pode custar
US$ 23.000.

China e Mongólia

 Mongólia, China, Afeganistão, Índia e Paquistão
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