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Dois meses após abrir sua sexta butique no Brasil, no Shopping Iguatemi em Brasília, a grife 
francesa de luxo Louis Vuitton estuda expandir sua rede de lojas no país, de olho em outras 
cidades, além de São Paulo e do Rio, onde também já possui unidades, confiante no "forte 
crescimento" que a marca vem registrando, disse ao Valor seu presidente, Yves Carcelle. 
 
"Estamos analisando outros projetos, considerando pelo menos a possibilidade de ampliação 
das lojas atuais e, talvez, aberturas em outras cidades. Estamos olhando o mapa do Brasil 
muito confiantes. E também extremamente contentes com os resultados da butique em 
Brasília", afirmou. 
 
Embora a LouisVuitton não revele números específicos por país, Carcelle diz que o faturamento 
da grife no Brasil vêm crescendo "amplamente na casa dos dois dígitos". Sem dar detalhes, ele 
indica que as vendas da recém-inaugurada butique em Brasília vêm surpreendendo as 
expectativas da marca. 
 
"Todos os indicadores são extremamente positivos atualmente [no Brasil]", diz Carcelle. Além 
da nova loja em Brasília, a Louis Vuitton possui quatro butiques em São Paulo e uma no Rio. A 
marca, que pertence ao grupo LVMH, número um mundial do luxo, totaliza 449 lojas em 62 
países. 
 
O presidente, juntamente com outros diretores da Louis Vuitton e com a top model Naomi 
Campbell, apresentou ontem em Paris o baú criado sob medida pela grife, a pedido da Fifa, 
para transportar a taça da Copa do Mundo de futebol. O troféu de 6,2 quilos de ouro, antes 
carregado em uma simples mala em metal ou até em bolsas de ginástica, deixou Paris na noite 
de ontem e desembarca hoje em Joanesburgo, na África do Sul, com muita elegância. 
 
O baú, que tem a estampa do famoso monograma da Louis Vuitton, foi criado em função de 
uma série de exigências técnicas. A começar pelo sistema de "encaixe" para que o troféu não 
fique solto na mala e possa ser carregado com segurança. O teste foi feito pessoalmente por 
Patrick Louis Vuitton, representante da quinta geração da família que fundou a marca, 
responsável pelo departamento de encomendas especiais da grife e experiente artesão há 35 
anos, que sacudiu a mala com a taça da Copa dentro, para espanto de muitos no ateliê de 
Asnières, na periferia de Paris, onde desde 1859 são realizados os pedidos especiais. 
 
Foi Patrick Louis Vuitton quem desenhou o baú que transportará o mais disputado troféu do 
futebol mundial. A parte dianteira e superior da mala se abrem para que a taça possa ser 
retirada facilmente. Um compartimento para luvas (já que são raros os que podem tocá-la sem 
nenhuma proteção) também foi especialmente projetado. 
 
No total, foram necessárias cerca de uma centena de horas de trabalho artesanal, diz Patrick. 
O baú foi oferecido à Fifa pela grife, que se beneficiará da publicidade em termos de imagem. 
Normalmente, peças como essa podem custar até dezenas de milhares de euros. Tudo 
depende do número de horas trabalhadas, que pode ser de apenas dez até 300 horas, afirma 
Patrick, e dos materiais e couros utilizados, o que inclui o de crocodilo ou mesmo de elefante.  
 
Anualmente, a grife realiza cerca de 450 encomendas especiais, que devem sempre se basear 
no espírito de viagem ligado à origem da grife. Fundada em 1854, a Louis Vuitton iniciou suas 
atividades justamente criando malas. Ou seja, as peças devem servir para carregar e proteger 
pertences em geral, por mais inusitados que possam ser.  
 
Entre os inúmeros exemplos de malas já criadas pela marca em função das necessidades 
específicas do cliente, existem modelos para transportar decorações de Natal, roleta e fichas 
de cassino, escrivaninhas e até narguilé ou ainda para estocar mil charutos.  
 
Em razão do volume limitado de peças, as encomendas especiais têm uma pequena 
participação no faturamento global da Louis Vuitton, diz seu presidente. "Mas elas representam 



a essência do luxo. Uma marca de luxo que não oferecesse aos clientes a possibilidade ter o 
objeto de seus sonhos não atuaria realmente nesse setor", afirma Carcelle. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 02 jun. 2010, Empresas, p. B6. 


