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A DISCRETA EVOLUÇÃO DE UM ÍCONE ALEMÃO

Paulo Liebert

Quando peguei emprestada a
Leica modelo M9 (R$ 19,9 mil,
somente a câmera) para um en-
saio na última quinta-feira, me
surpreendi. Acostumado com os
comandos rápidos de minha Ca-
non EOS 1D Mark IV, tive de de-
sacelerar meu ritmo industrial
na captura de imagens. A Leica
me fez perceber o momento de
acionar o disparador de uma ou-
tra forma, mais branda, suave.

Fotografar com uma Leica re-
quer paciência e muito mais con-
centração. Seu foco manual, o
controle de sua fotometria, as
lentes com aberturas invejáveis,
são um convite para aguçar a sen-
sibilidade um pouco mais. É foto-
grafar artesanalmente.

Independentemente das dis-
cussões de que o que importa
mesmo em uma boa fotografia é
mais o conhecimento e a sensibi-
lidade do fotógrafo do que o equi-
pamento usado, a verdade é que
toda Leica carrega em si um pou-
co (ou muito) do charme de ter
sido a marca escolhida por fotó-
grafos que deixaram não só suas
imagens, mas também seu no-
me, na história da fotografia.

Quando se fala em Leica é ine-
vitável a associação com as céle-
bres imagens capturadas por
Henri Cartier-Bresson, Robert
Capa e Sebastião Salgado, para
citar apenas alguns dos que eter-
nizaram momentos históricos
em fotos de grande impacto ou
que fizeram registros sutis do co-
tidiano, mas de forma magnífi-
ca. Bresson dizia que “fotografar
é pôr numa mesma linha a men-
te, os olhos e o coração”. E fazia
isso com uma Leica. Costumava
dizer que a Leica havia se torna-
do um “prolongamento de seus
olhos”.

Criações brasileiras
expostas em Seul

Design & Inovação

● Pioneira
A M3, vendida de 1954 e 1968,
teve cerca de 20 mil unidades
produzidas e conquistou a prefe-
rência de fotógrafos de renome

● Charme
Na época em que o grupo
francês Hermès estava entre
os acionistas da companhia, a
M7 ganhou opções de cor

● Titânio
Lançada em 2009, a M9 teve
uma edição especial, com
caixa de titânio e design em
parceria com a Volkswagen

DEPOIMENTO

No fim do ano em que Seul foi
eleita a Capital Mundial do De-
sign, uma exposição levou à cida-
de, na semana passada, 40 cria-
ções brasileiras contempladas
com o Idea/Brasil, um dos mais
importantes prêmios de design
do País, promovido pela associa-
ção Objeto Brasil e pela Apex em
parceria com Sebrae, Agência
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) e CNPq.

“A Coreia do Sul tem uma tra-
dição muito forte em design, re-
sultado de um programa de estí-
mulo dado pelo governo às em-
presas cerca de 25 anos atrás. Es-
se é um conceito introjetado na
cultura do empresário coreano,
e agora o país começa a ter um
olhar forte também para o de-
sign brasileiro”, afirma Joice Jo-
ppert Leal, diretora-executiva
da Objeto Brasil.

Um dos representantes na ex-
posição brasileira foi o veículo
Fiat Concept Car II, vencedor

do Idea/Brasil na categoria Ouro/
Transport. Além do design arro-
jado, o carro esportivo se diferen-
cia por seu compromisso com a
sustentabilidade: a carroceria é
totalmente reciclável.

Um cavalinho que serve de ba-
lanço para as crianças foi outro
produto levado a Seul. Vencedor
do prêmio na categoria Lazer e
Recreação, o Cavalinho Gioco é
na verdade uma releitura de um
brinquedo tradicional marcada
pela simplicidade. A exposição
levou à capital da Coreia do Sul,
ainda, fotos do multimídia Mu-
seu do Futebol, de São Paulo; a
maçaneta Easylock, com forma-
to de botão liga/desliga; o recicla-
dor de óleo de cozinha da Reci-
prátik, que faz sabão caseiro; e a
lata do Guaraná Jesus – que ga-
nhou novo layout este ano e aca-
bou levando a medalha de ouro
de melhor estratégia de marke-
ting no Idea internacional. / AIA-

NA FREITAS

A precisão
alemã com
um verniz
de luxo
Após se reinventar na última década, Leica
abre a 1.ª loja exclusiva da marca no País

Fotógrafo do ‘Estado’

‘É fotografar
artesanalmente’

Fernando Scheller

Em 2000, quando Luiz Marinho
assumiu a representação da mar-
ca alemã de fotografia Leica no
País, a empresa estava em uma
encruzilhada: na época, a preocu-
pação era de que a máquina foto-
gráfica, a preferida de Cartier-
Bresson e Sebastião Salgado, per-
dia mercado para gigantes como
Kodak e Cannon. Ícone da preci-
são técnica germânica, a Leica
precisou de um verniz francês pa-
ra recuperar o brio e abandonar a
comparação com a concorrên-
cia, reinventando-se como pro-
duto de alto luxo.

Os executivos da Leica – hoje
controlada pela austríaca ACM
Projektentwicklung – descon-
versam, mas a passagem do gru-
po francês Hermès no rol de acio-
nistas da empresa, entre 2000 e
2006, foi vital na recuperação do
negócio. Além de acalmar os cre-
dores da companhia, que vinha
de sucessivos prejuízos, a “inva-
são francesa” ocasionou um “ba-
nho de loja” nos produtos. Se-
gundo Marinho, tudo ficou per-
sonalizado: as caixas sisudas fo-
ram substituídas por embala-
gens elaboradas, enquanto alças
de couro monocromáticas ga-
nharam uma paleta de cores.

Para chegar ao recorde de ven-
das previsto para 2010 – na pri-
meira metade do atual ano fiscal,
a Leica faturou € 110 milhões,

praticamente o dobro do resulta-
do de igual período de 2009 –, a
empresa também fez um severo
reposicionamento de preços. Pa-
ra cima: o representante da mar-
ca no País lembra que um mode-
lo comercializado por US$ 1,9
mil nos EUA há dez anos hoje é
vendido por US$ 5 mil.

Exclusividade. Além de se reti-
rar do varejo tradicional de equi-
pamentos fotográficos, a Leica
fez uma “limpa” em sites da in-
ternet que vendiam o produto
abaixo do preço definido pela fá-
brica. Representantes ao redor
do mundo, incluindo o brasilei-
ro Marinho, foram orientados a
buscar máquinas vendidas co-
mo “pechincha” e a arrematá-las
para a matriz. Isso contribuiu pa-
ra reforçar a aura de exclusivida-
de ao produto.

Depois de criar espaços exclu-
sivos dentro de lojas multimar-
ca, a Leica iniciou, há dois anos,
uma estratégia de unidades pa-
dronizadas ao redor do mundo.
Segundo Christian Erhardt, vice-
presidente de marketing da em-
presa, hoje são 12 pontos de ven-
da do gênero. E o primeiro do
continente americano foi aberto
na sexta-feira, no Shopping Cida-
de Jardim, símbolo do segmento
de luxo em São Paulo.

Um dos sócios da loja paulista-
na é Marinho, que deu o salto de
representante a lojista da Leica

no Brasil. Para garantir que o ca-
ráter aspiracional da marca se
perpetue, ele se apoia numa lista
de 500 colecionadores e em cer-
ca de 3 mil interessados em foto-
grafia que cadastrou ao longo
dos últimos dez anos.

É a partir desse público peque-
no, mas de alto poder aquisitivo,
que o empresário pretende for-
mar clientela no País para os pro-
dutos que venderá – a câmera
portátil mais barata da loja custa-
rá R$ 2,9 mil, enquanto a disputa-
da S2 sairá por R$ 70 mil, sem
contar o gasto adicional com len-
tes. Por causa da carga de impos-
tos e taxas de importação, o pre-
ço do produto no Brasil será cer-
ca de 30% superior, em média, ao
praticado no exterior.

Além dos aficionados e inte-
ressados, Marinho diz ter criado
uma terceira categoria para ala-
vancar vendas no País: os “clien-
tes-símbolo”. São fotógrafos de
renome, como Bob Wolfenson,
Pedro Martinelli, Daniel Klajmic
e Márcio Scavone, que têm em
seu portfólio trabalhos feitos
com a Leica.

Scavone diz preferir a Leica pa-
ra ensaios mais pessoais pela “le-

veza” e “foco doce”. Para Scavo-
ne, a série M da marca é uma má-
quina “puro sangue”, feita para
fotógrafos experientes: “O que
se vê no momento da foto não é o
que sairá no filme.”

Na visão do fotógrafo, porém,
a Leica “patinou” para encon-
trar seu nicho no mercado digi-
tal. “Houve um casamento ini-
cial com a Panasonic que não ge-
rou filhos saudáveis”, diz. Entre-
tanto, a recuperação se deu em
grande estilo. Para Scavone, o
modelo digital M9, lançado ano
passado, é um “objeto de desejo
incrível”. De acordo com Erhar-
dt, isso se reflete nas vendas. Por
conta da produção artesanal da
empresa, a fila para receber o pro-
duto pode durar mais de um ano.

Ao contrário das marcas “líde-
res” – a empresa agora evita o
termo concorrentes –, a opção
da Leica pelo processo artesanal
deixa a produção mais lenta, es-
pecialmente quando o cliente op-
ta por personalizar o equipamen-
to (ao todo, são 4,5 mil itens adi-
cionais disponíveis). “Todo o
produto é feito à mão. Por isso,
não conseguimos fazer câmeras
aos milhares”, diz Erhardt.
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Sustentabilidade. Veículo
Fiat e reciclador de óleo

Para poucos. Primeira do continente americano, loja brasileira da Leica vai vender câmeras de R$ 2,9 mil a R$ 70 mil

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2010, Negócios, p. N9.




