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Trintona e tradicional, a grife de bolsas Victor Hugo quer entrar numa nova fase, mais 
moderna e globalizada. A idéia é manter o estilo clássico pelo qual a marca costuma ser 
reconhecida, mas acrescentar toques contemporâneos às peças, com a estratégia de manter 
as clientes fiéis, mas atrair também as jovens consumidoras. Outro passo será engrenar a 
internacionalização, que começou sendo testada com a abertura de uma loja em Portugal e 
Nova York, em 2005. Ainda este ano, o franqueado europeu deve abrir mais dois pontos em 
Portugal e mais uma loja própria será inaugurada em Nova York, conta a gerente de marketing 
Angelina Stockler.   
 
Com 38 franquias e 16 lojas próprias, além de 300 multimarcas em que a grife é vendida, a 
Victor Hugo produziu no último ano cerca de 300 mil peças e espera elevar em 20% esse 
percentual em 2008. Para começar a mostrar mais sua nova fase, a Victor Hugo decidiu 
participar pela primeira vez do Fashion Business, feira de negócios que ocorre durante o 
Fashion Rio, encerrado na sexta-feira.   
 
"Viemos para nos comunicar mais com o mercado e os formadores de opinião. Depois de mais 
de 30 anos, estamos nessa nova fase, na qual demos uma refrescada e uma renovada na 
marca", diz Angelina. Segundo a gerente, a grife nunca se posicionou como um produto 
relacionado a um modismo, mas a idéia agora é ser uma marca que continua "clássica, mas 
também é contemporânea". "Temos clientes fiéis há 37 anos, desde que o Victor Hugo, 
proprietário e idealizador, iniciou o negócio, com uma lojinha em Ipanema. Agora, queremos 
solidificar a marca também entre as consumidoras na faixa dos 20 a 25 anos, público que 
temos conquistado".   
 
Os novos toques se refletem no design das peças e nos materiais exóticos que tem sido cada 
vez mais usados. São couros de crocodilo, piton, avestruz. Esses diferenciais, diz Angelina, 
tiveram muito boa aceitação no mercado externo. "Eles são muito receptivos ao exótico e o 
estilo das nossas peças também tem um preço muito competitivo no mercado europeu, por 
exemplo". A faixa de preços das bolsas é ampla: varia de R$ 600 até R$ 18 mil, valor da bolsa 
de couro de crocodilo com detalhes em dourado.   
 
A gerente conta que o franqueado de Portugal, por exemplo, ficou tão satisfeito com a primeira 
loja que decidiu antecipar a abertura da segunda e da terceira, no mesmo país. Além dessas e 
da segunda loja própria em Nova York, prevista para este ano, os planos incluem ainda 
Canadá, Espanha e Milão, provavelmente nessa ordem. "Agora que já dominamos toda a 
logística, vamos ampliar a internacionalização", diz a gerente.   
 
A fabricação das peças é própria e até a criação de alguns animais em cativeiro também, 
segundo Angelina, para poder manter os padrões de qualidade. "Controlamos todo o processo 
de produção e comercialização", diz. De acordo com ela, o tíquete médio nas lojas hoje fica em 
torno de R$ 2 mil. A fábrica e a sede da empresa, que tem cerca de 1,5 mil funcionários, ficam 
no Rio de Janeiro, mas algumas divisões, como a de marketing, estão em São Paulo.   
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