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A norte-americana Samsonite empresa especializada em soluções para viagens completa 100 
anos de atividades com uma novidade para os amantes do design. Lança uma linha criada 
pelos provocativos estilistas holandeses Viktor & Rolf, que inclui malas e bolsas, e que estará 
nas lojas do mundo inteiro em dezembro.  
 
Os desenhos ainda estão sendo desenvolvidos e os estilistas os mantêm em segredo. 
Prometem, porém, que os produtos terão design inspirado no surrealismo a marca da dupla 
que desfila na semana de moda de Paris e já criou bolsas em formato de sino de vaca, violino 
e de bonecas russas.  
 
A parceria faz parte da estratégia da empresa em criar um maior número de produtos com 
foco no design e na moda. O fato já foi explorado pela empresa em 2007, quando fez uma 
parceria com o britânico Alexander McQueen para uma coleção que inclui três malas de 
viagem, bolsa de mão e uma bolsa executiva masculina. Criadas em couro imitando crocodilo, 
no formato de um casco de tartaruga, e num modelo chamado Costela, que imita a caixa 
torácico humana, tornaram-se sucessos de vendas.  
 
"A intenção é criar um mix para aqueles que têm informação de moda", diz Francisco Cortez, 
principal executivo da marca no Brasil. Para isso, além de renovar o contrato com McQueen, e 
de convocar a dupla de holandeses que foi chamada simplesmente para criar produtos 
supermodernos, a marca investiu num escritório de design em Londres, onde são testados 
cores, estampas e formatos, além de novos materiais, principalmente para as cinco linhas 
Black Label da marca, com produtos mais sofisticados.  
 
"Mas o investimento em desenho atende ainda nossas 12 linhas de malas em geral, os seis 
modelos da American Turister [segunda marca da Samsonite], além de nossos 14 modelos de 
mochilas, que hoje são consumidas principalmente por um público jovem e urbano", ressalta 
Cortez.  
 
Ele observa que as novas diretrizes focadas em design "refrescam" a grife, que é conhecida do 
público pela durabilidade de seus produtos quando saem da fábrica, passam por uma série de 
testes de qualidade, por exemplo os zíperes são testados 10 mil vezes cada um e pela 
tecnologia. "A Samsonite foi a criadora das rodas spinners [360 graus] e foi a primeira a 
colocar em suas malas os cadeados TSA, que podem ser abertos em qualquer alfândega, pois 
admitem a chave universal", lembra Cortez. "E os novos modelos vão apresentar freios para 
facilitar descidas e subidas nos aeroportos. Sem contar que estão cada vez mais leves."  
 
Cortez diz que o atual investimento em pesquisas de design vai de encontro à tecnologia 
empregada no desenvolvimento de novos produtos, ou seja, é sempre pensado em função do 
conforto.  
 
Criada em 2005, a linha Black Label, a premium da marca, exerceu a função de passaporte 
para mercados requintados. O sucesso veio de imediato, e 45 lojas exclusivas foram abertas 
em cidades como Londres, Nova York, Milão, Paris e São Paulo, que, além da loja-piloto no 
Shopping Villa-Lobos, tem um corner exclusivo na Arvi, do Shopping Iguatemi.  
 
Para estas novas linhas, a empresa passou a investir, em média, US$ 40 milhões ao ano em 
peças publicitárias com personalidades como as atrizes Christina Ricci e Isabella Rossellini, 
que, conforme Cortez, ajudam a criar o desejo no consumidor.  
 
Resistência de Sansão  
 
A história da marca teve início no ano de 1908, quando a Schwayder Trunk Manufacturing 
Company, então a maior fabricante de baús de madeira dos Estados Unidos, iniciou a produção 
de um tipo de mala com matéria-prima de grande qualidade, investindo em desenhos que 
trouxessem ergonomia, segurança e durabilidade.  



 
A intenção dos irmãos Schwayder era comercializar produtos tão fortes quanto o lendário 
Sansão (Samson). Em 1962, já conhecida mundialmente, a empresa passou a se chamar 
Samsonite. Se no começo eram preferencialmente feitas em material rígido como os baús 
(80% delas), hoje 80% são criadas em materiais macios. São malas extensíveis, em couro 
mole e em tecidos especiais.  
 
A Samsonite hoje está em 100 países, em 30 mil pontos de venda. Tem 35% do mercado 
mundial de malas e obteve faturamento global de US$ 1,3 bilhão no ano passado. No Brasil, 
onde é vendida em todas as capitais, comercializa 50 mil peças por mês destas, 50% são 
malas, 26% de pastas para laptops, 8% de mochilas, 4% da linha Black Label e o restante de 
acessórios, como carteiras.  
 
Cortez diz que o País conta hoje com 90% do mix de produtos da marca. No Brasil a 
Samsonite tem os direitos de distribuição de acessórios da Lacoste e da Timberland, no 
segmento de mochilas, malas e sacolas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 


