
Filas de espera fazem grifes planejar expansão  
Paulo Sérgio Pires 
 
O varejo de luxo no Brasil parece rir à toa, pois marcas como a Louis Vuitton comemoram filas 
de espera de clientes interessadas em itens como bolsas que variam de R$ 3,4 mil a R$ 58 
mil. Isso comprova o plano de várias grifes internacionais de olho no maior poder de compra 
do público brasileiro, tanto que elas mantêm planos de expansão de lojas no Brasil, como 
Hermès e Gucci. Além delas, este mês será aberta mais uma loja Giorgio Armani, no Shopping 
Cidade Jardim, na zona sul da capital paulista. Outra mostra de interesse nos clientes mais 
abonados no País vem da superbutique e representante de grifes internacionais Daslu, que 
também vai ampliar seu portfólio este ano, com a perspectiva de crescer 28% em relação a 
2007. 
 
Depois de inaugurar sua primeira loja fora do seu espaço tradicional, no Shopping Cidade 
Jardim, o plano da Daslu é expandir sua atuação a outras capitais, sendo a primeira na cidade 
do Rio de Janeiro, cujo projeto está em negociação. Empreendimentos como estes mostram 
que o receio dos males da inflação, como a redução de vendas ou queda no faturamento do 
segundo semestre e Natal são remotos.  
 
Tanto que serão abertas lojas no Villa Daslu , unidades do estilista italiano Emilio Pucci e outra 
da Chanel, sob administração direta da própria Daslu. Sem falar, além das 138 marcas 
internacionais presentes na Daslu, da recente inauguração da loja do designer de moda norte-
americano Tom Ford, responsável pela reformulação do conceito da marca Gucci, e da 
Balenciaga, grife criada pelo estilista espanhol Cristobal Balenciaga, que também reforçam os 
negócios da empresa.  
 
A explicação para o crescimento intenso do mercado do luxo estaria ligada à própria escalada 
do poder de compra. "O País vive um momento de crescimento econômico, que permite que 
mais pessoas realizem seus sonhos. Acredito que existam cada vez mais pessoas em todo o 
mundo que desejam uma experiência de consumo diferenciada: não querem apenas levar para 
casa um objeto qualquer. Querem algo que tenha a 'sua cara'. Daí a necessidade de 
personalização e exclusividade, mas é claro que este mercado é limitado", disse a diretora da 
Daslu, Donata Meirelles.  
 
Rivais tanto da Daslu como de outras lojas nacionais são as similares no exterior, mas a 
diretora da Daslu considera que é melhor para um cliente fazer suas compras aqui mesmo no 
Brasil porque há facilidade de pagamento e atendimento acolhedor. "Mas a principal razão é a 
edição que a Daslu faz das coleções das grandes marcas. Esse é o nosso diferencial. Nossa 
cliente espera por isso e confia nas escolhas que vamos fazer, na nossa seleção. O que ela 
encontra aqui muitas vezes não encontra nas outras lojas do mundo", justificou.  
 
A diretora executiva do Grupo Armani Brasil, Patrícia Gaia, por sua vez, concorda com sua 
concorrente sobre a situação atual: "Vivemos um momento especial no Brasil, que é o da 
consolidação do mercado de luxo. Consolidação com um horizonte bastante amplo para 
expansão. O Brasil está entre os países do mundo com maior perspectiva de crescimento e 
desenvolvimento. Há um público que detém um grande potencial de compra e que está cada 
vez mais informado, exigente e globalizado", disse ela. A nova loja no Cidade Jardim terá 238 
metros quadrados e a executiva adianta que a decoração terá a mesma inspiração da butique 
Giorgio Armani Paris, na sofisticada Avenue Montaigne. Outros players do luxo mundial que 
não atuavam no Brasil estão fincando sua bandeira aqui, como é o caso da marca francesa 
Hermès, que vai abrir sua primeira loja no Brasil no Shopping Cidade Jardim, próxima à 
entrada principal, num espaço de 170 m². Contudo, a empresa não confirma se a abertura se 
dará ainda neste ano.  
 
Quem traz a grife ao Brasil e será sua concessionária é o grupo JHSF, justamente o dono desse 
shopping, mas a operação de compras e o gerenciamento da loja serão da Daslu. Aberta na 
França em 1837, a Hermès virá com seus 14 grupos de produtos, ou seja, todos os seus 
departamentos vão estar disponíveis ao consumidor brasileiro. 
 



A maison é focada em produtos prontos para uso (ready-to-wear), como acessórios em couro, 
além de perfumes e outros artigos luxuosos. Vindo na mesma maré alta, a marca italiana 
Gucci inaugura a loja de 470 m² no Piso Faria Lima do Shopping Iguatemi. Fundada em 1921, 
é um ícone no vestuário e nos sapatos, acessórios de couro, perfumes, relógios e jóias, e no 
Brasil sua gestão será feita diretamente pelo grupo Gucci italiano. Procuradas, tanto a Hermès 
como Gucci não informaram investimentos ou o início da operação no Brasil.  
 
Louis Vuitton  
 
Primeira marca de luxo a aterrissar com suas malas no País, há 18 anos, a Louis Vuitton, não 
pode queixar-se dos negócios, pois algumas de suas bolsas têm fila de espera, como no caso 
da bolsa Lockit Alligator, que custa R$ 58 mil. As bolsas Limelight (R$ 3,3 mil) e Galliera (R$ 
3,4 mil) também têm fila de espera. A última ação importante da Vuitton no Brasil foi a 
abertura, em maio, de sua loja no Shopping Cidade Jardim, quando o presidente da empresa 
para a América Latina e a África do Sul, Frédéric Morelle, disse que a nova loja marcava "a 
consolidação definitiva da marca no País, o crescimento das vendas e a aceitação do exigente 
cliente brasileiro". A Louis Vuitton é líder mundial em acessórios de luxo e atua no mercado 
desde 1854. 
 
Moda náutica  
 
Inspirada na moda náutica, a grife italiana Paul & Shark, criada em 1970, tem um portfólio de 
cerca de 100 itens, de camisetas a ternos, acessórios e calçados. No Brasil, está presente no 
Shopping Iguatemi, Shopping Morumbi e em Campos do Jordão, todos em São Paulo. Sócia da 
grife, Ana Maria Rappa diz que o faturamento ficou estável ano passado em relação a 2006, 
mas no mundo sua marca cresceu 7% no período. "Não temos planos de abrir pontos em 
outras praças. Houve divisão do mercado com muitas marcas e o Natal já foi mais significativo. 
As pessoas têm reduzido o valor dos presentes." 
 
 
Leia mais: 
 
Brasileiras apostam em alta do mercado 
 
A grife brasileira Minelli nasceu em 1948 como alfaiataria de alto luxo, com ternos sob medida, 
e assim continuou, mas não faz muito tempo estendeu seu braço, confeccionando peças para 
linhas esporte, social e esporte fino, além de vender em sua butique no bairro paulistano da 
Vila Nova Conceição produtos multimarcas, como Dudalina, Individual e Base. 
 
"Esperamos crescer 10% neste ano em comparação com 2007. No segundo semestre temos 
nosso segundo Natal, que é o Dia dos Pais, e nossa grife remete bem a eles. Mesmo com a 
inflação recente, não aconteceu nada para repasse. O faturamento deve ser bom em agosto e 
em setembro faremos o lançamento da coleção primavera-verão", resumiu Mônica Minelli, 
gerente comercial da empresa, em entrevista ao DCI.  
 
A Minelli já negociou com os fornecedores sua coleção primavera-verão e os preços ficaram 
dentro do previsto, muito longe daquele receio de eles dispararem. "Todos estão cautelosos, o 
que é muito bom, mas nada absurdo, isso é normal. O cliente está muito consciente da 
compra, está mais racional", analisou.  
 
A loja, que tem itens da norte-americana Calvin Klein e da italiana Motore, quer vender mais 
marcas estrangeiras e expandir o número de itens. 
 
                               Fonte: DCI, São Paulo, 6 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B12.  


