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Uma rápida olhada pelos anúncios nas revistas femininas (nacionais ou estrangeiras) basta 
para constatar: as bolsas são vedetes absolutas das grifes de moda, mostradas em close ao 
lado de top models deslumbrantes ou de celebridades do momento (a atriz Blake Lively está 
no anúncio da Chanel e Sean Connery, Bono Vox e Madonna já fizeram campanhas para a 
Louis Vuitton). Ao que tudo indica as bolsas - e não mais os vestidos ou outras peças de roupa 
- estão se eternizando como o principal cartão de visita de uma grife de luxo, um símbolo de 
sua história, de seu estilo e tradição. 
 
Mas nem toda bolsa de luxo vira o que o mundo da moda chama de "it bag", ou a bolsa do 
momento. O termo, cunhado pela mídia especializada, define aquelas peças que mais do que 
caras e belas caem no gosto de mulheres estilosas - e, sobretudo famosas. A partir daí, viram 
"hit" absoluto entre as meras mortais que dispõe de dinheiro para comprá-las. Foi assim com a 
atriz Grace Kelly e sua inseparável bolsa Hermès, Lady Di com sua Dior ou com Jackie 
Kennedy e seu modelo Gucci - só para ficar nos casos mais emblemáticos.  
 
Atualmente, ocupa o posto de "it bag" a Chanel 2.55 - que costuma ser vista nos ombros de 
nove entre dez celebridades, de Victoria Beckham à apresentadora Eliana, passando por Paris 
Hilton. Junto dela está o modelo Alexa, da Mulberry (feita em homenagem à apresentadora 
inglesa Alexa Chung), além da Birkin, da Hermès (também uma homenagem, desta vez à atriz 
e cantora Jane Birkin). Há ainda quem aponte como "it" o modelo Coffer, da italiana Miu , a 
bolsa Speedy, da Louis Vuitton e a carteira Knot, da Bottega Veneta.  
 
E como surge uma "it bag"? "Certamente não é por acaso", opina Luciane Robic, diretora de 
marketing do IBModa, de São Paulo. As grifes, principalmente as de luxo, são muito 
cuidadosas ao fazerem suas apostas, que normalmente envolvem modelos emblemáticos, 
originais e muito requintadas. "Daí, elas viram ícones da marca, carregam sua tradição e 
enaltecem a grife", diz Luciane.  
 
Campanhas maravilhosas com top models ou famosos ajudam a construir o mito, juntamente 
com uma distribuição criteriosa (e limitada) e a associação com as celebridades certas. Desta 
forma, elas conseguem convencer suas clientes a pagarem mais de € 1 euros por elas - com a 
promessa de luxo e elegância eternos. "Essas bolsas acabam sendo tratadas como item de 
coleção e, não raro, são dadas como herança, de mãe para filha." 
 
Histórias como essas é o que não falta na butique Gucci, no Shopping Iguatemi, em São Paulo. 
"Há cliente que chega aqui, compra uma bolsa para ela, outra para a filha e conta que sua mãe 
e avó sempre usaram Gucci", diz Sonia Quintella, diretora-geral da Gucci, no Brasil.  
 
E como em time que está ganhando, não se mexe, a Gucci lançou, na última temporada, 
releituras de duas de suas "it bags": a bolsa Bamboo, lançada originalmente em 1947 e um 
dos grandes sucessos de venda da marca, ganhou a versão New Bamboo - que atualmente 
não sai do braço da primeira-dama da França, Carla Bruni. Outro relançamento é a New 
Jackie, uma repaginada no modelo que foi muito usado por Jacqueline Kennedy e, desde 
então, virou um clássico. "É inacreditável o apelo das bolsas entre o público feminino. Elas são 
os nossos produtos mais vendidos", diz Sonia.  
 
No Brasil, as bolsas da marca variam entre R$ 2,5 mil e R$ 50 mil. Só metade das bolsas é 
vendida a clientes fiéis, a outra é adquirida por novas consumidoras. "São mulheres que 
economizam dinheiro para isso. Uma bolsa da Gucci tem o status de sonho de consumo. Quem 
usa vira ícone de estilo e mostra que chegou lá." 
 
A bolsa surgiu no vestuário feminino no final do século XVIII. Mas começou a tornar-se 
indispensável depois da Revolução Industrial (1850), quando as mulheres passaram a sair de 
casa com mais frequência. Finalmente, a bolsa conquistou seu lugar definitivo no hábito social 
no início do século XX, quando costureiro franceses, como Paul Poiret libertaram de vez a 
mulher do espartilho. Por muito tempo, o acessório fez parte do vestuário, mas como 



coadjuvante, nunca a estrela principal. "Quando comecei, na década de 90, a bolsa era só uma 
bolsa. Hoje, é símbolo de poder", afirma a designer de acessórios Elisa Atheniense. 
 
Globalizada, a indústria brasileira de bolsas também anda atrás de fazer suas "it bags". E a 
receita parece simples. "Para começar, elas precisam ter um tamanho intermediário, ter 
divisórias, ser leve e de material de qualidade, mas, principalmente, ter cara de rica", afirma 
Elisa Atheniense, uma das mais talentosas deste segmento, no Brasil. 
 
Nesta estação, a designer aposta nos modelos estruturados, as chamadas bolsas-maleta, como 
candidatas a "it bags". "É uma influência da Birkin, da Hermès", afirma Elisa que, a cada 
coleção desenha cerca de 40 modelos diferentes. "Mas repito o desenho na coleção seguinte, 
se ele fizer sucesso." 
 
Recentemente, várias marcas usaram a dobradinha "bolsa+celebridade" em campanhas 
publicitárias - é o caso da Arezzo, com a atriz Glória Pires, e da Le Postiche, com a 
apresentadora Angélica.  
 
A estratégia segue o exemplo das grifes de luxo internacionais. Mas para realmente ganharem 
o status de "it", há um longo caminho a seguir, diz Luciane.  
 
Segundo ela, as bolsas brasileiras já têm o preço próximo ao dos modelos de grifes 
internacionais, mas carecem de investimento em design e de uma certa bagagem cultural. 
"Falta originalidade e tradição. É isso que faz uma 'it bag'." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 maio 2011, Empresas, p. B6. 


