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Estilistas renomados desenham para varejistas como a H&M; Ralph Lauren e Burberry 
investem na web  
 
Aderir à internet, que fala com todo mundo, e ao "fast-fashion", aquela moda quase 
descartável espalhada nas vitrines das grandes cidades, pode parecer um contra-senso para 
grifes de luxo. Afinal, o universo dos produtos caríssimos costuma ser envolto em uma aura de 
exclusividade, ao qual poucos felizardos têm acesso. Mas ícones desse mercado como Chanel, 
Lanvin, Ralph Lauren e Burberry estão derrubando essa visão.  
 
Karl Lagerfeld, no comando da criação da Chanel há quase 30 anos, resume em três frases sua 
opinião sobre fast-fashion: "É inevitável. Está aí. Eu gosto." Lagerfeld, já em 2004, aceitou 
desenhar uma coleção para a varejista sueca H&M.  
 
Mais recentemente, o diretor de criação da Lanvin, Alber Elbaz, considerado o mais novo gênio 
da alta-costura, entrou para o mesmo time. Sua coleção de 30 peças para a H&M deve 
começar a ser vendida este mês. "Não aceitei fazer isso no passado pois pensei que seria como 
dar minha criança para adoção. Mas agora acho que é levar sonhos para mais gente", disse 
Elbaz, que participou na terça-feira do primeiro dia da conferência sobre grifes de luxo 
organizada pelo jornal "International Herald Tribune". Entre Lagerfeld e Elbaz, outras marcas 
aceitaram o convite da H&M: Stella McCartney, Comme des Garçons e Victor & Rolf.  
 
A internet, instrumento que tem o poder de amplificar a chegada de mensagens, produtos ou 
serviços a milhões de pessoas, também é estratégica para grifes de luxo. Duas delas, a 
americana Ralph Lauren e a inglesa Burberry estão deslanchando grandes projetos. 
 
David Lauren, filho do fundador Ralph Lauren e vice-presidente da companhia, torcia na 
quarta-feira de manhã para que toda a cidade de Londres fosse à noite para a elegante New 
Bond Street, recheada de marcas de luxo como Hermès e LVMH, para ver a nova loja da grife 
americana.  
 
Usando uma tecnologia similar a de filmes em 3D, Lauren prometeu uma experiência em 4D. A 
promessa atraiu algumas dezenas de pessoas, o que pode ser considerado um resultado 
satisfatório dado o frio que já toma conta das ruas de Londres.  
 
David Lauren usou a fachada do prédio da loja, situada em frente à Cartier, para projetar a 
imagem de homens e mulheres gigantes desfilando e jogadores de polo correndo por cima da 
cabeça do público. Para o show de luzes e música, que serviu para lançar as vendas dos 
produtos da Ralph Lauren pela internet na Inglaterra, David Lauren até pulverizou colônia 
sobre a multidão, que aplaudiu quando a imagem de Ralph surgiu numa janela do prédio 
acenando.  
 
A decisão de investir na internet, contou David Lauren na quarta-feira de manhã, foi de seu 
pai, há 10 anos. Outros executivos da companhia não queriam, mas o sinal verde de Ralph à 
ideia do filho iniciou a montagem da operação de comércio on-line da marca, que já soma 
vendas anuais de US$ 200 milhões. O faturamento total da empresa, que tem um portfólio de 
cerca de 20 marcas, foi de US$ 4,9 bilhões no ano fiscal de 2010, terminado em maio.  
 
A Burberry deve lançar em 2011 na internet a possibilidade de o consumidor montar a sua 
própria capa de chuva, escolhendo altura, forro e se quer ou não um capuz com pele. Segundo 
a CEO Angela Ahrendts, a nova loja virtual da marca permitirá 12 milhões de combinações 
diferentes, se for considerado todo o portfólio.  
 
Ralph Lauren e Burberry não estão sozinhas na internet. Outras grifes como Coach, Dolce & 
Gabbana e Gucci também aderiram. Mas a internet, por mais apelo que tenha, não é vista com 
bons olhos por todo o mercado de luxo.  
 



O CEO da fabricante italiana de calçados Tod's, Diego della Valle, foi taxativo na quarta-feira, 
quando questionado pela editora de moda do jornal "International Herald Tribune", Suzy 
Menkes, sobre o assunto: "Tem gente na minha companhia que quer tentar o Facebook, essas 
coisas. Comigo não há a menor chance. Onde está o sonho?" Ele pensa mais um pouco e diz 
que vender uma camiseta básica ou um mocassim até pode ser feito pela internet. "Mas uma 
bolsa de crocodilo de € 20 mil? Uma mulher que está na cozinha, com um computador à mão, 
vai querer comprar a bolsa ou vai querer tocar a bolsa, antes de comprar?" No mundo do luxo 
digital, della Valle corre o risco de se sentir sozinho.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13, 14 e 15 nov. 2010, Empresas, p. B4. 


