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Por anos, os luxuosos produtos da Gucci foram trazidos ao Brasil pelas mãos da Daslu. No fim 
de 2008, contudo, a grife florentina de bolsas, roupas e acessórios colocou em marcha suas 
operações solo no país: abriu sua loja no shopping Iguatemi, por conta e risco próprios, e 
assumiu a operação dentro da butique da empresária Eliana Tranchesi. E será sempre assim 
de agora em diante: expansão, só com lojas próprias e controle total sobre os negócios.  
 
Embora sem data marcada, novas lojas em território brasileiro estão no horizonte da Gucci, 
conta Daniella Vitale, a presidente da marca para as Américas. "Planejamos muito para o 
Brasil. Vamos olhar outras oportunidades em São Paulo e eventualmente no Rio e em Brasília", 
conta a executiva, que esteve aqui para conhecer as atividades da nova loja e apoiar uma 
parceria beneficiente com as entidades Liga Solidária e Unibes. Daniella pontua que o Brasil 
tem o maior mercado consumidor de produtos de luxo dentro da América Latina - tanto que 
nomes como Louis Vuitton, Giorgio Armani e Tiffany's têm lojas há anos por aqui. "Nossa 
entrada foi obviamente tardia e precisamos correr atrás", afirma.  
 
Faz parte da estratégia mundial da empresa obter a maior parte da receita com lojas 100% 
controladas e operadas pela Gucci e a operação no Brasil seguirá esse caminho, diz Daniella. 
No entanto, ela conta que muitas vezes são necessários parceiros locais para "testar" um 
mercado - no caso do Brasil, a Daslu, que tinha a licença para importar e vender os produtos 
da grife italiana no país. "Com a Daslu entendemos o ritmo do mercado, o que vende e o que 
não vende. E confirmamos que o Brasil é um mercado em que podemos ter mais lojas", diz 
Daniella.  
 
Mas o fato de a Gucci ter ganho confiança para implantar sua própria operação no Brasil 
explica apenas em parte o motivo pelo qual assumiu o controle das vendas dentro da Daslu, 
três meses atrás. Também pesaram nessa decisão, segundo admite Daniella, os supostos 
esquemas de sonegação e contrabando de produtos importados montados pela butique 
brasileira e deflagrados pela Polícia Federal - o tamanho da sonegação da boutique é calculado 
em R$ 1 bilhão e Tranchesi, junto com o irmão Antonio Carlos Piva de Albuquerque, foram 
condenados em primeira instância a 94,5 anos de prisão. "Foi um dos motivos pelos quais 
tomamos o negócio de volta e porque queremos ter certeza de que somos os responsáveis 
pelo nosso negócio em todo o mundo", afirma Daniella. "Quero ser muito respeitosa com 
Eliana, que fez seu melhor pela Gucci e é uma ótima parceira", completa.  
 
Para Daniella, o fato de a Gucci permanecer instalada na Daslu não prejudica a imagem da 
marca. "O fato de estarmos lá, onde temos uma longa relação, não significa que 
compactuamos com qualquer coisa, em qualquer sentido."  
 
Controlar diretamente os negócios ou ter um parceiro local para tocar a operação não são, 
nem uma opção nem outra, garantia de sucesso para as grifes internacionais que estão no 
Brasil, afirma Edson Daguano, sócio da consultoria especializada em moda Consultive. 
"Fundamental para o sucesso é que os gestores da loja conheçam profundamente o consumo 
de luxo brasileiro", diz.  
 
A julgar pelas afirmações de Daniella, as lojas da Gucci no país não padecem por falta de 
vendas, mesmo em tempos de crise. "Já tínhamos uma forte base de clientes brasileiros e 
estamos bastante satisfeitos com o desempenho aqui. Está acima das nossas expectativas", 
afirma, sem revelar números.  
 
Em época de vacas magras, a Gucci, controlada pelo grupo francês PPR, vem tentando mostrar 
aos clientes que seus produtos valem o que custam. "Queremos educá-los em relação ao que 
estão comprando e fazer com que vejam valor em cada produto", diz Daniella. A companhia 
não mexeu nos preços ou na variedade de artigos, mas reviu as margens em alguns deles.  
 
No primeiro trimestre deste ano, a estratégia parece ter funcionado. As vendas globais da 
marca cresceram 10,6% - sendo que nos mercado emergentes, com destaque para a China, a 



alta foi de 21%. É o maior avanço entre todas as grifes do PPR, que incluem a Yves Saint 
Laurent e a Puma. Também é um aumento significativo quando se leva em conta a projeção de 
contração de 10% no mercado de luxo global, neste ano, segundo a consultoria Bain & 
Company. 
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