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Hong Kong prepara-se nesta semana para uma batalha de bolsas francesas, na qual Louis 
Vuitton e Chanel disputarão os holofotes com grandes inaugurações, em meio à importância 
cada vez maior da Ásia para a indústria de moda. Amanhã, Karl Lagerfeld, o estilista de rabo 
de cavalo da Chanel, participa do lançamento de um museu, antes de partir para uma turnê 
pelas capitais da moda mundial. Albergado em uma estrutura de 700 metros quadrados, 
elaborada pela arquiteta Zaha Hadid, o Mobile Art Museum mais parece uma espaçonave do 
que uma galeria de moda e reúne as interpretações de 20 artistas de renome para a bolsa 
clássica Chanel. 
 
Do outro lado do porto de Hong Kong, na avenida Canton Road, a Louis Vuitton reabrirá sua 
loja, ampliada e remodelada. Será seu segundo maior ponto-de-venda no mundo, atrás 
apenas de sua loja principal, na Champs Elysées, em Paris. O evento da Louis Vuitton será 
encerrado na sexta-feira à noite, com uma festipara 2,5 mil convidados, em uma barraca 
dourada, ciceroneada por Bernard Arnault, presidente do conselho de administração da Moêt 
Hennessy Louis vuitton (LVMH), controladora da fabricante de bolsas. 
 
Além desta semana de extravagâncias na Ásia, quase toda empresa importante de moda do 
mundo reservou 2008 para ser um ano de expansão no continente, em especial na China. A 
Louis Vuitton voltará suas atenções para cidades secundárias chinesas, elevando o número de 
lojas na China continental de 19 para 25 até o fim do ano. "Hoje, vemos demanda em todas 
as cidades provinciais na China continental", diz o executivo-chefe da Louis Vuitton, Yves 
Carcelle. 
 
A mudança de foco para as cidades secundárias é indicadora da emergência do país como um 
mercado importante de moda. "Quando trabalhei com cosméticos na Ásia, o desenvolvimento 
das cidades de segunda e terceira importância deu-se de cinco a sete anos atrás, mas isso 
apenas está ocorrendo agora para a moda", observou Thibault Villet, ex-executivo da UOréal e 
atual presidente na China da Coach, uma fabricante de bolsas e acessórios com sede nos 
Estados Unidos. "Isso mostra que realmente é o momento certo e que o mercado está 
alcançando uma nova dimensão." 
 
A empresa inaugura em breve uma loja em Hong Kong com a maior fachada da Coach no 
mundo e um luxuoso interior, adornado com piso de mármore italiano. O grupo italiano 
Salvatore Ferra-gamo pretende celebrar seu 80°. aniversário com um desfile de moda em 
Xangai neste mês. 
 
A história de expansão na Ásia vai bem além da China, dizem executivos. A receita da Louis 
Vuitton no Vietnã cresceu mais de 300% no ano passado, segundo Carcelle, que descreve o 
país comunista como "um novo dragão". O executivo-chefe regional da fabricante suíça de 
bens de luxo Richemont, Alain Li, também ressalta a força da Ásia como um todo. "A China, é 
claro, é uma parte significativa da história, mas realmente estamos vendo toda a região com 
uma grande força e, é de se esperar, que isso continue." 
 
O impulso da Ásia não se limita apenas aos negócios. "A energia que capto da Ásia é algo que 
não consigo encontrar em nenhum outro lugar do mundo", diz Nathan Jenden, um dos 
destaques da nova geração de estilistas britânicos. "Definitivamente, acho que Nova York não 
é tão excitante como Xangai neste momento. As mulheres chinesas são, em muitos casos, 
muito mais elegantes do que as pessoas lá em casa (...) Os estilistas locais também são 
incrivelmente de vanguarda." 
 
O tamanho e o número de eventos de moda marcados para este ano também ressaltam outro 
leit-motiv para os executivos de moda: a "nova sofisticação" de sua clientela asiática. A loja da 
Louis Vuitton em Canton Road, por exemplo, terá livros e será a primeiro a ter uma área de 
exibição de arte. 
 



"Acredito que o mundo da moda começa a perceber que os clientes da Ásia estão ficando mais 
sofisticados a cada dia", diz Jenden. "Sim, há diferenças culturais. Os europeus não palitam os 
dentes, mas estando na Ásia é muito importante não enfastiar-se ou ser arrogante." Brenda 
Wang, fundadora da Brandxcel, uma consultoria de Hong Kong que assessora marcas de luxo e 
de moda com planos para entrar no mercado asiático, alerta contra a abordagem universal 
para a Ásia. "Se você tenta investir em três ou quatro países ao mesmo tempo, há uma 
tendência de dispersar-se e ficar muito diluído (...) As pessoas tendem a ver a Ásia como um 
país, mas é um lugar com muitos padrões de compra e cenários de distribuição diferentes em 
seus mercados-chave." 
 
Villet, da Coach, cita a importância dos calçados na China, assim como a atenção dispensada 
pelos homens aos acessórios. "O luxo na China começou com os homens e eles têm a tradição 
de comprar acessórios de couro para si, assim como para dar de presente", destaca. "Os 
homens chineses são um mercado muito difícil, que é preciso estudar e compreender." 
 
Em relação à imersão na cultura asiática, executivos de moda apontam a dificuldade em obter-
se o equilíbrio ideal entre cultivar sua marca e abraçar a cultura local. A Coach, por exemplo, 
recorrerá a celebridades da Ásia para ajudara promover seus lançamentos, mas contará com 
Kate Bosworth, uma atriz de Hollywood, para encabeçar sua campanha publicitária. 
 
"Somos nitidamente uma marca de Nova York e, portanto, temos de comunicar uma imagem 
de acordo com nosso DNA", diz Villet. "Mas, á forma certa para realçarmos a questão local é 
nos eventos, nos quais certamente vamos trabalhar com celebridades locais." 
 
Da mesma forma, as marcas de moda vêem oportunidades em contribuir para o 
desenvolvimento da cena de moda local. No próximo mês, Yohji Yamamoto, voará a Pequim 
com uma equipe inteira de modelos para um desfile de sua linha chamada Y's, que será 
realizado em um local que é considerado património da humanidade. Durante o evento, 
contudo, também será feito o lançamento de uma fundação para patrocinar novos estilistas 
chineses e oferecer bolsas de estudo fora da China. 
 
O crescimento em alguns países asiáticos, especialmente a índia, é limitado por preços muito 
caros dos imóveis ou por falta de propriedades em locais adequados. Por outro lado, o 
arrendamento tende a ser menor e os custos com móveis e decoração são muito mais baixos. 
"Se um local não funciona tão bem como se esperava, financeiramente é mais fácil sair", diz 
John Durnin, executivo-chefe' da Alfred Dunhill. 
 
Outro desafio para o desenvolvimento da Ásia também é compartilhado por vários outros 
setores a falta de capacitação. "Encontrar um local de primeira é certamente difícil, mas você 
pode acabar no lugar adequado, mas com um pessoal de vendas inexperiente e, assim, terá 
limitações para maximizar as vendas ou ampliar a repetição de compras (pelos clientes)", 
observa a consultora Wang. 
 
E quanto às empresas de moda, preocupadas com a imagem, juntarem-se ao bonde da 
terceirização da produção na Ásia? A maioria insiste que a produção na Ásia abrangerá apenas 
produtos específicos e será de pequena escala. Em 2007, a Louis Vuitton fez sua primeira 
investida em produção fora da Europa, ao criar um empreendimento para fabricar calçados na 
índia. O local é "bastante limitado", ressalta Carcelle. "Não temos intenção de irmos mais 
adiante." 
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