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Uma grife chinesa?
Algumas marcas locais trabalham com persistência para se tornar  
uma opção no disputado mercado mundial de artigos de luxo 

Por NormaNdy maddeN, do Advertising Age

fará uma exposição em Sinan Mansions, 
um bairro nobre daquela cidade no qual 
há muitas lojas e restaurantes, tornando-
-se assim uma das marcas chinesas mais 
novas e mais caras: as tigelas de porcela-
na custam milhares de dólares.

A Shang Xia, contudo, tem bastante 
concorrência. A grife Shanghai Tang, de 
Hong Kong, agora faz parte da Richemont 
e abriu lojas em todo o mundo desde sua 
criação em 1994. No início do mês, anun-
ciou que planeja praticamente dobrar o 
número de pontos de venda em seu país  
de origem.

Outras em franco crescimento são Om-
nialuo, Dorian Ho, Mary Ching and Ne-
-Tiger e Qeelin, uma joalheria muitas ve-
zes chamada de a “Tiffany  da China”, fun-
dada pelo marido da Sra. Jiang, Guillau-
me Brochard, e pelo designer e diretor de 
criação Dennis Chan.

Nenhuma dessas marcas está voltada 
apenas ao mercado ocidental. Pelo con-
trário, todas anseiam conquistar uma par-
ticipação no mercado de luxo de seu pró-
prio país, estimado em US$ 10,7 bilhões 
no final de março de 2011. A China ultra-
passou os EUA como segundo consumi-
dor de artigos de luxo, atrás apenas do Ja-
pão, em 2009. A expectativa é que os  paí-
ses emergentes sigam ganhando presença 
no mercado mundial de artigos de luxo 
nos próximos anos. Rússia e Brasil, ape-
sar de menores, estão no topo das prio-
ridades dos principais grupos ocidentais.

“As marcas locais pequenas estão ten-
do a oportunidade de ganhar espaço”, re-
velou Alison Mary Ching Yeung, funda-
dora e diretora de criação da Mary Ching, 
especializada em calçados e acessórios.

Cinco mil anos de tradição
A Shang Xia, de primeira linha, por sua 

vez, enfrenta um desafio a mais: em geral, 
o consumidor chinês compra produtos 
nobres para exibir status e dinheiro em 
uma sociedade hierarquizada. A Shang 
Xia opera dessa maneira? “De forma al-
guma”, negou Lamy, embora acredite na 
existência de um grupo entre os mais ri-
cos do país que é atraído pela beleza e 
pela atenção às técnicas tradicionais de 
produção. Segundo ele, a Shang Xia atin-
ge “o comprador culto de artigos de alto 
padrão, que dá valor ao fato de ter uma 
mesa de chá feita de sândalo vermelho, 
que foi quase esculpida e cuja produção 
levou três mil horas”, disse Chloe Reuter, 
fundadora da ReuterPR e especialista no 
mercado chinês de luxo.

Uma das maiores dificuldades para es-
sas marcas é que, ao contrário de muitas 
de suas congêneres ocidentais, fundadas 
no século XIX ou até antes, elas são mui-
to recentes, explicou Edwin Song, diretor 
executivo da Synovate, e “não têm o tipo 
de tradição que pode ser utilizado para 
criar histórias marcantes”. As empresas 
também têm de valorizar a diferença en-
tre os consumidores de luxo chineses e os 
ocidentais, afirmou P. T. Black, diretor de 
criação do “Thoughtful China”.

Em grande parcela do Ocidente, gosto 
define-se como um estilo pessoal, singu-
lar. “O único pecado é a falta de sinceri-
dade”, explicou Black. “Na China, é dife-
rente. Os milhares de anos de uma socie-
dade rígida deixaram marcas profundas. 
As pessoas aqui reconhecem a diferença 
entre o que tem qualidade ou não. Gos-
to não significa autoconhecimento, mas 
sim autoaprimoramento.”

Tradução: antônio Carlos da Silva

O Ocidente está preparado para uma 
grife “made in China”? Philippe La-

my espera que sim. No início do ano, o 
executivo francês desligou-se da L’Oréal 
após 17 anos, cinco dos quais em Xangai 
no cargo de vice-presidente e adminis-
trador geral da divisão de artigos de lu-
xo na China, para dar uma nova feição à 
venda de marcas de alto padrão. Ao con-
trário do que se esperaria, Lamy ajuda a 
vender os melhores produtos chineses 
no mercado ocidental.

No momento, ele está supervisionando 
a expansão mundial da Shang Xia, uma 
parceria entre um dos maiores designers 
da China, Jiang Qiong Er, atualmente di-
retor-presidente e de arte da empresa, e 
a Hermès. Embora a companhia france-
sa tenha participação acionária, a marca 
baseia-se somente nas técnicas apura-
das e tradições chinesas, como se vê em 
móveis sofisticados feitos do raro sânda-
lo vermelho, tigelas de finíssima porcela-
na casca-de-ovo e bules de chá de ágata.

Lamy, diretor de operações da Shang 
Xia, admite que haja problemas com re-
lação à imagem da China, após anos de 
produção de baixa qualidade voltada pa-
ra um mercado massificado. Mas ele ga-
rante que os compradores estrangeiros 
valorizam o fato de o país ter uma histó-
ria de cinco mil anos.

Tigelas cerâmicas 
“Basta despertar esse lado da visão que 

eles têm do país”, explicou ao apresenta-
dor Trevor Lai esta semana no “Thou-
ghtful China”, programa de entrevistas 
sobre marketing veiculado na internet, 
produzido em Xangai.

Shang Xia completará um ano de exis-
tência neste outono norte-americano e 
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Desde 2009, a China ocupa a segunda colocação no ranking mundial de artigos de luxo, atrás apenas do Japão
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