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Ice Fu pretende levar pouca bagagem quando for a Paris este mês. Essa jovem de 28 anos, 
dona de um restaurante em Shenzhen, no sul da China, vai precisar de espaço para as bolsas 
Chanel, Hermès e Louis Vuitton que pretende comprar. "Temos lojas da Chanel na China, mas 
as bolsas estão sempre em falta", diz Fu. "As bolsas da Hermès que quero ainda não estão 
sendo vendidas na China." 
 
As fabricantes de artigos de luxo estão se apressando para abrir novas lojas na China, mas 
uma multidão de turistas como Fu vem abocanhando seus principais produtos na Europa. 
Cerca de 2,5 milhões de chineses já visitaram a Europa este ano, 500 mil a mais que em 2009. 
E esse número deverá chegar a 3 milhões até 2012, com o crescimento da renda na China, 
segundo a consultoria Oxford Economics do Reino Unido. 
 
Os chineses respondem hoje por pelo menos um quarto das vendas de artigos de luxo na 
Europa, segundo estima Luca Solca, analista da Sanford C. Bernstein. Seu poder de compra 
vem sendo reforçado pela valorização de 12% do iene em relação ao euro este ano. "Os 
consumidores clássicos da Place Vendôme em Paris costumavam ser astros do cinema, 
celebridades, membros de famílias reais do Oriente Médio, que chegavam em grandes 
limusines", diz Uché Okonkwo, diretor da consultoria Luxe de Paris. "Hoje, são os turistas 
chineses que chegam em grupos em grandes ônibus."  
 
Os chineses continentais gastaram em 2009 US$ 23,4 bilhões em artigos de luxo como bolsas, 
malas, calçados, relógios, joias, roupas, cosméticos e perfumes, segundo um relatório 
publicado em 9 de novembro pela Bain & Co. Mais da metade disso foi comprada fora da 
China. A tendência está estimulando a indústria dos artigos de luxo, cujas vendas este ano na 
Europa caminham para um crescimento de 6%, depois de uma queda de 9% em 2009, 
segundo previsões da Bain. 
 
"A cereja do bolo são os turistas chineses, que compram não só na Ásia, mas também na 
Europa", disse Patrick Thomas, executivo-chefe da Hermès, na abertura de uma nova loja em 
Paris em novembro. Visitantes da China ajudaram a aumentar as vendas na Europa em 19% 
na Hermès e 13% na LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, este ano até setembro, excluindo as 
oscilações cambiais, segundo afirmam as duas companhias. Na Gucci, onde as vendas na 
Europa nos primeiros nove meses do ano cresceram 9,9%, os gastos dos turistas chineses 
dobraram para 22% do total da região, segundo a controladora PPR. 
 
Para os visitantes da China, os preços menores e o maior leque de escolhas são os principais 
atrativos da compra de produtos da Chanel em Paris, em vez de Xangai, cidade onde a casa de 
moda francesa já tem três butiques. A bolsa de mão Chanel Jumbo, ou bao bao em chinês, 
que Fu cobiça, custa mais de US$ 4.700 na China, enquanto a Kelly da Hermès, que ela está 
de olho, sai por cerca de US$ 8.800. Em Paris, as mesmas bolsas são vendidas por US$ 3.900 
e US$ 6.500, respectivamente. Por quê a diferença? A China cobra taxas de importação de 
10% a 20% sobre as bolsas europeias, além de imposto sobre valor agregado de 17%.  
 
Mas a Europa pode perder um certo resplendor diante dos olhos de Fu e outros turistas 
chineses. A Gucci pretende elevar alguns preços em mais de 5% para reduzir a diferença entre 
a Europa e outros países, segundo a PPR, enquanto a Louis Vuitton subirá preços "de maneira 
significativa", segundo o diretor-financeiro da LVMH, Jean-Jacques Guiony. "Uma diferença de 
preços expressiva entre diferentes mercados é uma coisa confusa", afirma Michele Norsa, CEO 
da Salvatore Ferragamo. A fabricante italiana de calçados poderá "reequilibrar" seus preços no 
mundo em 2011, aumentando alguns e reduzindo outros, diz Norsa. 
 
Ao mesmo tempo, os fabricantes de artigos de luxo da Europa estão dando aos consumidores 
chineses mais motivos para comprar em casa. As grandes marcas de artigos de luxo abriram 
cerca de 80 novas lojas na China este ano, até agosto, segundo estimativas da Bain. O 
relatório da consultoria observa que as companhias estão agora melhorando a disponibilidade 
de produtos e reforçando os serviços aos clientes para atender a demanda crescente: as 



vendas de artigos de luxo cresceram 14% no país no ano passado, superando o aumento de 
8% dos gastos dos chineses com artigos de luxo no mercado internacional.  
 
Mas a multidão de chineses que frequenta a principal loja da Louis Vuitton na Champs Elysées 
não deverá diminuir no curto prazo. Para uma chinesa, dizer que comprou sua bolsa em Paris 
dá mais prestígio, diz Okonkwo: "Trata-se de uma experiência completa e é isso que conta". 
Fu parece concordar. "O clima e a atmosfera das compras em Paris são melhores", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 dez. 2010, Empresas, p. B4. 


