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Grife francesa tornou-se um negócio

rentável ainda no século 19
O novo endereço da Louis

Vuitton será no shopping

paulista Cidade Jardim. Com

isso, a marca francesa vai se tor-

nar a única grife de luxo com cinco

lojas no Brasil.

O projeto nasceu de uma parce-

ria do departamento de Arquite-

tura da Louis Vuitton/Paris, com

a equipe de arquitetos que cuida

das instalações da grife na Améri-

ca Latina: 210 mz de espaço, dotados

de vitrines vazadas e ampla visão do

interior do imóvel. Tintas, madeiras,

texturas, metais - todos os elementos

construtivos desse ponto-de-venda

vieram do exterior.

Tanto esmero tem a ver com a capaci-

dade da Louis Vuitton de acompanhar

a evolução dos tempos, sem perder a
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elegância e o estilo - suas características de sempre.

Eugénie de Montijo incumbiu Vuiíton de, no auge da reale-

za, embaíar a bagagem selecionada para seu casamento com

Napoleão III. Isso foi em 1858.
Meio século mais tarde, uma dama que viajava para o Irã

pensou em concretizar o que era visto como simples idéia

extravagante: empacotar todas as partes de sua carruagem.

Era 1910, e isso nunca havia sido tentado antes. Para cada

peça foi desenhado um baú de medidas cuidadosas; as rodas

do veícuio mereceram capas de couro.
Mas o rol de pedidos especiais que permeia a história da

Louis Vuitton não pára por aí. Oito anos atrás a atriz ame-

ricana Sharon Stone rascunhou o desenho de uma maleta

coni compartimentos para abrigar seus objetos pessoais.

A carruagem desmontada (no alto}, cujas peças viajavam

dentro de malas, foi enviada para o Irã, em obediência

ao capricho de uma dama francesa. Ao Lado. a caixa

fabricada peta Vuitton para conter uma bicicleta
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Os designers da Vuitton construíram uma

rígida porém glamourosa nécessaire, feita

em tecido Monogram e forrada de couro

marroquim vermelho. Ficou perfeito para

Stone. Hoje, a grife atende encomendas

personalizadas até mesmo pela internet

(www.louisvuitton.com).

Georges Vuitton criou o Monogram, em

fins do século 19. A estampa - símbolo in-

confundível da grife - traz um círculo ao

redor de uma flor de quatro pétalas - um

losango com os lados convexos e uma estre-

la de quatro pontas, nas cores ocre e café.

A grife recriou, e vem reinventando sem-

pre, a forma elegante de se viajar. Malas

feitas em lona impermeável, com esquinas

metálicas laqueadas, suportes triangula-

res, alças, travessões e cadeado à prova de

roubo influenciaram o mundo.

Em 1997, a Maison se abriu para a moda

no lançamento de artigos variados, como

calçados e jóias. Campanhas publicitárias

estreladas por top models, personalidades

do cinema, da música e até da política vêm

garantindo para a Vuitton - parceira da

Moèt & Hennessy na aliança LVMH - o

foco dos holofotes. Keith Richards, gui-

tarrista dos Rolling Stones, é a estrela da

marca este ano.

Text Box
Fonte: Fórum & Negócios, a. 7, n. 7, p. 222-228, 2008.




