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Se muitos investidores têm puxado os cabelos com a crise financeira, há pequenos 
empreendedores que têm esboçado um sorriso. Erika Pracchia, cardiologista, e Paula Ranzini, 
pediatra, fashionistas e apaixonadas por acessórios de luxo, acabam de descobrir um nicho de 
mercado que vai de vento em popa - o aluguel de bolsas.  
 
A dupla comemora o êxito de um serviço inédito no Brasil: a locação de bolsas, os produtos 
mais cobiçados do consumo de luxo. As bolsas são de Chanel, Louis Vuitton, Dior, Prada, 
Ferragamo, Valentino, Saint Laurent, mas há também lenços Pucci e bijoux Hermès e Dolce & 
Gabbana - todos com certificado de procedência, claro.  
 
O serviço é prestado numa boutique fechada, a Feel Chic, no 17 andar de um prédio na Vila 
Olímpia, bairro escolhido a dedo, por ali circular grande parte das executivas de São Paulo. 
"Abrimos a loja no começo de outubro, em momento superoportuno", diz Lívia Facirolli, 
gerente da Feel Chic. Mas não foi a crise financeira que norteou a idéia da loja. As sócias 
tiveram a idéia quando assistiram a. Sex and The City, o filme. Na telona, a personagem 
Carrie (Sarah Jessica Parker), ao entrevistar aquela que viria a ser sua assistente, pergunta 
como ela, uma moça simples, consegue usar uma bolsa de grife que custa tão caro. A moça 
responde: "Comprar eu não posso, querida, mas alugar eu posso." A resposta fez a fashionista 
Carrie optar por contratá-la imediatamente.  
 
A loja tem 50 modelos de bolsas e carteiras, além de dezenas de acessórios. "Pretendemos 
trocar as coleções semestralmente, mas vamos atender a encomendas específicos das 
clientes", avisa Lívia. O Heart Break, modelo mais recente da Vuitton, faz parte do acervo. 
Uma bolsa Chanel, em versão clássica, sai por R$ 540 por uma semana (R$ 1650 por um 
mês). Uma Salvatore Ferragamo forrada com penas de ganso sai por R$ 390. O preço oscila de 
8% a 18% do valor do produto. O seguro, opcional, custa R$ 39,90 para modelos com locação 
acima de R$ 300, mas é apenas pequenos danos. Quem quer ter a cobertura para furto e 
roubo, deve deixar um cheque-caução no valor da bolsa.  
 
Para Fábio Mariano, diretor da consultoria Insearch , o aluguel de luxo vai pegar no País. "É 
um nicho que já vai muito bem na Europa e nos Estados Unidos", diz.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 


