VAREJO DE LUXO

das que estão ampliando o lucro por aqui. A
movimentação de marcas nacionais, como
H. Stern, também chama atenção. A marca
abrirá em breve a sua primeira loja em Alphaville, em São Paulo, e planeja inaugurar
outra unidade no Shopping JK Iguatemi,
também na capital paulista, um complexo
de luxo orçado em R$ 243,3 milhões que deve abrir as suas portas em março de 2012.
Com 290 pontos de venda em 32 países, a joalheria cria pelo menos duas coleções ao ano. Recoberta por 4.861 diamantes, a pulseira Sutra, por exemplo, é considerada atualmente uma das joias mais
sofisticadas da H. Stern. Ela faz parte de
uma coleção inspirada na estilista Diane von Furstenberg, e é uma das 2,5 mil
peças comercializadas hoje pela marca.
“Buscamos inspiração fora do universo
da joalheria”, conta Christian Hallot, “embaixador” da H. Stern, marca nascida em
1965, no Rio de Janeiro. Hoje, o negócio é
conduzido por seus filhos Roberto e Ronaldo Stern. “Ambientes aconchegantes,
atenção aos desejos dos clientes e alguns
mimos fortalecem a confiança e o prestígio que a marca conquistou ao longo de
65 anos de história”, frisa Hallot.

Um brinde, e os
lucros deslancham
Com crescimento projetado de quase 20% neste ano, os produtos de grife
se desdobram para garantir os mimos que fazem a alegria dos brasileiros
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Mais consumidores
O francês Pascal Portanier, professor
do London College of Fashion, atribui
parte desse crescimento à entrada de novos consumidores no segmento de luxo,
tendência que continuará sustentando as
bases de expansão do setor. China, Ásia,
Rússia, Brasil, mundo árabe e Leste europeu seriam os mercados que ultimamente seguram o crescimento.
No Brasil, o desafio agora é saber quais
marcas de luxo já estabelecidas por aqui
irão conquistar o mundo. “Elas terão de
otimizar sua comunicação para construir
uma imagem capaz de valorizar o lançamento das coleções globalmente”, recomenda Portanier, que virá a São Paulo para participar da segunda edição do
curso Gestão de Marcas de Luxo e Design
de Produtos de Luxo, a ser realizado entre os dias 6 e 10 de junho. O especialista em gestão do luxo sugere ainda que os
empresários examinem a história das dez
maiores marcas de luxo do mundo e adequem suas estratégias ao contexto atual.

Com a palavra, as novas gerações
Unido, o estudo mostra que 86% dos 3,1
mil entrevistados se dispõem a revelar
as suas marcas preferidas pela rede.
Essa geração encara as marcas
como parceiras, consideram válidas
as ações feitas em favor de um
produto, valorizam a informação e o
poder de multiplicá-la entre amigos e
familiares. Mas as estratégias até hoje
implementadas pelas empresas ainda
não motivaram os jovens.
“É a geração que mais questiona o
marketing”, reconhece Christina. Por
isso, a repercussão das atitudes desses
jovens pela internet abre oportunidades
inﬁndáveis. As dicas são promover
o engajamento, transformar-se em
fonte de informação relevante e de
credibilidade, investir em assuntos
capazes de ganhar repercussão e
planejar ações também presenciais
para gerar buzz.
Um buzz a favor, naturalmente.
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