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O empresário italiano Mauricio Borletti, dono de três grandes redes de luxo européias - a 
francesa Printemps, a italiana Rinascenti e a alemã Karstadt - diz que o consumidor brasileiro 
virou um público estratégico para a rede mais glamourosa e cara do grupo: a Printemps. O 
consumo dos brasileiros é o que cresce mais rápido, atrás apenas do apetite por compras dos 
russos. Apesar disso, ele pretende atrair os clientes brasileiros para a Europa, em vez de 
trazer negócios para o Brasil. "O conceito não funcionaria aqui, e as tarifas de importação são 
muito altas." 
 
Diariamente, 40 mil pessoas vão às 17 lojas Printemps, que têm um faturamento anual na 
casa de 1 bilhão de euros. "Nessa área, a concorrência é com lojas como a Harrods, de 
Londres, e a Bloomingdale"s, em Nova York. Nosso consumidor pode escolher onde quer fazer 
compras." 
 
O Brasil é o segundo país em crescimento de consumo na Printemps, atrás apenas dos russos. 
No ano passado, o gasto dos brasileiros foi 44% maior do que no ano anterior. "O tíquete 
médio de compras de um brasileiro no Printemps é de 700 euros. Ao contrário do russo, 
porém, o consumidor brasileiro tem cultura de marcas de luxo. Conhecem mais, enquanto os 
gastos dos russos são concentrados em poucas marcas  
 
filial.  
Apesar da importância dos brasileiros, a empresa considera muito difícil ter uma filial da loja 
de departamentos de luxo francesa em território brasileiro. "A Printemps é um negócio muito 
local, com conhecimento muito grande dos clientes e muitas marcas de moda distintas. O 
conhecimento pode ser transferido para outra loja, mas não o conceito. Ele é intransferível. 
Além disso as tarifas de importação para trazer várias marcas para o País são muito altas." 
 
Borletti reconhece, porém, o crescimento do setor de luxo no Brasil. "Empreendimentos como 
a Daslu e o Shopping Cidade Jardim mostram que aqui o luxo também tem seu mercado. Aliás, 
eu gostaria poder atender na Printemps do jeito que a Eliana Tranchesi atende na Daslu: 
chamando cada cliente pelo nome." 
 
A Printemps tem uma ou outra grife brasileira que faz sucesso no exterior como a Rosa Chá e 
a Havaianas. "O Brasil tem know how em design, criatividade, relações fortes com mercados 
internacionais, uma indústria desenvolvida, um fashion week, mas a imagem do País no 
mundo não está associada à moda." Falta investimento em marketing e a Europa é um 
mercado caro para entrar."Sempre olho marcas brasileiras para levar para lá, mas não é uma 
decisão minha, tenho uma equipe de compras para isso. Confio muito neles."  
 
A sandália Melissa, numa das vitrines da Oscar Freire, chamou a atenção. "Mas posso chegar 
lá, sugerir esse tipo de sandália para a equipe e eles responderem que o cliente Printemps não 
iria gostar etc." 
 
"Uma loja de uma marca de luxo oferece uma coleção. Uma loja de departamentos oferece 
uma gama de produtos de qualidade, uma experiência de compras diferente. Ninguém compra 
todas as suas roupas de uma marca só, e a loja de departamentos lhe permite encontrar muito 
em um só lugar." O que se vende na Printemps, diz, não é produto de necessidade, mas de 
prazer.  
 
 
 
sapatos. Borletti dá o exemplo de sapatos, que até dois anos atrás não eram parte importante 
do mix de produtos da loja. Em 2006, eles inauguraram uma área de 300 m² só para sapatos. 
O negócio da empresa é buscar "o conceito que convença o cliente a ir para loja." 
 
O executivo diz querer recuperar na Printemps o glamour que as lojas de departamentos 
tinham no século 19 e início do século 20 "Por fora, o prédio histórico da loja de Paris é 



tombado. Por dentro, está sendo decorado por designers modernos, e queremos áreas para 
oferecer lazer e prazer ao cliente. Um tipo de "shoppintainment"." O melhor resultado de uma 
"experiência de compra prazerosa", segundo o executivo, foi uma cliente de Hong Kong que 
gastou, de uma vez, 400 mil euros em jóias. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 abr. 2008. Economia, p. A-6 


