


cinco anos. E o mercado brasileiro, com faturamento estimado
hoje em 1,6 bilhão de dólares ao ano, é o que deve registrar o
maior aumento nesse período: cerca de 35%. O frenesi em
tomo desse crescimento é tal que recentemente o prestigiado
jornal britânico The Guardian dedicou uma página inteira ao
assunto. "O Brasil tornou-se um dos mercados mais atrativos
do mundo para as marcas de luxo", afirma John Guy, especia-
lista em mercado de luxo da corretora MF Global.

O entusiasmo exibido pelas grifes de luxo em relação ao
mercado brasileiro pode ser medido pela quantidade de marcas

que chegaram ao país em 2008. De janeiro para cá, 20 marcas
inauguraram operações próprias no país — quase o dobro do
registrado em 2007. A lista inclui nomes como a italiana Emi-
lio Pucci, que conta com apenas 30 lojas espalhadas pelo mun-
do, a francesa Goyard. maior concorrente da Louis Vuitton, e
a americana Gant, uma das marcas de luxo mais bem-sucedi-
das dos Estados Unidos. Nos próximos meses, outras dez gri-
fes devem ter suas lojas inauguradas no país, entre elas a fran-
cesa Hermes, famosa por sua coleção de bolsas de couro e
lenços de seda feitos à mão (veja quadro na pág. 30). O mes-



mo estudo da consultoria Bain & Company estima que essa
invasão esteja apenas no começo. Mais de 50 grifes de luxo
devem se estabelecer no Brasil nos próximos cinco anos. Ao
mesmo tempo, as marcas que já haviam se estabelecido no
país decidiram acelerar seus planos de expansão. A Armani,
por exemplo, pretende inaugurar outras sete lojas por aqui até
2009. A Louis Vuitton vai abrir sua quinta loja em Brasília.
Dior, Bvlgari e Givenchy também planejam novas unidades
até o final do ano que vem. "Para as marcas de luxo, não exis-
te crise no Brasil", afirma Lorre White, uma renomada espe-

cialista no mercado de luxo. "Apesar de representar muito
pouco nas vendas dessas marcas, a maioria aposta em seu
potencial de crescimento."

Não é de hoje que as grifes internacionais estão de olho nos
mercados emergentes como forma de catapultar seu cresci-
mento. Cada vez mais pressionadas por resultados, essas mar-
cas — a maioria pertencente a grandes conglomerados — têm
procurado alternativas à estagnação de seus mercados mais
tradicionais na Europa, nos Estados Unidos e no Japão."A
crise financeira apenas acelerou o processo", afirma Pamela
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Danziger, presidente da consultoria Unity Marketing, especia-
lizada no segmento de luxo. No caso específico do Brasil, o
otimismo pode ser explicado pela combinação de dois fatores.
Um deles é a produção em série de novos milionários. Nos
últimos dois anos. o efervescente mercado de capitais no Bra-
sil acabou criando uma legião de novos-ricos. num ritmo su-
perior a qualquer outro país do mundo. Segundo dados do
banco de investimento Merrill Lynch, ao longo de 2007 surgi-
ram 63 novos milionários por dia no país. O número de pes-
soas com patrimônio superior a l milhão de dólares aumentou
de 92 000 em 2002 para 143 000 em 2007, um salto de 55%.
Hoje, há mais milionários no Brasil do que na índia ou na
Rússia, famosa por seus oligarcas. E. pelo menos até o mo-
mento, a crise no mercado de capitais parece não ter alterado
significativamente esse quadro.

O segundo fator que explica o interesse dessas grifes, so-
bretudo em um momento de retração lá fora, está relacionado
às características do mercado de luxo brasileiro. Por aqui, a
esmagadora maioria das receitas ainda vem de consumidores

de alta renda, um processo diferente do que acontece em ou-
tros países. No exterior, o crescimento dos últimos anos foi
puxado pela ascensão da classe média, ansiosa por adquirir o
status que esse tipo de produto dá. No Brasil, a expansão do
crédito verificada nos últimos dois anos definitivamente não
foi suficiente para alçar a classe média ao exuberante merca-
do de luxo. E uma má notícia, por um lado. Por outro, as
empresas do setor ainda enxergam por aqui uma clientela de
alto padrão não suficientemente atendida e que, apesar da
crise, ainda tem recursos suficientes para comprar um novo
relógio ou um exemplar de uma nova coleção de bolsas. "No
Brasil, o consumo de luxo ainda é restrito ao alto do topo da
pirâmide, um grupo pouco suscetível às oscilações no crédito".
afirma Cláudia D" Arpízio. da Bain & Company. "E as empre-

sas acham que muitos dos membros dessa elite ainda não
entraram para valer nesse tipo de consumo."

Com tais peculiaridades, não surpreende que o Brasil tenha
um perfil singular na comparação com seus pares do mundo
emergente, principalmente quando o assunto é o gasto per
capita. Um levantamento inédito realizado pelas consultorias
MCF e GfK, especializadas no segmento de luxo, ajuda a
mensurar essas diferenças. Em média, os consumidores bra-
sileiros de luxo gastam 3 000 reais a cada compra e não raro
fazem de duas a três aquisições por mês. Isso faz com que o
consumo mensal de artigos de luxo no Brasil, por cliente,
seja da ordem de 2 800 dólares por mês. É um número quatro
vezes maior do que o verificado na índia e o dobro do que
gasta um consumidor chinês. Existem algumas diferenças



também em relação à idade e à escolaridade do cliente-padrão.
De acordo com o estudo, mais da metade dos compradores
brasileiros de marcas de prestígio é mulher com nível superior
e idade entre 26 e 35 anos. Na China e na Rússia, o público
dessas grifes são mulheres mais jovens, com idade entre 20 e
30 anos, e elas nem sempre têm diploma. Na disputa por essa
clientela altamente exigente, muitas empresas desenvolveram
serviços específicos para o mercado brasileiro. A filial local
da Armani, por exemplo, é a única no mundo em que o clien-
te pode parcelar suas compras em até dez vezes no cartão de
crédito, independentemente do valor envolvido. "No início,
foi difícil para a matriz italiana entender essa peculiaridade
do consumidor brasileiro", afirma André Brett, dono da mar-
ca no Brasil. "Trata-se de uma questão cultural. Aqui, toda

compra é parcelada, ainda que o cliente tenha condições fi-
nanceiras de pagá-la à vista."

A concentração dessa clientela, e das lojas que trabalham
com ela, é outro dado que chama a atenção no universo do luxo
brasileiro. Mesmo com um vasto território e com uma legião
de clientes endinheirados que fizeram fortuna com o agronegó-
cio, aproximadamente 75% dos artigos de luxo do Brasil são
vendidos na cidade de São Paulo. E, desse total, 95% são com-
prados numa região que ficou conhecida como Quadrilátero do
Luxo. Trata-se de uma área de pouco mais de 2,6 quilômetros
de raio que concentra os quatro principais pontos-de-venda de
grifes famosas do país (veja quadro na pág. 25): o shopping
Iguatemi, no bairro de Pinheiros, as imediações da rua Oscar
Freire, nos Jardins, a Villa Daslu, no bairro da Vila Olímpia, e
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o Shopping Cidade Jardim, localizado próximo à marginal Pi-
nheiros. Juntos, esses centros reúnem mais de 150 marcas, al-
gumas com lojas tão sofisticadas quanto as encontradas em
grandes centros, como Londres ou Nova York. É o caso da fa-
bricante de relógios Rolex, que inaugurou uma loja própria no
Shopping Cidade Jardim. A filial brasileira conta com a linha
completa de relógios desenvolvidos pela marca, sem dividir
espaço com outras grifes, como acontece normalmente. Como
essa, existem apenas outras cinco no mundo. "O público brasi-
leiro é bastante sofisticado, e as grifes estão começando a se dar
conta disso", afirma Carlos Ferreirinha, da consultoria MCF.
Nos próximos meses, a região do Quadrilátero deve ainda ga-
nhar outros dois centros de luxo. O Shopping JK, do grupo
Iguatemi, e o Vila Olímpia, do grupo Multiplan, devem ser

inaugurados em 2009 e contarão
com grifes como Armani e Er-
menegildo Zegna.

Com a grande quantidade de
novos empreendimentos, pode
parecer que o Brasil vive uma

espécie de bolha do luxo. A verdade é bem diferente disso.
No universo de nomes sofisticados como Prada, Hermes, Guc-
ci, Chanel e Louis Vuitton só existe uma coisa mais "degra-
dante" para a marca do que a realização de grandes liquida-
ções: o fechamento de uma filial por mau desempenho de
vendas. Para essas empresas, a abertura de novos pontos é
quase sempre uma decisão definitiva e não raro leva anos até
ser tomada. O que está acontecendo agora no país foi, portan-
to, decidido há muito tempo e, nesse sentido, o passado de
instabilidade econômica ainda pesa contra o Brasil, fazendo
com que o ritmo de abertura de lojas, embora intenso para os
padrões nacionais, aconteça em ritmo mais lento do que o
ocorrido na China ou na Rússia. A grife francesa Hermes é
um bom exemplo disso. A decisão de abrir a primeira loja no
Brasil levou dez anos para ser tomada. No mesmo período,
foram inauguradas duas filiais na Rússia, 11 na China. 15 na
Coréia do Sul e seis em Cingapura. "Desde a nossa inaugu-
ração, em 1837, nunca fechamos uma única loja", afirmou a
EXAME Christian Blanckaert, vice-presidente executivo da
Hermes para assuntos internacionais. "E não pretendemos
começar a fazer isso logo agora."

Apesar das boas perspectivas de crescimento nos próximos
anos, é consenso entre especialistas de mercado que o Brasil
ainda está longe de se tornar um centro de consumo de luxo com
peso internacional. O país conta com uma das taxas de impor-
tação mais altas do mundo, em torno de 60%. Na China e na
Rússia, seus principais concorrentes, a alíquota média para pro-
dutos de luxo é 20%. Com tarifas tão elevadas e uma moeda
cada vez mais desvalorizada, os artigos de luxo vendidos por
aqui chegam a custar 30% a mais do que os encontrados nos
mercados desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos. Essa
distorção faz com que o que já seria naturalmente caro acabe se
tornando praticamente inacessível. Além disso, o avanço da
economia brasileira é visto com certa desconfiança por muitos
executivos do setor, escaldados por anos de fortes oscilações na
demanda interna. O resultado é um ritmo de crescimento ainda
mais cauteloso em comparação com outros países. A abertura
da primeira loja da grife italiana Gucci no país, controlada pela
rede de varejo PPR, por exemplo, foi adiada em um mês neste
ano. Ao mesmo tempo, foram inauguradas duas novas lojas na
China. "Muitas grifes que estão se estabelecendo no Brasil ain-
da estão pagando para ver', afirma Laudomia Pucci, co-direto-
ra da grife italiana Pucci. A diferença é que antes elas nem isso
faziam. O fato é que o cenário de penúria em muitos países
acabou beneficiando o luxo no Brasil. •







entro do museu do Louvre, no espaço conhecido
como Cour Carré, o desfile da Louis Vuitton está
para começar. Celebridades como Lenny Kra-
vitz e Sofia Coppola tiram fotos com o presiden-
te mundial da marca, Yves Carcelle, e com o

herdeiro do grupo LVMH (iniciais de Louis Vuitton Moet Hen-
nessy), Antoine Arnault. O público se acomoda. Na primeira
fila estão ainda o fotógrafo italiano Mario Testino, os críticos de
moda das principais publicações do mundo e uma platéia de
consumidores com algumas das maiores contas bancárias do
planeta. O presidente do LVMH, Bemard Arnault, chega com
15 minutos de atraso. Todos se sentam e o desfile, enfim, come-
ça. A trilha sonora lembra os antigos musicais da Broadway. Por
20 minutos, 35 mulheres magérrimas usando saltos de altura
perigosa, roupas em tons de amarelo, roxo e terra e as bolsas da
nova coleção da Vuitton desfilam sobre uma passarela coberta
de areia. Assim que o show acaba, uma ovação comportada.
Marc Jacobs, estilista da grife, agradece rapidamente os aplau-
sos. Poucos minutos depois e não muito distante dali, os segu-
ranças da loja da Louis Vuitton na avenida Champs-Elysées,
em Paris, seguram a porta de vidro para impedir mais gente
de entrar. O clima não é exatamente dos mais ordeiros.
Forma-se uma fila. Turistas anônimos tiram fotos frene-
ticamente em frente à loja. Lá dentro, uma visível maio-
ria de asiáticos compra com avidez bolsas, carteiras,
echarpes e outros artigos. Como
há um limite de compras por
passaporte, muitos estran-
geiros pedem a outros que
comprem por eles.

Embora pareçam aconte-
cer em mundos paralelos, um
sofisticado e o outro mais pop,
as duas cenas descritas fazem
parte do mesmo fenômeno.

Elas são a face atual do mais bem-sucedido e mais duradouro
caso de sucesso da indústria do luxo mundial: a Louis Vuitton.
Companhia centenária, com origem nos tempos em que a Fran-
ça ainda tinha imperador, a Louis Vuitton tornou-se símbolo de
status em todo o planeta. Durante seus 150 anos de história,
mesmo em períodos de guerra e crises econômicas, a marca
resistiu com vigor. Diante de uma nova tempestade, a Louis
Vuitton precisa agora encontrar um equilíbrio delicado para
continuar a crescer. Por um lado, será preciso ampliar o merca-
do na classe média emergente, fonte do aumento de receita e dos
lucros da empresa nos últimos anos. Por outro, a grife não pode
perder a aura de vender produtos exclusivos, de difícil acesso,
que tenham o poder de atrair os clientes super-ricos. Abrir mão
dessa clientela mais abastada seria um desastre para os objeti-

vos da Vuitton. "Precisamos ser clássicos, mas temos
de continuar entrando em novos mercados. Para
que isso dê certo, porém, temos de
ter muita disciplina", disse Yves
Carcelle a EXAME.
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Se alguém pode encontrar o ponto certo entre os dois mundos
é justamente Carcelle, executivo de 60 anos conhecido pelo jeito
ativei como trata seus funcionários e pela incrível capacidade de
gerar resultados. Sob seu comando, a Louis Vuitton atingiu uma
condição invejável: a de um negócio global, bilionário e extre-
mamente lucrativo. Com mais de 400 lojas espalhadas pelo mun-
do, a empresa fatura 5 bilhões de dólares, tem margem superior
a 40% e tornou-se a engrenagem central do grupo do qual faz
parte, o LVMH. Sozinha, a Louis Vuitton responde por mais de
25% do faturamento e por mais da metade do lucro do LVMH. E
olha que a concorrência interna é intensa. São mais de 60 marcas,
todas de renome internacional, dos mais diversos setores. Entre
elas referências mundiais, como Dior, Givenchy, Tag Heuer e
Moet & Chandon. Nenhuma, po-
rém, chega perto de ofuscar o bri-
lho da Louis Vuitton — seja em
resultado, seja em prestígio. Se-
gundo uma pesquisa recente da
consultoria internacional Inter-
brand, o monograma LV é a 16a

marca mais valiosa do mundo
(21,6 bilhões de dólares), à frente
de ícones como Apple, Nike e
Sony. A segunda marca de luxo no
ranking, a Gucci, que pertence ao
grupo concorrente PPR, fica muito
atrás, na 46a posição, com um va-
lor estimado em 8 bilhões de dóla-
res. "A Louis Vuitton deve sofrer
pouco com a crise. A marca deles
é forte demais", diz Jez Frampton,
presidente mundial da Interbrand.

Por trás de Carcelle e do grande
salto da Louis Vuitton existe a par-
ticipação de outra figura relevante:
o empresário Bernard Arnault, 13a

homem mais rico do mundo, com
patrimônio estimado em 25,5 bi-
lhões de dólares. Aos 59 anos. Ar-
nault é mais conhecido por seu
temperamento polêmico e pela ar-
rogância do que por seus méritos
como empresário. Mas foram suas
algumas das decisões que levaram
a Louis Vuitton e o grupo LVMH
ao topo da indústria do luxo mun-
dial. Diferentes no estilo, Carcelle e Arnault se reúnem todas as
semanas para discutir o futuro da companhia. Nessas ocasiões, as
diferenças entre os dois ficara ainda mais evidentes. Carcelle cos-
tuma ficar plácido enquanto Arnault cobra explicações sobre tudo,
dos custos de produção aos detalhes das campanhas publicitárias.
As vezes, ele ultrapassa os limites. "Certa vez, numa reunião, ele
perguntou por que uma revista americana não estava dando boa
cobertura a nossos desfiles", diz um executivo da Dior. "E, meio
brincando, meio sério, sugeriu cortarmos os anúncios em represá-
lia" Também costuma ser bastante conservador nas decisões sobre
os rumos da empresa. Seu filho, Antoine Arnault, que é diretor de

comunicação corporativa da Vuitton, declarou ao jornal francês
Liberation que teve trabalho para convencer o pai de que as fotos
da campanha publicitária da Vuitton com o ex-presidente da União
Soviética Mikhail Gorbachev não prejudicariam a imagem da
marca. "Quando meu pai soube que um ex-dirigente comunista
faria a publicidade da Vuitton, ficou um tanto circunspecto, mas
acabou concordando", disse o herdeiro, de 31 anos.

Apesar de improvável, a química entre o tranqüilo Carcelle e
o agitado Arnault tem funcionado muito bem para o grupo
LVMH e, em especial, para a Louis Vuitton. Quando chegaram
à empresa, no início dos anos 90, Arnault e Carcelle encontraram
uma marca fortíssima no Japão, que garantia o crescimento das
receitas e dos lucros, mas bastante desgastada no resto do mundo.



Em 1997, quando a Vuitton contratou o americano Marc Jacobs
para desenhar suas primeiras roupas, a todo-poderosa Arma Win-
tour, editora de moda da Vogue americana, disse à New Yorker
que o monograma LV em dourado e marrom lembrava esteiras
de aeroportos e os emergentes de Miami. A primeira mudança,
portanto, precisava ser de imagem, e foi aí que Jacobs se mostrou
uma aposta certeira. Seus desfiles de roupas deram à Louis Vuit-
ton uma aura fashion que uma empresa de bolsas dificilmente
conseguiria. As roupas vendem pouco, estima-se que signifi-
quem apenas 10% das receitas da marca. Mas os desfiles têm
cobertura mundial, aparecem em todas as revistas femininas e
ajudam a fixar a marca na memória da consumidora. "Até a che-
gada de Marc Jacobs, a Vuitton era apenas uma empresa de aces-

Vuitton. Ao contrário de outras marcas de luxo, que ainda traba-
lham com franquias, na LV todas as 414 lojas são próprias. Para
isso, foi preciso realizar um movimento caro e complexo. Em
1990,30% das lojas da marca estavam nas mãos de franqueados.
Foram todas recompradas ou tiveram seus contratos cancelados.
O visual também foi reformulado e unificado. A empresa mantém
hoje dezenas de arquitetos pelo mundo—só em Paris são mais de
30—para projetar suas lojas, um luxo a que poucas companhias
podem se dar. "Atuando dessa maneira, sabemos exatamente quais
são os produtos que realmente saem da prateleira, pois quem ven-
de são nossos funcionários. Isso nos dá flexibilidade para adequar
a oferta e o ritmo dos lançamentos às necessidades do mercado",
diz Pietro Beccari, vice-presidente de produtos da LV.

sórios. Depois dele, passou a ser uma marca de moda", diz Car-
los Ferreirinha, da consultoria especializada em luxo MCF e
ex-presidente da Louis Vuitton no Brasil.

Uma segunda mudança, tão fundamental quanto a decisão de
produzir roupas, foi a intensa verticalização dos negócios da em-
presa. Resultado de uma opção feita por Carcelle e Arnault, ainda
no início dos anos 90, a companhia decidiu fazer intramuros tudo
o que fosse possível. Novas fábricas foram construídas e mesmo
os produtos terceirizados passaram a ser submetidos a um rigoro-
so controle de qualidade. Até o criador do gado que fornece o
couro para as bolsas obedece a um protocolo estabelecido pela

Uma visita à primeira fábrica da Louis Vuitton, em Asniéres.
no subúrbio de Paris, dá uma pequena amostra de como esse
modelo funciona. Construído em 1859, atrás da casa que já abri-
gou sete gerações da família Vuitton, o imenso galpão foi refor-
mado em 2005. Mas, apesar de ainda ser chamado de oficina, e
os funcionários, de artesãos, por dentro o clima é mesmo o de
uma linha de produção — e o sistema de lá foi igualmente ado-
tado nas outras 13 fábricas ao redor do mundo. Cada unidade tem,
no máximo, 250 funcionários, que trabalham num esquema ins-
pirado no modelo da Toyota. Em vez de um "artesão" fazer uma
bolsa do começo ao fim, como antes, as funções foram divididas.



Cada bolsa é feita por grupos de seis a 12 funcionários. Além de
tornar mais ágil a produção e ajudar a reduzir os defeitos, o novo
modelo permitiu que a Vuitton lançasse mais produtos a cada ano.
O tempo para a chegada de produtos às lojas também foi reduzi-
do à metade. Para isso, foi muito importante a construção de um
novo centro logístico. Localizado na cidade de Cergy, a 30 qui-
lômetros de Paris, dali saem os produtos que serão enviados a seis
centros regionais de distribuição espalhados pelo planeta.

A partir de agora, e mais do que nunca, toda a estratégia do
grupo vai depender de um bom desempenho nos mercados
emergentes. Nesses países estão os novos super-ricos e também



uma classe média emergente disposta a consumir produtos com
a marca da empresa, Hoje. segundo a analista Melanie Flouquet,
do banco JP Morgan, os países emergentes já respondem por
15% das receitas da Vuitton. Mas ainda há muito espaço para
crescer. Nos países do Bric (Brasil, Rússia, índia e China), que
têm juntos mais de 2,5 bilhões de habitantes, são 37 lojas com
o monograma LV. Nos Estados Unidos, com população em tor-
no de 300 milhões de pessoas, o número de lojas é o triplo disso.
Quando a Vuitton chegou à China, em 1992, o país não era essa
potência que ajudou o mundo a crescer nos últimos anos. Hoje,
com 25 lojas, é um dos mercados em que a marca mais cresce.

O Brasil, com apenas cinco lojas, é outro país com elevado
crescimento das receitas, próximo de 30% ao ano. O problema
é que as vendas por aqui ainda representam cerca de l % do
faturamento mundial da Vuitton. "Vamos continuar crescendo
nos países emergentes", afirmou Antoine Arnault a EXAME.
"Talvez eles não compensem totalmente os efeitos da crise,
mas com certeza são eles que vão ajudar a impulsionar nosso
crescimento neste momento." A Louis
Vuitton já passou ilesa por outras turbulên-
cias. Com essa estratégia, Arnault e Car-
celle pretendem sobreviver a mais uma. •
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EXAME foi até a sede da Embraer, em São José dos Campos,
para conhecer mais detalhes da aeronave. Dentro do avião, fica
mais fácil compreender por que ele vem causando frisson na clien-
tela de luxo. Produzido sob encomenda, o Phenom é um dos pou-
cos aviões de pequeno porte que permitem ao proprietário esco-
lher cores e materiais que serão usados na cabine de passageiros.
Se o cliente quiser, por exemplo, as poltronas podem ser estofadas
com couro de ovelha. E os metais de maçanetas e poltronas podem
vir banhados a ouro, um tipo de adorno que tem feito sucesso
entre os compradores do Oriente Médio. Além disso, na configu-
ração mais luxuosa, o Phenom 100 traz alguns mimos que ajudam
a viagem a passar mais depressa. O avião pode ser equipado com
sistema de telefonia por satélite, internet, monitores de vídeo para
cada poltrona e ar-condicionado com controle de temperatura va-
riável para cada área da cabine. A competitividade da Embraer
nesse mercado é uma conjunção desses atributos. Na configuração
mais simples, o Phenom custa 3,4 milhões de dólares, cerca de
500 000 dólares a mais que seu principal concorrente, o Cessna
Mustang. Mas é l milhão de dólares mais barato do que o CJ1,
também da americana Cessna, que oferece conforto semelhante,
mas está em uma categoria acima. Com a inclusão de todos os
acessórios disponíveis, o preço aumenta em 500 000 dólares.

O JATINHO PODE SER
EQUIPADO COM SISTEMA
DE TELEFONIA POR SATÉLITE,
INTERNET SEM FIO E
MONITORES DE VÍDEO
EM CADA POLTRONA

Nos próximos dez anos, o setor de aviação executiva global
deve faturar algo como 200 bilhões de dólares. Mesmo com o
aprofundamento da crise, essa estimativa não foi revista. As coisas
podem mudar? Sim. Mas a Embraer ainda acredita que esse mer-
cado, impulsionado pela globalização e pela necessidade cada vez
maior de mobilidade por parte dos executivos, cresça mais do que
o hoje combalido setor de aviação civil. A empresa investiu cerca
de 235 milhões de dólares no desenvolvimento do Phenom 100 e
de seu irmão maior, o Phenom 300, com previsão de lançamento
para 2009.0 interior da cabine do Phenom 100, por exemplo, foi
projetado em parceria com a divisão de design da montadora ale-
mã BMW. A idéia era garantir o melhor aproveitamento possível
de sua área interna. Enquanto alguns concorrentes mal conseguem
acomodar três pessoas, o Phenom l00 tem cabine para quatro pas-
sageiros, com espaço suficiente para esticar as pernas, banheiro
privativo, minibar e compartimento de bagagem capaz de trans-
portar dois pares de esquis e 12 malas (veja quadro). Usando ma-
teriais mais leves e ocupando todos os cantos possíveis, a Embraer
coaseguiu uma cabine alta para esse tipo de aeronave, com cerca
de l metro e meio de altura. Não chega a ser uma altura fantástica,
mas é muito menos claustrofóbico que seus concorrentes, o
Cessna Mustang e o Eclipse 500.





Na aviação executiva, a parte tecnológica exerce hoje um pa-
pel crucial — por proporcionar mais segurança ou mais confor-
to. Diferentemente da maioria das fabricantes de pequenos jatos.
a Embraer domina a tecnologia de grandes aeronaves e equipou
o Phenom 100 com o que há de mais avançado no mercado. A
começar por seu sistema de navegação, que permite ao piloto
uma visualização virtual em três dimensões do espaço a seu re-
dor, mesmo em condições adversas, como chuva intensa ou ne-
blina forte. A aplicação de recursos usados nos jatos comerciais
também permitiu que a autonomia do Phenom ultrapassasse 3
horas e meia de vôo, o suficiente para ir de São Paulo a Buenos
Aires ou de Nova York a Miami. Com velocidade superior a 700
quilômetros por hora e a uma altitude de 12 500 metros, o jato
voa acima das nuvens, o que diminui o risco de turbulência.
Graças ao moderno sistema de navegação, ele pode pousar em
pistas relativamente curtas, uma característica fundamental para
quem usa o jatinho para ir a pequenas cidades ou a fazendas.
Para percursos mais longos, no entanto, é melhor procurar outro
avião. Uma viagem até Nova York, por exemplo, exigiria cinco

O posicionamento do Phenom 100 como very Hghtjet revela
um aprendizado com os problemas enfrentados pelo Legacy, o
primeiro avião executivo da Embraer. Quando foi lançado, o Le-
gacy era apresentado aos potenciais compradores como um jato
muito mais barato do que seus concorrentes na categoria dos ÍH-
permid-size. Os aviões dessa classe têm autóriomia para viagens
longas, espaço para mais de 15 pessoas e, dependendo da confi-
guração, podem vir equipados com um sofá que vira cama de
casal. Um Legacy custava cerca de 24 milhões de dólares, ante os
mais de 30 milhões dos rivais da Bombardier e da Cessna, por
exemplo. O apelo de ser o mais barato, porém, causou um sério
dano de imagem. O Legacy passou a ser visto como um jato de
segunda categoria. "Isso foi corrigido, seu interior foi redesenha-
do e ele foi reposicionado", diz Affonso. As lições foram estendi-
das também para a área de vendas. Enquanto as instalações da
divisão de aviação executiva de Bombardier. Gulfstream e Das-
sault são superluxuosas, a área de jatos corporativos da Embraer
em São José dos Campos mantém a cultura espartana da empresa.
Diante da expressão de decepção de alguns clientes, a Embraer
decidiu investir 50 milhões de dólares em uma unidade que será
inaugurada em 2010 na Flórida, nos Estados Unidos. Lá, os clien-
tes poderão escolher o acabamento das aeronaves, visitar modelos
em tamanho real, negociar condições de pagamento e retirar seus
jatos. Tudo em um ambiente de sofisticação. •

escalas e demoraria mais tempo do
que um vôo de carreira. "Ele defi-
nitivamente não foi feito para esse
fim", diz Luiz Carlos Affonso, vi-
ce-presidente da área de aviação
executiva da Embraer.
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o produto para fora de São Paulo ainda não está nos nossos
planos. Isso comprometeria justamente o conceito de qualidade
de nosso produto", diz Claudia.

Apesar de pequena, a Chocolat du Jour é uma das poucas
empresas brasileiras que conseguiram transpor a fronteira entre
produtos e serviços comuns e aqueles destinados ao mercado
de alto luxo. E um movimento complexo pela própria natureza,
em que a qualidade inquestionável é apenas parte dos requisitos
necessários. Para atuar — e prosperar — nesse setor, é impres-
cindível que o empresário à frente do negócio conte com uma
visão de longuíssimo prazo e uma profunda dedicação ao pro-
duto que comercializa. Isso porque, no segmento de luxo, o
negócio leva, no mínimo, dez anos para começar a dar algum
tipo de retorno, e requer aportes constantes de capital. O univer-
so das grifes de luxo está repleto de exemplos desse tipo. A
Gucci, segunda marca de luxo mais valiosa do mundo, precisou
de mais de 20 anos para operar no azul. O italiano Enzo Ferra-
ri levou 40 anos para desenvolver os mais caros e desejados
carros do mundo e ainda assim só se livrou das dívidas quando
vendeu parte de seu negócio à Fiat, em 1969. No Brasil, o em-
presário e restaurateur Rogério Fasano e um grupo de investi-
dores aplicaram 50 milhões de reais na construção de um hotel

e de um restaurante de luxo na região dos Jardins, em São Pau-
lo, no início da década, e ainda hoje o investimento não se pagou.
"É possível que esses projetos jamais se paguem", afirma Fasa-
no. "Mas esse é o preço para criar uma marca única."

Para um empreendedor brasileiro, competir em pé de igual-
dade com grifes centenárias e conglomerados consolidados é uma
tarefa complexa — às vezes, impossível. O que não falta aos
consumidores de produtos de luxo, de qualquer nacionalidade,
são ocasiões para comprar o que as melhores grifes têm a ofere-
cer, seja em Paris, Nova York, Hong Kong ou Milão. Os empre-
sários do ramo no Brasil têm sido bem-sucedidos justamente ao

EM COMUM COMAS GRIFES
DE LUXO AMERICANAS E
EUROPÉIAS, AS BRASILEIRAS
SE DESTACAM PELA BUSCA
INCESSANTE DA EXCELÊNCIA
DE SEUS PRODUTOS



explorar aspectos de mercado ignorados pelas grandes marcas
internacionais e por oferecer a personalização de determinados
produtos de acordo com peculiaridades brasileiras. O estaleiro
catarinense Schaefer Yachts é um exemplo disso. Instalada a 15
quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina, a empresa es-
pecializou-se nos últimos 16 anos no desenho e na produção de
lanchas adaptadas às águas brasileiras, mais agitadas na Região
Sul ou em trechos de mar aberto. Além dos apetrechos conven-
cionais nesse tipo de embarcação, como telas de plasma, as lan-
chas da Schaefer oferece melhor navegabilidade nas diversas
condições — balançam menos na água. Os barcos têm ainda
janelas maiores, sistema de ventilação natural adequado ao calor
do litoral brasileiro e áreas externas mais amplas e com churras-
queira. Tais cuidados no projeto ajudaram a impulsionar o cres-
cimento da Schaefer, hoje o segundo maior fabricante de barcos
do país. Suas lanchas, que custam entre 150 000 e 2,5 milhões
de reais, caíram no gosto de clientes como o empresário Michael
Klein, dono da Casas Bahia, o ex-piloto Nelson Piquei e o cantor
Zeca Pagodinho. Os resultados alcançados no Brasil levaram a
marca para o exterior. Atualmente, cerca de 30% do faturamento
de 180 milhões de reais da empresa vem principalmente de clien-
tes da África, da índia, da China e do Leste Europeu—mercados

emergentes, berços de uma nova geração de consumidores globais
de produtos e serviços de luxo. "Apesar da crise financeira, nos-
sas exportações estão mantidas e devem fechar o ano no mesmo
patamar de 2007", diz Mareio Schaefer, dono da empresa.

Um traço comum entre as empresas dedicadas ao luxo no
Brasil e suas congêneres internacionais é a defesa da qualidade
de seus produtos e serviços—uma postura que em alguns casos
pode passar a imagem de esnobismo e arrogância, mas que na
verdade é uma das regras básicas do manual do luxo. É isso ou
o fracasso. Inaugurado em 2001, o resort Ponta dos Ganchos,
no litoral de Santa Catarina, foi projetado para atender uma
clientela exclusivamente adulta. A idéia, segundo seus executi-
vos, é garantir tranqüilidade aos hóspedes, que chegam a pagar
diárias de 4 200 reais. Um episódio envolvendo um grande em-
presário mineiro ilustra essa preocupação. O hóspede viajou
com a família de Minas a Florianópolis em seu jato particular
e, da capital catarinense, seguiu de helicóptero até o resort, na
cidade de Governador Celso Ramos, a 40 quilômetros de dis-
tância da ilha. A reserva havia sido feita por sua secretária, que
ignorou o alerta de que o hotel não aceitava crianças, acreditan-
do que a fama do chefe seria suficiente para burlar as regras em
relação a seus dois filhos, de menos de 10 anos. Não foi. Os



funcionários do hotel não aceitaram os hóspedes, que embarca-
ram de volta no helicóptero e retornaram a Florianópolis. "No j
caso do Ponta dos Ganchos, o luxo não está só no serviço mas
na privacidade que conseguimos oferecer a nossos hóspedes",
afirma Nicolas Peluffo, diretor do resott. "Aqui, não há clima
para crianças correndo ou adolescentes fazendo barulho."

Ao adotar estratégias meticulosas de posicionamento da
marca, os criadores de produtos de prestígio no Brasil esperam,
em maior ou menor grau, repetir a trajetória de dois símbolos
brasileiros no cenário do luxo global. O primeiro é a joalheria
H.Stem, grife nacional de maior prestígio no exterior e única
marca sediada no país a constar no Guia Oficial do Luxo, espé-
cie de bíblia do setor, editado anualmente na França. Fundada
em 1945 pelo imigrante alemão Hans Stern, no Rio de Janeiro,
a grife já era internacionalizada no início da década de 60.
antes mesmo de essa palavra constar no vocabulário de empre-
sários e administradores brasileiros. Uma' das estratégias de
marketing da H.Stern é emprestar jóias a atrizes que participam
da festa do Oscar — há quatro anos Angelina Jolie apareceu
usando um enorme colar avaliado em 10 milhões de dólares e
neste ano seis atrizes ostentaram jóias H.Stern, entre elas a
inglesa Helen Mirren, premiada no ano anterior pelo filme A
Rainha. O segundo ícone brasileiro de estatura internacional é
o hotel Copacabana Palace, símbolo do Rio de Janeiro e do
Brasil para milionários e celebridades de todo o planeta. Hoje
parte do grupo inglês Orient Express, o Copa enfrentou mo-
mentos difíceis e quase afundou em meio à decadência há 20
anos. O hotel precisou de uma injeção de 90 milhões de dólares
para voltar a ter o brilho do passado. Todos os anos, 4% do
faturamento é reinvestido apenas na manutenção do prédio, de
quase 90 anos. "Mais importante que ser uma das marcas mais
cultuadas do planeta é conseguir se manter como tal", diz Car-
los Ferreirinha, diretor da consultoria MCF, especializada no
setor de luxo. Nesse sentido, a H.Stern e o Copa são inspirado-
res para as novatas que querem seu lugar ao sol. •





e tempos em tempos, brotam no mundo do marketing novos termos para definir padrões
de comportamento dos consumidores. É o caso da palavra masstige, popularizada em
2003 pelos consultores americanos Michael Silverstein e Neil Fiske em um artigo da
revista Harvard Business Review. O termo é uma junção de mass (massa) com pres-
tige (prestígio) e significa, literalmente, prestígio para as massas. Ao criá-lo, Silverstein

e Fiske procuravam conceituar um fenômeno de larga abrangência entre consumidores da classe
média nos Estados Unidos (com renda mensal média de 4 200 dólares por família). Os consultores
constataram que essas pessoas estavam dispostas a gastar entre 20% e 200% mais em um produto
que agregasse mais qualidades em comparação a um concorrente, e principalmente se tivesse ins-
piração em artigos de luxo. Esse fenômeno provocou dois tipos de reação. A primeira — e mais
óbvia — foi a extensão de grandes grifes, como Giorgio Armani, Moschino, Tiffany e mesmo mar-
cas de automóveis, como Ferrari, para linhas de produtos mais acessíveis, criados especificamente
para a classe média ascendente. A segunda está relacionada às empresas de produtos de consumo
de massa que fazem o caminho inverso ao das marcas de luxo e passaram a desenvolver produtos
mais sofisticados, como fez a Disney ao criar vestidos de noiva inspirados nas roupas das princesas
de suas histórias e vendê-los por 4 000 dólares. "Esse segmento de mercado se tornou tão signifi-
cativo que ficou difícil para os gigantes do consumo ignorá-lo", diz Olavo Cunha, sócio da consul-
toria Boston Consulting Group no Brasil. Até o agravamento da crise global há três meses, as
vendas de produtos masstige cresciam ao ritmo de 10% ao ano.



O mercado de produtos de luxo costuma ser regido por uma
série de peculiaridades, e atendê-las é um desafio complexo pa-
ra empresas que sempre traçaram suas estratégias de negócios
em função dos ganhos de escala e da redução de custos. Os
consumidores esperam reconhecer nos produtos masstige os
mesmos atributos dos artigos de luxo, como matérias-primas
nobres, cuidados típicos de produção artesanal e embalagens
sofisticadas. E o ato da compra também costuma ser encarado
como uma experiência especial — seja em lojas espetaculares,
seja no atendimento personalizado. "E um universo que não tem
nada a ver com as gôndolas de supermercado", diz o consultor
Carlos Ferreirinha, da MCF Consultoria, especializada no mer-
cado de produtos de luxo. Em alguns casos, as grandes empresas
criam divisões que funcionam, em vários aspectos, de maneira
independente para deixar clara a separação entre seus produtos
de massa e os mais sofisticados. A Nestlé, maior fabricante de
alimentos industrializados do mundo, por exemplo, criou uma
empresa nova apenas para gerir seu negócio de café gourmet. a
Nespresso. que segue uma dinâmica diferente da operação tra-

HÁ UM LIMITE MUITO TÊNUE
ENTRE UM PRODUTO DE LUXO
E O QUE NÃO PASSA DE MERA
OSTENTAÇÃO. UM íPHONE
CRAVEJADO DE DIAMANTES
PERDE O CHARME - - MESMO
SENDO 40 VEZES MAIS CARO

dicional do grupo e inclui, entre outras peculiaridades, uma rede
própria de 175 lojas, espalhadas por 30 países.

Além de produzir 12 tipos de café vendidos em pequenas
cápsulas de alumínio, a Nespresso comercializa as máquinas de
expresso — que, no Brasil, custam entre 850 e 10 200 reais.
Todos os produtos da marca são vendidos em lojas exclusivas ou
pela internet. Das quatro lojas existentes no país, apenas uma,
em São Paulo, funciona como cafeteria. Nessa butique de café,
cada xícara da bebida custa entre 4,50 e 5,50 reais e até o tempo
que o café leva para chegar à mesa do freguês é rigorosamente
cronometrado. "Calculamos o tempo exato do atendimento ideal,
sem ser apressado nem demorado demais", diz Martin Pereyra.
diretor da Nespresso no Brasil. Com previsão de faturamento
mundial de l ,6 bilhão de dólares em 2008, a Nespresso é um dos
motores da expansão da Nestlé. No ano passado, a Nespresso
cresceu 40%, ante uma média de 5% dos produtos tradicionais
da empresa. O sucesso fez com que a Nestlé decidisse entrar em
um novo segmento voltado para consumidores de alta renda no
Brasil, o de chocolates finos.

Apesar de ser relativamente restrito em números absolutos, o
mercado de produtos de prestígio tem se tomado irresistível para
as grandes empresas. O principal motivo são as avantajadas mar-
gens de lucro associadas a esses produtos, que em alguns casos





chegam a significar vários múltiplos em comparação com as li-
nhas tradicionais. "Dependendo do produto, obtemos margens
até 20 vezes maiores", diz o francês Gilles Bogaert, presidente
da filial brasileira da multinacional francesa de bebidas Pernod
Ricard, empresa que elegeu o mercado de produtos de luxo como
prioridade. Na última década, a companhia tem se concentrado
em uma agressiva estratégia de crescimento por meio de aquisi-
ções. Boa parte das marcas compradas nesse processo — entre
elas o conhaque Martell e os champanhes Mumm Cordon Rouge
e Perrier Jouèt — tinha um passado de prestígio, mas sofria que-
da de participação de mercado frente a concorrentes mais fortes.
Para resgatá-las, os executivos da Pernod Ricard apostaram em
estratégias de marketing arrojadas. A mais recente delas foi o
lançamento, em maio, de uma versão limitadíssima do champa-
nhe Perrier Jouêt, batizado de By and For e produzido sob medi-
da para apenas 100 compradores. A bebida foi vendida em caixas

Entre as leis tácitas da indústria do luxo existe urna importan-
tíssima para empresas ávidas por recobrir seus produtos com uma
aura de status: prestígio costuma atrair prestígio. É por esse mo-
tivo que marcas aspirantes costumam buscar oportunidades de se
associar a grifes já estabelecidas. Desde 2001, a multinacional de
produtos de papelaria Faber-Castell tem procurado mostrar ao
inundo que faz mais do que lápis de cor. Numa estratégia de
concorrência com a alemã Montblanc, tem lançado produtos ca-
da vez mais sofisticados. É o caso da caneta Graf von Faber-
Castell. da qual, a cada ano, é lançada uma edição diferente. Da
coleção de oito peças já produzidas, fazem parte canetas de ma-
teriais insólitos, como marfim de mamute fossilizado. A edição
2008 foi produzida com uma madeira indiana chamada cetim e
arrematada com detalhes de ouro e quartzo. Para vender o pro-
duto no Brasil—apenas dez unidades foram trazidas ao país, por
12 500 reais cada uma —. a Faber-Castell tem procurado eventos



história da butique Daslu, símbolo máximo do mer-
cado de luxo no Brasil, pode ser dividida era duas
etapas: uma antes e outra depois da Operação Nar-
ciso, conduzida há três anos pela Polícia Federal. A
operação, que resultou na detenção da dona da Das-

lu, Eliana Tranchesi, e de seu irmão, Antonio Carlos Piva de Al-
buquerque, foi uma tragédia para a empresa. Muitas clientes,
assustadas com as investigações, sumiram dos salões da loja por
algum tempo. E sem poder importar um alfinete sequer por 13
meses, as vendas minguaram, caindo de 240 milhões de reais em
2005 para 160 milhões em 2006. uma perda de mais de 30% na
receita. A batida policial aconteceu no momento mais inoportuno
possível para a Daslu: exatamente quando o negócio se prepara-
va para seu maior salto. Havia apenas um mês, a loja tinha se
instalado em um gigantesco prédio em estilo neoclássico avalia-
do em 270 milhões de reais. Com 700 funcionários e quase 60 000
metros quadrados de área construída, abarrotados com o que exis-
te de mais sofisticado e caro no mundo, a nova loja chegou a ser
chamada pelo jornal New York Times de "um oásis de indulgência
em meio à pobreza brasileira". Pois a ação da Polícia Federal

transformou o oásis para sempre. E não foram poucos os que
acharam que Eliana e sua criação jamais se recuperariam.

Três anos e um grande escândalo depois, Daslu e Eliana se-
guem em frente. A loja, agora chamada Villa Daslu, ainda man-
tém grifes como Chanei, Prada e Gucci. Mais do que reter a
maioria das atrações de antigamente, a empresa foi capaz de tra-
zer outras marcas prestigiadas do mundo do luxo para suas famo-
sas araras. Nomes como Goyard. Pucci e Tom Ford, referências
em malas, roupas e ternos masculinos, respectivamente, acabam
de fechar contrato. Segundo a Daslu — que não divulga seus
balanços —, o faturamento no ano passado, de 250 milhões de
reais, superou o de 2005, quando se deu a tragédia E neste ano
promete ser ainda melhor. Se tudo continuar da mesma forma,
2008 pode registrar o maior faturamento da história da loja: 320
milhões de reais. Muitos fatores foram importantes para a recu-
peração da receita, mas o maior empurrãozinho veio da inaugu-
ração do segundo ponto-de-venda da marca, localizado no Shop-
ping Cidade Jardim, novo centro de luxo de São Paulo. A estima-
tiva é que a nova loja feche o ano com 45 milhões de reais em
vendas. A Daslu, no entanto, está longe de ser unanimidade entre
as marcas que ocupam comers em seu prédio principal. Só neste
ano 13 empresas, entre elas Kopenhagen, Track and Field e Ma-
ria Bonita, saíram de lá. A principal reclamação é o alto custo de
operação. "Algumas marcas não se adequaram à nossa clientela.
Essa rotatividade é normal", disse a EXAME Eliana Tranchesi,

Com 2 400 metros quadrados, a loja do Shopping Cidade Jar-
dim inaugura, de fato, uma nova fase para a Daslu. Enquanto na

matriz 80% das vendas estão atreladas a
apenas 10% dos clientes, a loja do shop-
ping nasceu com um objetivo diferente:
ampliar o público da grife. Cerca de 80%
das roupas e dos acessórios expostos na
loja do shopping são da marca própria da



Daslu e custam bem mais
barato do que as importa-
das vendidas na matriz.
Outro traço da nova estra-
tégia é o esforço para atrair
o público masculino, que
ganhou um andar inteiro
na loja do shopping. É
exatamente com esse novo
modelo, baseado num pú-
blico mais abrangente e
masculino, que Eliana pre-
tende replicar seu negócio
em outras cidades brasilei-
ras. Para isso, ela fez uma
parceria estratégica com o
presidente da incorporado-
ra JHSF, o empresário José
Auriemo Neto. Criador do
Shopping Cidade Jardim,
Auriemo pretende levar a Daslu para outros shoppings que sua
incorporadora está planejando. Um deles deve ser no Rio de Ja-
neiro e outro em Porto Alegre. Auriemo deve investir também na
abertura de um terceiro ponto em São Paulo, no coração do so-
fisticado bairro dos Jardins. (Pelo acordo, a JHSF tem o direito
de auditar as operações da Daslu instaladas em seus empreendi-
mentos.) Além da parceria com Auriemo, Eliana estuda novas
lojas em Belo Horizonte e em Brasília.

A expansão pelo Brasil só será possível graças a uma série de
ajustes que a empresa vem fazendo em sua estrutura. Dez dias
depois da operação da Polícia Federal, a íntegra, consultoria es-
pecializada na recuperação de empresas combalidas, já estava
instalada dentro do prédio da Daslu. A tarefa era renegociar dí-
vidas com bancos e fornecedores. Nesse período, a grande difi-
culdade era convencer os credores de que a grife não quebraria.
A consultoria também se preparava para reduzir as estruturas da
empresa com um agressivo corte nos funcionários, quando a re-
lação com Eliana azedou. Em agosto de 2006. a íntegra foi subs-
tituída pela Galeazzi&Associados. O cenário ainda era aterrador
a operação estava a caminho do segundo ano seguido de prejuízo.
Os consultores da Galeazzi conseguiram finalmente convencer a
empresária da necessidade de cortar custos. Cerca de metade dos
funcionários foi demitida e o aluguel do prédio da loja, que esta-
va atrasado, foi renegociado. Em outra frente, a equipe da Galeaz-
zi passou a reformular a gestão de processos. Na Daslu, não havia

controle rígido sobre os
produtos vendidos e algu-
mas das principais deci-
sões eram tomadas na base
da intuição. "Eliana com-
prava mercadorias das gri-
fes na quantidade que ela
achava que iria vender".
diz Hayrton de Campos.
diretor financeiro da Das-
lu. A empresa passou então
a fazer relatórios detalha-
dos de vendas para o pla-
nejamento das compras.

Depois de adotar al-
guns parâmetros profissio-
nais na gestão financeira e
no modelo de negócios,
faltava à Daslu dar o passo
final: a contratação de um

executivo para comandar o negócio.
Aqui o processo de profissionalização
emperrou—e não foi por falta de ten-
tativas. Nos últimos cinco anos, a Das-
lu teve três diretores-gerais e, segundo
EXAME apurou, todos encontraram

dificuldades para exercer sua função diante do perfil centrali-
zador de Eliana Tranchesi. "A vida dela é a Daslu e ela não tem
a menor intenção de se afastar da empresa. Eu dificilmente me
realizaria profissionalmente lá sem poder tomar decisões estra-
tégicas", diz Rubens Panelli, que foi diretor-geral da empresa
por três anos. Hoje, o cargo de diretor-geral é ocupado por Ber-
nardino Tranchesi Neto, de apenas 23 anos, filho de Eliana. A
família, aliás, é bastante presente na empresa. Além de Bernar-
dino, as irmãs Luciana, de 19, e Marcella, de 16, são donas de
uma nova grife instalada na Daslu, a 284. "Nunca acreditei nes-
sa moda de profissionalização na qual os controladores entre-
gam carta-branca a executivos que não entendem o código ge-
nético da empresa", diz Eliana.

Ainda durante a recuperação da Daslu, como se as provações
financeiras não fossem suficientes, Eliana teve de defrontar-se
com outro problema: um câncer no pulmão. Hoje, o câncer
está controlado e, por orientação médica, ela se viu obrigada a
diminuir o ritmo de trabalho. Ainda assim, trata-se de uma
rotina estafante. A empresária, de 52 anos, trabalha uma média
de 12 horas diárias e, freqüentemente, convoca reuniões com
funcionários nos fins de semana. Tudo o que está à venda na
Villa Daslu ou no shopping passa obrigatoriamente por seu
crivo. Quando anda pela loja, passa o dedo sobre os móveis
para checar a limpeza e, muitas vezes, interrompe o que está
fazendo para dar sua opinião sobre um vestido a uma cliente
indecisa. Mas, apesar de todo o seu histórico de superação.
ainda existem alguns desafios importantes pela frente. Em bre-
ve, a Justiça Federal deve se pronunciar sobre o processo em
que a empresária é acusada de importação irregular. Caso ela
seja condenada, a Daslu sofrerá um novo baque e Eliana, no-
vamente, terá de mostrar sua resistência. •
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cena que ilustra a abertura desta reportagem, na qual
um homem se dedica à confecção de um artigo de
couro, combina pelo menos dois elementos insóli-
tos. O primeiro é a natureza do trabalho, um apa-
rente anacronismo nesta primeira década do século

21. O segundo é a elegância do artesão, vestido como se fosse
um banqueiro de investimento, com sua camisa azul e gravata
de seda (isso, é claro, no tempo em que banqueiro de investi-
mento era sinônimo de riqueza). A estranheza se desfaz quando
se conhece o nome da empresa onde o funcionário em questão
trabalha. Ele é um artesão das oficinas da grife Hermes na Fran-
ça, uma das empresas mais glamourosas da atualidade. A marca,
que se prepara para operar no Brasil no início de 2009, produz
de forma estritamente controlada alguns dos artigos de luxo mais
cobiçados do mundo, como bolsas, lenços de seda, gravatas e
até selas para cavalos, o primeiro artigo feito pela Hermes em
meados do século 19. Diariamente, cada um dos 620 artesãos
que trabalham nas 33 fábricas do grupo se dedica à produção de
uma única peça, do começo ao fim do processo. A Hermes, um
ícone da manufatura francesa, definitivamente não foi afetada
pelas idéias revolucionárias do americano Henry Ford, que criou
a linha de montagem em 1908 — cada artefato que sai dos
ateliês da marca é assinado pelo profissional que o fez. "Isso nos

permite rastrear com precisão eventuais defeitos do produto",
afirmou a EXAME Christian Blanckaert, vice-presidente de
assuntos internacionais da Hermes.

Ao longo do último século, pouca coisa mudou no jeito de
fazer negócios da Hermes. A empresa, fundada em 1837, ainda
tem na produção artesanal de objetos de couro sua principal fon-
te de receita. Uma das raras mudanças é o faturamento, que che-
gou a 2.3 bilhões de dólares em 2007 e cresce ao ritmo de 7% ao
ano. O crescente prestígio conquistado pela marca tem chamado
a atenção de grandes grupos do setor. No início do ano, os con-
troladores da Hermes rejeitaram uma oferta de compra por parte
do grupo LVMH, o maior conglomerado de luxo do mundo (am-



bas as empresas negam a existência da proposta). Para os herdei-
ros do fundador, Thierry Hermes, que controlam 72% da empre-
sa, o segredo do sucesso da marca está justamente em seu tama-
nho limitado. A produção escassa é o que garante à Hermes uma
aura de exclusividade. Essa situação é mais evidente no segmen-
to de bolsas, o produto de maior sucesso da empresa. Para ter
acesso a alguns dos modelos Birkin ou Kelly (que homenageiam
as atrizes Jane Birkin e Grace Kelly, respectivamente), os mais
cobiçados do mundo, é preciso esperar dois anos e pagar cerca
de 20 000 reais. "Entre todas as marcas de luxo, a Hermes é uma
das mais exclusivas e desejadas do mundo", diz John Guy, espe-
cialista em mercado de laxo da corretora britânica MF Global.

Apesar de relativamente pequena, a Hermes tem conseguido
se destacar em meio a um universo dominado por conglomerados
gigantescos, capazes de obter inigualáveis benefícios de escala.
Para atingir esse status, os donos da empresa mantêm uma intran-
sigência quase visceral em relação aos padrões exigidos para as
matérias-primas empregadas na confecção de seus artigos. No
início de 2007, os diretores de manufatura da Hermes dispensaram
um lote inteiro de pele de crocodilo simplesmente porque a tona-
lidade apresentada pelo couro do animal, levemente amarelada,
não condizia com a cor esperada pela empresa (nos répteis, o tom
da pele pode ser alterado por influência do clima ou da dieta do
animal). As clientes que estavam na fila à espera de uma bolsa



feita com o material, uma das mais caras da Hermes, com preço
estimado em 80 000 reais, tiveram de se conformar com um novo
prazo para a entrega, daqui a dois anos. Apesar do incidente, não
houve desistência nos pedidos, "Não fazemos concessões em
relação à qualidade de nossos produtos", afirma Roland Herlory,
diretor para a América Latina da Hermes, em visita ao Brasil.
"Qualquer artigo Hermes é feito para durar 100 anos."

A preocupação obsessiva — e, por vezes, exagerada — com
a qualidade dos produtos não é exclusividade da Hermes, em-
bora tenha se tornado um de seus mais louvados atributos. Ou-
tras grifes tradicionais, como a francesa Chanel e as italianas
Bvlgari e Prada, também construíram uma espetacular reputação
internacional em decorrência da confecção criteriosa de seus
produtos e de um cuidado extremo na seleção de matérias-pri-
mas. O perfume Chanel Na 5. um dos maiores sucessos da mar-
ca francesa, é um bom exemplo desse tipo de estratégia. A com-
posição da fragrância permaneceu praticamente inalterada ao
longo de mais de meio século de existência, algo incomum mes-
mo entre marcas de prestígio. Grande parte dos jasmins e das
rosas de maio utilizados na produção do Na 5 ainda é cultivada
pelas mesmas famílias de floricultores do sul da França—com
custos de produção até 30% maiores do que seus equivalentes
chineses. Para a empresa, no entanto, transferir o local de pro-
dução dessas flores significa comprometer o aroma do perfume,
e isso está simplesmente fora de questão. "O compromisso com
a qualidade é o que faz de empresas como Hermes e Chanel
algumas das marcas de luxo mais admiradas e valiosas do mun-

do", diz Pamela Danziger, presidente do Unity Marketing, con-
sultoria especializada no segmento de luxo.

Mesmo desfrutando de imenso prestígio no exterior, a Hermes
só se tornou conhecida de grande parte dos brasileiros no início
dos anos 90. Naquela época, o então presidente da República,
Fernando Collor, orgulhava-se de ostentar, entre outros acessó-
rios de luxo, as gravatas da grife francesa — em um momento
em que os artigos importados ainda eram raridade no país. O
interesse da empresa pelo Brasil, no entanto, só se confirmou
uma década mais tarde. Ern 1999, a Hermes chegou a alugar um
espaço na luxuosa rua Oscar Freire, em São Paulo, mas foi
impedida pela Justiça de abrir a loja devido a uma disputa pelo
uso da marca com uma empresa de vendas por catálogo com o
mesmo nome, sediada no Rio de Janeiro. O imbróglio foi final-
mente solucionado no final do ano passado, com parecer favo-
rável à Hermes francesa. Contudo, depois de registrar prejuízo
de l ,5 milhão de reais com os aluguéis (o ponto se manteve
fechado nesse período), a grife francesa desistiu de abrir a loja
nos Jardins e passou a estudar outras maneiras de entrar no
país. A grife foi. então, sondada por Carlos Jereissati Filho,
dono do Shopping Iguatemi, mas acabou optando pelo Shopping
Cidade Jardim, o rnais novo templo do luxo de São Paulo. Ape-
sar de pequena para os padrões da Hermes no mundo, a loja de
170 metros quadrados deverá contar com todas as 14 linhas de
produtos da grife, de lenços de seda a selas de cavalo. Aí, sim,
os brasileiros poderão conferir de perto a diferença que faz ter
uma bolsa costurada por um artesão que usa gravata de seda. l
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