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ender roupas esportivas e moda 
jovem pela internei despontou 
como um negócio promissor 
para o francês Bernard Arnault, 

fundador e presidente do maior grupo 
de luxo do mundo, a Louis Vuitton 
Moët Hennessy, conhecida pela sigla 
L V M H . Arnault participou do investi
mento de 135 milhões de dólares na 

criação do Boo.com. Em 2000. seis me
ses depois de estrear, o site que comer
cializava roupas de grifes jovens nau
fragou, em meio ao estouro da bolha fi
nanceira de investimento em compa
nhias da chamada nova economia. No 
mesmo ano, no Rio de Janeiro, nascia a 
Sack's. A empresa "pontocom" carioca 
teve um lançamento com passos bem 
mais modestos. Um de seus sócios, 
Carlos André Montenegro, recém-for-
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mado em administração, tomou em
prestados do pai (o presidente do Ibope, 
Carlos Augusto) 50000 reais para criar 
um site de venda de perfumes. O outro 
sócio, Marcelo Franco, entrou com o 
estoque, que. na verdade, eram as três 
lojas que seu pai tinha no Rio. Para 
montar a plataforma eletrônica, Monte
negro e Franco recrutaram estudantes 
de engenharia da PUC-RJ. O custo 
mensal na divulgação era de 4000 reais. 
Os fundadores do Boo.com gabavam-se 
à época de ter gasto "apenas" 22 mi
lhões de dólares em marketing para 
criar uma marca global. 

Dez anos depois. Arnault volta a in
vestir na web. A L V M H acaba de desem-

bolsar estimados 350 mi
lhões de reais para adquirir 
70% da Sack's, líder no 
mercado brasileiro de ven
das on-line de perfumes e 
cosméticos importados e 
dona de um faturamento 
anual de 100 milhões de 
reais. O site servirá como 
base para a entrada no Bra
sil, tanto na internet como 
com lojas físicas, da rede 
francesa Sephora. Em Pa
ris, sua loja de cosméticos 
na Champs-Elysées é uma 
atração turística tão obri
gatória para as brasileiras 
como o Louvre, a Catedral 
de Notre Dame e a Torre 
Eiffel. A Sephora. contro
lada pela L V M H . encanta 
as consumidoras pelo aten
dimento exclusivo (suas 
consultoras são treinadas 
para que conheçam da fi
siologia da pele à. história 
da maquiagem) e pela va
riedade de marcas e produ
tos de qualidade. No Bra
sil, o padrão será o mesmo. 
Ainda não existe uma defi
nição precisa sobre quando 
serão abertas as primeiras 
lojas Sephora no Brasil, 

mas é possível que isso ocorra ainda 
neste ano. Dentro de um ano no máxi
mo, também, o site da Sack's será re
nomeado para Sephora. Os brasileiros 
continuarão administrando o site e te
rão 30% do negócio, associados à po
derosa dona da Louis Vuitton, dos 
champanhes Moët & Chandon e de 
uma dezena de marcas das mais dese
jadas do planeta. 

Com a aquisição da Sack's, a 
L V M H não comprou apenas uma base 
de 1 milhão de clientes. Entrar no país 
por meio de uma empresa líder vai sig
nificar para a rede francesa entender 
com maior facilidade como funciona o 
mercado doméstico. Poderá absorver o 
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know-how dos empreende
dores brasileiros tanto em 
lidar com as idiossincrasias 
do consumidor local como 
em enfrentar as idiossin
crasias tributárias e buro
cráticas do Brasil. Diz Car
los Ferreirinha, diretor-
presidente da M C F Con
sultoria e ex-executivo da 
Louis Vuitton no país: "A 
Sephora trabalha com dife-
rentes valores de acesso 1 
dos produtos para as con-
sumidoras, o que no Brasil 
é um drama, por causa da complexida
de tributária, que transforma produto 
básico em item de luxo. A Sack's sabe 
lidar com a questão. Será outro apren
dizado pelo qual os franceses não terão 
de passar". Além disso, a Sack's parce
la suas vendas em até doze vezes, algo 
que não existe nos países ricos, mas 
fundamental para atingir o sucesso por 
aqui. De cada 10 reais vendidos pelo 
site, 8 são financiados. No www.se-
phora.com.br, as vendas também po
derão ser parceladas. Por fim. mais da 
metade da venda da Sack's é para con
sumidoras que vivem fora das grandes 
capitais e não viajam para o exterior. 
Ela tira proveito, assim, do vigor eco
nômico no interior do país. 

Fechada a venda do controle da 
Sack's, seus fundadores agora redo
bram as apostas em seu empreendi
mento "caçula": o portal Glamour, 
criado há três anos e especializado em 
moda jovem, justamente o nicho explo
rado sem sucesso pelo magnata da 
L V M H há dez anos. Com modelo de 
negócio semelhante ao do site de perfu
mes e cosméticos, o Glamour vende 
grifes como Diesel, Ralph Lauren e 
Calvin Klein Jeans — tudo pelo cartão 
de crédito, em suaves prestações... No 
último semestre, ele cresceu 150%. 
Com esses resultados, Alexandre Icaza, 
sócio da Sack's e diretor-presidente do 
Glamour, já faz planos: "Quem sabe 
não voltamos a fechar um grande negó
cio daqui a dois anos?". 

A sedução das grifes 
Some a propensão natural do bra

sileiro ao consumo à conjunção 
favorável da alta na maré econômi
ca. O resultado é uma expansão do 
comércio que tem atuado como um 
ímã, atraindo grifes internacionais ao 
país, sobretudo quando os merca
dos da Europa e dos Estados Unidos 
ainda convalescem da crise finan
ceira. Seduz particularmente esses 
investidores estrangeiros a ascensão 
da classe média alta, que deverá do
brar nos próximos cinco anos, ga
nhando 10 milhões de novos consu
midores potenciais - número equi
valente à população de Portugal. A 
marca italiana de estofados Natuzzi 
mantinha, desde 2002, duas fábri
cas na região metropolitana de Sal
vador exclusivamente para exporta
ção. No ano passado, decidiu rever
ter parte da produção para vender 
no Brasil. Líder na Itália e um dos 
maiores produtores de sofás de cou
ro do mundo, a Natuzzi é cobiçada 
por aqueles que sonham ter salas 
dignas de revista de decoração. Ca
da sofá não sai por menos de 40 000 
reais. Mas, no Brasil, a empresa atua 
com outra marca do grupo, a Italso-
fa, de preços mais baixos (entre 
3500 e 7500 reais). "A operação 
está dando tão certo que planeja

mos aumentar de 100 para 200 
nossos pontos de venda no país até 
2013", afirma Monica Orcioli, direto
ra de marketing do grupo. 

O otimismo é compartilhado por 
grifes de outros segmentos. A ameri
cana Tommy Hilfiger, de vestuário, 
está reformando suas lojas do Brasil 
para torná-las idênticas ao padrão 
mundial. Também abrirá unidades 
em Belo Horizonte, Vitória e Brasília 
até o fim do ano. 0 conglomerado' 
de luxo francês LVMH, que vende 
desde roupas até bebidas, realizou 
empreitada inédita. Abrirá duas lojas 
da Dior, exclusivamente de cosméti
cos e perfumes, as primeiras do país, 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. 0 
Brasil, o terceiro maior consumidor 
de produtos de beleza do planeta, 
foi selecionado para receber, em se
tembro, o lançamento da primeira 
fragrância da marca Fendi, a ser rea
lizado também na Europa e na Ásia. 
Explica o diretor-geral do braço de 
perfumes e cosméticos da LVMH no 
Brasil, Renato Rabbat: "A classe B 
está, cada vez mais, desejando os 
produtos da classe A e, a partir do 
momento em que ela os experimen
ta, dificilmente volta ao padrão de 
consumo antigo". 
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