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Entre os clientes afortunados da grife Louis Vuitton que fazem encomendas especiais para 
transportar com classe desde taças para beber champanhe no avião a colares de diamante, há 
também inúmeros famosos que querem ter objetos do dia a dia sempre ao alcance ou ainda 
levar as peças mais inusitadas.  
 
Um deles é o artista britânico Damien Hirst, que encomendou uma mala para sua coleção de 
objetos cirúrgicos. Os detalhes para acomodar as peças eram tantos que foram necessárias 
cerca de 300 horas de trabalho para criar o modelo. 
 
O estilista Karl Lagerfeld, da Chanel, encomendou uma mala para transportar até 20 iPods com 
carregadores, alto-falantes e outros acessórios. Já o costureiro da grife Louis Vuitton, Marc 
Jacobs, possui um baú "casinha" para carregar seu cachorro. Mais simples, a fotógrafa Annie 
Leibovitz preferiu uma mochila para guardar seus equipamentos. 
 
Em mais de 150 anos, os ateliês da Louis Vuitton em Asnières, nos arredores de Paris, já 
realizaram inúmeras criações sob-medida, da mala-cama utilizada pelo explorador Pierre 
Savorgan na África ao conjunto para tomar chá do marajá de Baroda. A grife também criou a 
maleta para transportar o mais antigo troféu esportivo do mundo, o da Copa América, a mais 
famosa e prestigiada regata do iatismo. 
 
Originário do leste da França, Louis Vuitton se estabeleceu em Paris em 1837 como artesão 
que confeccionava malas e embalava objetos de viajantes. Em 1854, ele fundou sua própria 
empresa e logo ganhou destaque ao revolucionar os modelos da época, criando malas com 
tampo plano. Nos tempos das primeiras viagens de trem, isso permitia que elas fossem 
empilhadas nos compartimentos para bagagens.  
 
Patrick Louis Vuitton, responsável pelo departamento de encomendas especiais da grife e 
representante da quinta geração da família, diz que muitas das ferramentas utilizadas para 
confeccionar as malas atualmente são as mesmas do passado. Somente os pedidos dos 
clientes são, a cada vez, diferentes e podem representar novos desafios de concepção.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 02 jun. 2010, Empresas, p. B6. 


