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Então você foi arrastado por um amigo louco por moda para a loja de 12 andares da Armani 
em Ginza, Tóquio, mas não precisa de um terno ou um lenço de pescoço. Não se preocupe: há 
um spa da grife no andar de cima. Uma sessão de três horas para "tratar cada parte do seu 
ser" vai lhe custar 65.000 ienes (cerca de US$ 650,00), menos que uma blusa de cashmere. 
Depois, você poderá se juntar de novo ao amigo no Armani Ristorante, que ! fica na cobertura 
do prédio. 
 
A Armani investiu US$ 20 milhões no novo espaço em 2007, seu maior investimento em uma 
única loja até hoje. Mas não é a única marca de artigos de luxo que está oferecendo aos 
clientes japoneses mais do que roupas e jóias. Se você não gosta da carne bovina gorda com 
molho de aipo servida pelo Armani Ristoranti, desça um pouco a rua até a Chanel, onde a grife 
francesa abriu uma casa em parceria com Alain Ducasse. 
 
Bulgari, Hermes, LVMH, Richemont, Coach praticamente todos os grupos de luxo que você 
conseguir se lembrar gastaram muito dinheiro para abrir unidades ou ampliar sua distribuição 
no Japão nos últimos anos. Eles estão sendo atraídos pela recuperação econômica do país, que 
já dura seis anos, e tem beneficiado particularmente as classes mais ricas, sua principal 
clientela. 
 
Mesmo assim, há motivos para questionar essa profusão de investimentos. A renda geral 
pouco mudou e o fervor dos japoneses pelas marcas estrangeiras diminuiu desde a festa dos 
anos 1980. Segundo o HSBC, o Japão responde por 14% das vendas das grifes de luxo da 
Europa, mas provavelmente vai agregar apenas 0,3 ponto percentual ao crescimento das 
vendas totais este ano. 
 
"É difícil admitir que a era do crescimento elevado acabou", diz Yves Alemani, diretor das 
operações da Christofle no Japão, que vai abrir uma nova loja no elegante shopping Center 
Roppongi Hills em maio. Segundo ele, as marcas "continuam olhando o Japão como um 
mercado promissor", quando na verdade ele já é um mercado maduro. 
 
"Não há como todo mundo fazer dinheiro', afirma Richard Collase, presidente da Chanel no 
Japão. Fazer dinheiro pode não ser o propósito da loja da grife pelo menos não o mais 
imediato. Colasse diz que o Japão serve como "um showroom para o resto da Ásia", onde as 
vendas dos artigos de luxo estão crescendo muito mais rapidamente. 
 
Os consumidores chineses ainda olham para o Japão como um líder da moda, e embora as 
marcas estejam construindo mais lojas na China, muitas estão cautelosas, por temer que seus 
produtos sejam copiados. "Os chineses ricos viajam para o Japão para comprar o que não 
conseguem achar na China", diz Collase. 
 
Além disso, para o mercado japonês, fazer propaganda através de uma nova grande loja pode 
ser interessante. Os japoneses são menos suscetíveis a algumas formas de marketing 
ocidentais, como colocar roupas e jóias em celebridades, segundo Sakae Nonomura, diretor da 
Kanebo, fabricante de cosméticos. "Os japoneses se preocupam muito mais com o que outros 
membros de seu grupo estão vestindo." 
 
Reforçar a influência das marcas nos grupos de amigos certos é um dos propósitos dos spas, 
cafés e restaurantes. Em uma tarde recente, o Armani Ristorante estava cheio de mulheres de 
aparência próspera de 30 a 40 anos os principais compradores das linhas mais sofisticadas da 
grife. Antes, essas mulheres poderiam ter passado uma tarde fazendo compras e bebendo um 
chá em uma loja de departamentos, o meio de distribuição que há muito tempo domina o 
comércio de artigos de luxo. Mas esse modelo está em declínio há uma década e meia. 
 
No mínimo, os cafés e restaurantes oferecem às marcas fontes novas de receita. "Se você tem 
um café ou um restaurante, você pode fazer caixa todo dia", diz Aleman. 
 



Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2008, Tendência & Consumo, p. B4 


