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Primeira loja será aberta em Paris e Brasil está incluído no plano de médio prazo  
 
Após as famosas bolsas, chegou a vez dos diamantes. A grife francesa Louis Vuitton quer 
agora conquistar um lugar no seleto clube dos fabricantes de peças de joalheria de luxo, 
realizadas com pedras raras e com preços que podem atingir milhões de dólares. Para isso, irá 
abrir no final de 2011 uma joalheria na Place Vendôme, em Paris, o templo mundial das 
grandes marcas do setor. Esse será o primeiro passo do projeto que inclui lojas do mesmo tipo 
em outros países, como o Brasil.  
 
"O Brasil faz certamente parte do nosso plano estratégico para desenvolver a atividade de 
joias", disse ao Valor, em exclusividade, Hamdi Chatti, diretor de relógios e joalheria da Louis 
Vuitton. "O Brasil tem uma clientela sofisticada, que conhece bem as peças de alto luxo, e 
existe uma demanda brasileira por essas joias", disse Chatti. 
 
A abertura no Brasil de uma joalheria da Louis Vuitton pode ocorrer no médio prazo. "A 
decisão de ampliar a rede dessas lojas já foi tomada. Agora estamos estudando em que países 
e com qual velocidade isso será realizado." 
 
A Louis Vuitton, que iniciou atividades em 1854, produzindo malas, não é a primeira grife do 
grupo LVMH a entrar no mercado de joias de luxo, ou alta joalheria, no jargão do setor. A Dior, 
que pertence ao LVMH, já vende joias de luxo. Outras marcas de moda, como Chanel e 
Hermès, estão há mais tempo nessa área.  
 
Mas nenhuma delas rivaliza de perto, até o momento, com as grandes joalherias históricas do 
setor. A também francesa Cartier, considerada a líder mundial, tem um faturamento estimado 
em cerca de € 2 bilhões.  
 
Com o objetivo de se tornar uma marca de peso no mercado de de joias, a Louis Vuitton 
decidiu participar da renomada Bienal dos Antiquários, inaugurada ontem em Paris, que reúne 
no museu do Grand Palais a nata das galerias e joalherias mundiais. Seu estande fica bem ao 
lado da joalheria Harry Winston, onde Chatti foi diretor da divisão de relógios na Suíça. 
 
A Louis Vuitton apresenta no evento a coleção de joias "A Alma da Viagem", tema associado à 
imagem do tradicional fabricante de malas sob medida. As peças foram criadas no ano 
passado pelo designer Laurenz Baümer, diretor artístico de joalheria da grife e que antes 
criava as peças da Chanel. 
 
Baümer inspirou-se em várias partes do mundo, como o Japão, China, a África e também o 
Brasil, com um conjunto associado às fantasias do Carnaval brasileiro, para desenvolver anéis 
que podem custar de € 50 mil a € 2 milhões e colares de € 450 mil a € 1,8 milhão. O designer 
também utiliza pedras brasileiras como ametista, água marinha e a disputada turmalina cor 
Paraíba (verde azulada), que faz sucesso na joalheria de luxo francesa, mas não é mais 
encontrada no estado nordestino. 
 
O grande diferencial das peças da Louis Vuitton são os diamantes com lapidações que 
reproduzem as linhas das flores do famoso monograma da grife, já tão visto em suas bolsas. 
Segundo Chatti, essa lapidação, que dá um número maior de facetas ao brilhante (77, sendo 
que uma lapidação normal teria 58), é o resultado de uma proeza técnica, que garante um 
brilho maior à pedra. Na vitrine do luxuoso estande da grife na Bienal dos Antiquários, está 
exposto um diamante de 30 quilates com a lapidação do monograma, que custa € 9 milhões. 
 
Apesar da crise sofrida pelo setor de relojoaria e joalheria nos últimos dois anos, o diretor se 
diz confiante em relação ao desempenho da grife nesse setor e de sua nova coleção de alta 
joalheria. "As vendas de relógios da Louis Vuitton registraram leve aumento no ano passado. 
Fomos uma das raras marcas a registrar vendas mais elevadas nesse segmento. Neste ano, o 
crescimento é forte", afirmou Chatti. 



 
O grupo suíço Richemont, número dois mundial do luxo e dono das grifes Cartier e Van Cleef 
&Arpels e de várias marcas de relógios famosas, anunciou queda de 4% nas vendas no ano 
fiscal encerrado em março passado. Mas na semana passada, a Richemont anunciou aumento 
de 37% nas vendas entre abril e agosto deste ano. Ao que tudo indica os diamantes e relógios 
voltaram a fazer sucesso. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 set. 2010, Empresas, p. B5. 


