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Fernando Scheller

Em um momento em que a
atenção das marcas de luxo se
volta para os países emergen-
tes, o diretor do MBA de Ges-
tão do Luxo da escola de negó-
cios ISC Paris, Christophe
Rioux, diz que os profissionais
interessados em atuar nesse
mercado precisam prestar aten-

ção em um tipo de conhecimen-
to que não se adquire do dia pa-
ra a noite: o contexto histórico
e cultural do consumo de altíssi-
mo padrão. Segundo Rioux, que
veio ao Brasil participar do
evento Atualuxo, o mundo das
marcas “super premium” exige
gerenciamento como qualquer
outro negócio, mas é preciso
que o executivo entenda que

não se pode trair os códigos de
marcas. “É preciso entender de
história e de arte, combinando
isso com a estratégia no negó-
cio.”

● O consumo de luxo está mais
global. As companhias tradicio-
nais estão mais focadas nos mer-
cados emergentes?
Sim. A Hermès criou uma mar-
ca com nome em chinês, a
Shang Xia. É o exemplo perfei-
to de uma atuação focada nos
emergentes. Não é mais uma
questão de apenas “jogar” os
produtos lá; é preciso adaptar.
O luxo também tem de se adap-
tar aos diferentes hábitos. E é
claro que russos, brasileiros e
chineses pensam de maneiras
diferentes e têm concepções
distintas do que é luxo.

● Um bom profissional de luxo
tem de se interessar pessoalmen-
te em consumir as marcas?
O perfil dos alunos de nossos
mestrados e MBAs não aponta
que as pessoas precisam consu-
mir produtos de luxo para atuar
neste mercado. Elas têm, po-
rém, de se interessar pelas mar-
cas. Boa parte do trabalho é a es-
tratégia industrial – não é algo
superficial, como pensa a maior
parte das pessoas. O grupo de
luxo LVMH (detentor de 50
marcas, como Louis Vuitton,

Dior, Tag Heuer e Möet & Chan-
don) é um dos maiores negó-
cios da França. Mas ser fascina-
do por luxo não é suficiente pa-
ra ser um executivo no ramo.

● Trata-se de um método total-
mente focado no negócio?
É preciso que o profissional en-
tenda a história das marcas e
do próprio luxo, a Renascença,
o que realmente o luxo repre-
senta. A cultura é muito impor-
tante: hoje em dia, há uma mis-
tura do luxo com a arte. Se você
não conhece arte, não vai enten-
der a associação da Louis Vuit-

ton com o artista japonês Taka-
shi Murakami. Mas é preciso
combinar isso com a estratégia
no negócio.

● Uma empresa pode ser “pro-
movida” a produto de luxo?
Claro. Há várias empresas que
buscam trazer um aspecto pre-
mium a seus produtos. Tome-
se o exemplo da Nespresso.
Eles estão usando códigos do se-
tor de luxo, a chamada estraté-
gia do “oceano azul”. É uma no-
va forma de trabalhar: em vez
de usar a “arte da guerra” para
disputar o consumidor, a em-

presa acha seu próprio nicho.

● Se o luxo vem da história da
marca, como criar um produto de
luxo do zero?
É possível criar a própria histó-
ria. A italiana Tod’s é vista co-
mo uma dimensão histórica,
mas tudo foi criado pelo marke-
ting. A empresa surgiu em 1978
e inventou seu próprio passa-
do. E associações também são
importantes: a rede H&M se as-
sociou aos estilistas Karl Lager-
feld e Stella McCartney, com a
intenção de dar um caráter
mais premium a seus produtos.

● Você acha que algumas mar-
cas que hoje não são luxo na Eu-
ropa podem vir ao Brasil e à Chi-
na e se apresentar de maneira
mais premium?
Algumas empresas entendem
essa oportunidade. Veja a Pu-
ma. Até poucos anos atrás, na
Europa, era basicamente vista
como uma marca de tênis. Mas
eles trabalharam nisso, usaram
o designer Alexander Mc-
Queen. No Brasil, hoje, a Puma
é muito impressionante – é
uma marca de luxo.

● E há chance de marcas brasilei-
ras também ganharem o merca-
do europeu?
Sim, desde que bem assessora-
das. Fico impressionado com a
loja da H. Stern na Galerie Lafa-
yette. Há outras marcas, como
a Havaianas e a Carlos Miéle,
que também estão lá. Também
gosto muito da Osklen. Eu acho
que as marcas do Brasil trazem
muito a questão da improvisa-
ção, da criatividade. É a ideia de
criar algo, mesmo sem recur-
sos. E acho que na Europa falta
esse tipo de criatividade.

● A nova ação dos descendentes
de Louis Renault contra o Estado
francês foi possibilitada pela lei
de março de 2010 que permite
aos cidadãos contestar a confor-
midade da lei com a Constitui-
ção. Apoiada pelo presidente Ni-
colas Sarkozy, provocou enxurra-
da de ações. Thierry Levy, advo-
gado da família, entrou com a

ação há duas semanas, e acha
que a família pode receber mais
de US$ 140 milhões se os tribu-
nais entenderem que a nacionali-
zação foi ilegal.

O problema, disse ele, não é se
Louis Renault foi colaborador,
mas como seus herdeiros foram
tratados. “Se o governo decide
confiscar a propriedade de uma
pessoa, ela precisa ser julgada e
declarada culpada de alguma
coisa. Do contrário, o confisco é
ilegal.” A empresa é avaliada em
€ 11,7 bilhões. O Estado francês
detém 15,01% das ações. / NYT
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Netos de Renault buscam indenização
Familiares do fundador da montadora francesa, Louis Renault, acusado de ajudar o nazismo, questionam estatização da empresa em 1945
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Lei de março de
2010 possibilitou
reabertura da ação

‘É preciso entender
a história do luxo’

David Joly
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Quase 70 anos depois que o
pioneiro do setor automobilís-
tico, Louis Renault, morreu
numa prisão francesa, acusa-
do de colaborar com os nazis-
tas, seus netos querem restau-
rar sua reputação e serem in-
denizados pelo que dizem ter
sido um confisco ilegal da em-
presa pelo Estado.

Membros da família – cujas
ações impetradas desde que o go-
verno provisório do general de
Gaulle tornou a Renault uma em-
presa estatal, em 16 de janeiro de
1945, foram frustradas –, procu-
ram agora se beneficiar de nova
lei que permite que os cidadãos
contestem a constitucionalida-
de das ações do governo nos tri-
bunais. Se vencerem, poderão re-
ceber mais de US$ 143 milhões
do Estado, afirmam advogados.

A família insiste que não é di-
nheiro que motiva a ação. “Não é
minha prioridade transformar a
questão em dinheiro”, disse He-
lene Renault-Dingli, neta de
Louis Renault, que, junto com
outros seis familiares, quer der-
rubar a estatização da empresa.
“Estamos batalhando para con-
seguir que ele volte ao seu lugar,
mas nenhum valor indenizató-
rio poderá compensar essa vio-
lência vivida pela nossa família.”

Ninguém discute que a
Renault trabalhou para os ale-
mães; basicamente, todos os
grandes grupos industriais da
França o fizeram. O que é contes-
tado desde a libertação do país é
se o que ocorreu com a compa-
nhia em seguida foi legítimo.

A Renault, como outras gran-
des montadoras francesas – Ci-
troën, Peugeot e a fabricante de
caminhões Berliet – produziram
veículos para o Terceiro Reich. A
unidade de tanques da Renault
foi controlada por alemães, en-
quanto as de aviões e de carros,
como ocorreu com outras com-
panhias, ficaram sob administra-
ção francesa, supervisionadas
por diretores da Daimler-Benz.

A Citroën e a Peugeot não fo-
ram nacionalizadas depois da
guerra; seus donos foram consi-

derados patriotas, e, mais tarde,
a Berliet recuperou sua condi-
ção de empresa privada.

Louis Renault morreu na pri-
são em 24 de outubro de 1944,
antes de ir a julgamento. Ele so-
fria de afasia e no relatório ofi-
cial constou uremia como causa
da morte. A família contesta, afir-

mando que ele foi assassinado,
embora não tenha prova disso.

O caso ilustra como ainda é
questão delicada na França a ocu-
pação alemã, quando Hitler im-
pôs sua vontade sobre a nação
francesa de 1940 a 1944, transfor-
mando o país num apêndice da
máquina de guerra nazista. Os

alemães dependeram muito da
boa vontade da polícia francesa,
dos industriais e empresários pa-
ra levar a cabo sua proposta.

Milhões de pessoas tiveram
de decidir até que ponto deviam
se compor com os ocupantes pa-
ra sobreviver. Portanto, é difícil
fazer um julgamento definido de
muitas ações. “É extremamente
difícil dizer até onde Louis
Renault deve ser considerado
um colaborador”, disse Patrick
Fridenson, professor de história
empresarial na Escola de Altos
Estudos de Ciências Sociais, em
Paris, e autor de um livro sobre a
montadora. “A Renault corria o
risco de uma total expropriação
se resistisse aos alemães”, disse.

Monika Ostler Riess, estudio-
sa alemã que investigou fontes
alemãs e francesas quando pes-
quisava um livro sobre a história
da Renault durante a ocupação,
disse não ter encontrado evidên-
cias de que a montadora colabo-
rou mais do que outras empre-
sas do setor. “Louis Renault sim-

plesmente tentou salvar o que ti-
nha, o que havia construído”, dis-
se ela. Se não cooperasse com os
ocupantes veria a Alemanha to-
mar conta da sua companhia”.

Patriota. Louis, junto com dois
irmãos, fundou a montadora em
1899. Depois de viajar aos EUA e
ver as técnicas de produção revo-
lucionárias de Henry Ford, intro-
duziu os métodos de administra-
ção americanos na França. Du-
rante a Primeira Guerra Mun-
dial, liderou o desenvolvimento
de tanques de guerra, incluindo
o Renault FT17, o primeiro a em-
pregar torre de tiro rotativa, e foi
reconhecido como um patriota
posteriormente.

Quando a Segunda Guerra
Mundial teve início na Europa,
em 1939, a Renault era um con-
glomerado diversificado, o
maior grupo industrial da Fran-
ça, empregando 40 mil pessoas.
Louis detinha 96% do capital,
com os demais membros da famí-
lia e administradores do alto es-

calão ficando com o restante.
Embora ninguém tenha ofere-

cido provas de que ele era simpá-
tico às ideologias do Terceiro
Reich, também não há evidên-
cias de que tenha colaborado
com as forças da resistência ou
com De Gaulle. Fridenson disse
que seria necessária mais pesqui-
sa nos arquivos, especialmente
na Alemanha. Louis Renault tam-
bém despertou rancores da es-
querda francesa quando, em
1938, numa disputa trabalhista,
despediu 2 mil sindicalistas.

Essas ações o deixaram sem
aliados políticos nos primeiros
dias agitados da libertação da
França, quando os exércitos dos
EUA e da Grã-Bretanha começa-
ram a expulsar os alemães do
país e gaullistas e comunistas as-
sumiram o controle. Diversas fo-
tos de Louis com Hitler, incluin-
do uma na Exposição Automoti-
va de Berlim antes do fim da guer-
ra, contribuíram para firmar sua
imagem na França como um ins-
trumento dos nazistas.

De todas as companhias nacio-
nalizadas de 1944 a 1948, só a
Renault não foi ressarcida, embo-
ra os acionistas minoritários te-
nham, no final, sido indeniza-
dos. Segundo Fridenson, a políti-
ca de estatização do governo che-
fiado por De Gaulle foi em parte
uma maneira de acelerar a mo-
dernização da economia france-
sa após a guerra.

Em consequência disso, “a na-
cionalização da Renault não foi
pura sanção”, disse ele. “Metade
do argumento apresentado pelo
governo na época baseou-se na
modernização.” Uma razão era
que a Renault não estava fabri-
cando “carros populares” como
Alemanha e EUA.

Por duas vezes a família ten-
tou derrubar a decisão e obter
indenização. Em 1954, o filho e a
mulher de Louis Renault entra-
ram com pedido judicial, mas o
juiz que examinou o pedido dis-
se que não podia examinar a vali-
dade da decisão tomada pelo go-
verno De Gaulle. O Conselho de
Estado, a mais alta instância ad-
ministrativa do país, chegou à
mesma conclusão num recurso
apresentado em 1961./ TRADUÇÃO
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