
Com a vantagem de ter passado
sólido e presente que projeta
um futuro promissor, a H. Stern
é a empresa brasileira de luxo
que mais brilha aos olhos dos in-
vestidores internacionais. Ro-
berto Stern, presidente da joa-
lheria que é o símbolo maior do
poderio e da sofisticação nacio-
nal, administra 150 lojas pró-
prias, 120 franquias e prepara a
abertura de cinco unidades em
2012, incluindo uma loja em
Londres. Mesmo sem estar à
venda, a H. Stern não deixa de
ser procurada por investidores
gigantes do luxo mundial. Para
todos, o filho mais velho do fun-
dador Hans Stern, responde
com uma pitada de ironia: “Pre-
firo manter meu emprego”.

No comando da empresa fami-
liar com sede no Rio de Janeiro,
Stern enfrenta uma questão
contemporânea do setor: como
acelerar a expansão e aprovei-
tar o momento pró-Brasil sem
perder um dos fundamentos
dos produtos de luxo, a exclusi-
vidade? “Crescer não significa
apenas abrir lojas. Crescer é
mais. É, por exemplo, nunca pa-
rar de ambicionar uma qualida-
de cada vez melhor”, diz.

Por sua busca pela perfeição,
Stern foi elogiado por Diane
von Furstenberg no palco do se-
minário Hot Luxury, promovi-
do pelo Internacional Herald Tri-
bune (veja texto ao lado), “A
H.Stern produz as joias mais
bem feitas do mundo”, disse a
estilista que desenha joias em
parceira com a empresa desde
2004, diante de uma plateia po-
derosa, que reuniu nomes inter-
nacionais do alto escalão do lu-
xo. Por sua mão firme nos negó-
cios, Roberto Stern recebeu da
estilista uma fisgada. “Ele achou
que a minha coleção não ia ven-
der muito, que era apenas uma

ação de marketing. Quando co-
meçamos a disparar nas ven-
das, Roberto diminuiu meu
royaties na hora”. Stern, que
também foi palestrante do Hot
Luxury, assistiu a todas as atra-
ções do seminário com a aten-
ção de um aluno aplicado.

O que o sr. achou
do seminário?
Uma grande honra para o Brasil
poder ter todos estes nomes
aqui reunidos. Não escutei na-
da de muito surpreendente
mas foi um momento para refle-
tir, para concentrar. Sai dali fer-
vilhando de ideias.

Para quem quer continuar
no estudo do setor do luxo
que livro o sr. recomenda?
Leio poucos livros sobre luxo.
O último, faz tempo, foi o do (fi-
losofo) Gilles Lipovetsky, O lu-
xo eterno — da idade do sagrado
ao tempo das marcas. O que
acho interessante ler são estu-
dos de caso. Casos de empresas
publicados pela Harvard para
mostrar como elas resolvem
suas questões.

Empresas de moda?
Não. Faço associações com ou-
tras indústrias para não repetir
formulas já desgastadas. Se eu
fosse do setor de supermerca-
dos iria olhar para o segmento
da joalheira. Como sou da joa-
lheria faço o contrário.

Como a H.Stern vai expandir
nos próximos anos?
A gente não faz parte de ne-
nhum grupo, nenhum conglo-
merado. Não temos pressão pa-
ra crescer a qualquer custo. So-
mos uma empresa familiar.
Crescemos de maneira orgâni-
ca e vertical. No passado, a
verticalização tinha a função
de cortar custos. Hoje, conti-
nuamos verticais para manter
a qualidade.

Quais grupos internacionais já
quiseram comprar a H.Stern?
Não posso dizer mas sempre res-
pondo: ‘obrigado, prefiro man-
ter meu emprego’.

Foi dito no palco do
seminário que empresas
brasileiras precisam de
investimento para crescer,
que parcerias internacionais
são o único caminho para
viabilizar a expansão...
Não vou fazer massificação do lu-
xo. Não vou abrir 30 lojas. Hoje,
a H.Stern tem um tamanho que
não precisa de capital externo.

Qual tamanho a H.Stern
pode chegar a ter?
Podemos crescer dentro e fora
do país. De repente, abriremos
lojas em Paris, em Londres, na
Ásia. Mas crescer não significa
apenas abrir lojas. Crescer é
também nunca deixar de bus-
car a melhor qualidade.

Como enfrentar as grifes
internacionais que estão
chegando?
Atualmente, concorremos com
tudo não apenas com joias.
Tem lojas ao nosso lado que
vendem bolsas por R$ 30 mil.

Expandir sem
massificar é o
desafio daH.Stern

“
Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

Em entrevista exclusiva aoBRASIL ECONÔMICO, Roberto Stern
diz que sua joalheria, de 66 anos, não precisa de capital externo

Hoje, nâo
concorremos
apenas com outras
joalheiras. Há bolsas
de couro à venda
em lojas vizinhas
as nossas que custam
R$ 30 mil cada.
Mais que uma jóia!

FIM DO ANO NO FUNDO DO MAR

Para o final do ano,
a H.Stern volta a resgatar
o passado de modelo
deKatieHolmes, mulher
de Tom Cruise, que
fotografou para a grife
usando peças inspiradas
no fundo do mar. Ao todo,
a coleção Iris tem 46
modelos que remetem a
conchas, ostras e ouriços .
Cada peça é produzida em
três tamanhos — para
assim atingir todos os
clientes. Além do cuidado
com a aparência externa,
as joias da nova coleção
tem detalhes no forro
interno das peças.

MODA

ENTREVISTA ROBERTO STERN Presidente da H.Stern
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“Somos um país miscigenado
em todos os sentidos. As marcas
internacionais devem saber
que os consumidores acham
natural lojas de luxo estarem
ao lado de outras populares.”

“Os consumidores se
transformaram em cidadãos. Um
consumidor compra uma maça.
Um cidadão compra uma maçã
orgânica. Estes transformam
em compras os seus valores.”

Carlos Jereissati
Filho, grupo Iguatemi

FernandoRodèsVilà,
do grupoHavas

“A minha grife vendeu em 2010
U$ 750 milhões. Mesmo assim,
gosto de me dividir entre a
produção industrial e meu
laboratório que faz, às vezes,
apenas 20 pares de um modelo.”

Mais caro que uma joia! Nós
nos recusamos a vender só lo-
gotipo. Valorizamos a essên-
cia do produto, nossa história,
nosso serviço.

Como conquistar o jovem?
Criamos há dois anos a My Col-
lection, com joias com preço a
partir de R$ 2 mil. É para quem
está entrando no mercado do
luxo agora. Luxo também pode
ser barato. Luxo não é exclusi-
vo das grandes grifes. Luxo é o
que dá prazer. Todas as joias
são um produto de luxo por-
que elas duram para sempre. ■

●

●

Christian Louboutin,
sapateiro

150
e outros 120 pontos
administrados por parceiros
comerciais no mundo. ●

2800
funcionários globais entre eles
200 artesão que trabalham
no showroom no Rio de Janeiro.
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Primeira revistabrasileira demodapara iPad

Organizado pela jornalista
Suzy Menkes, o 11º Seminário
Internacional do Luxo aconteceu
semanada passada em São Paulo

RonyRodrigues LapoElkann

Fotos: divulgação

CamillaAlFayed
FundadordaBox1824

“O futuro do consumo não
é o excesso. A palavra que
define a moda era é precisão”

FundadordaItalia Independent

Herdeiro da Fiat, Elkamn tem um
marca de moda masculina. “O
futuro do luxo é a customização”.

Foi uma concentração nunca vis-
ta no Brasil de altos executivos
da indústria do luxo. Cerca de
30 nomes foram escalados para
subir ao palco. Entre eles, o em-
presário italiano e herdeiro da
Fiat Lapo Elkann, as estilistas Ca-
rolina Herrera e Sarah Burton,
que substituiu Alexandre Mc-
Queen, e o americano Lew
Frankfort, dono da Coach, a se-
gunda maior marca de bolsas do
mundo, com faturamento anual
de U$ 6 bilhões. A Coach abre lo-
ja em São Paulo em 2012.

Na plateia, dezenas de outros
não menos poderosos tentavam
passar desapercebidos. Eles apro-
veitaram o 11º Seminário Interna-
cional do Luxo, promovido pelo
jornal inglês International He-
rald Tribune, que ganhou aqui o
título de Hot Luxury, para apren-
der mais sobre o mercado inter-
no. Foram dois dias intensos,
quando se esbarrava em nomes
como Berndt Hauptkorn, presi-
dente mundial da Bally.

Marca suíça fundada em 1851,
a Bally fechou a loja em São Pau-
lo há oito anos mas agora, assim
como o resto do planeta, arma
seu retorno. “Nossa loja aqui era
franquia. Nestes dias, todos me
dizem que no Brasil não é bom
negócio ter franquia. Ainda es-
tou estudando”, disse Haup-
tkorn, ao Brasil Econômico.

Apesar de ter sido um mo-
mento de aprendizado inesque-
cível para a história do consu-
mo no Brasil, faltou ao seminá-
rio organizado pela jornalista

inglesa Suzy Menkes, 68 anos,
dizer aos participantes quem é,
o que quer e como conquistar o
novo consumidor local. Falta-
ram lojistas, donos de multi-
marcas, pessoas que estão ali
no dia a dia vendendo vestidos
de R$ 15 mil, R$ 30 mil. Suzy
conduziu o seminário com fir-
meza e humor mas ficou claro
que ela preferia escutar o óbvio
(os brasileiros são alegres e se-
xy) à verdade (as grifes interna-
cionais estão superfaturando o
mercado do luxo no Brasil).

Tendo mais facilidade para li-
dar com discursos tradicionais,
Suzy não demonstrou aprecia-
ção quando, na última mesa de
debate, os “jovens” seleciona-
dos por ela (Carlos Miele, da
M.Officer e da marca que leva
seu nome, Alexandre Herchco-
vith, que completou 20 anos de
carreira este ano, e Pedro Lou-
renço, 21 anos de idade e três
desfiles em Paris), disseram que
não há consumidores suficien-
tes para roupas de luxo no Bra-
sil. Ela também ficou incomoda-
da quando Rony Rodrigues, da
agencia focada em jovens Box
1824, disse que o consumo de-
senfreado vai diminuir e que no
futuro, menos vai ser mais. “As-
sim como comer muito no pas-
sado já foi uma coisa boa e hoje
sabemos que não faz bem, o
consumo no futuro vai ter que
ser repensado. Consumismo é o
novo colesterol”, disse Rodri-
gues na palestra mais polêmica
e inovadora do seminário. No
Brasil, como foi repetido várias
vezes no seminário, o futuro já
chegou. Faltou complementar
que com ele chegam novos e
verdadeiros desafios. ■

“A Issa vai ter lojas apenas
na Inglaterra e no Brasil. Aqui,
abriremos entre 3 e 4 lojas.

ITALIA INDEPENDENT
● A grife de Lapo Elkann,
herdeiro da Fiat, Italia
Independent, começa a ser
vendida em janeiro de 2012
no Brasil. Primeiro chegam os
óculos. A distribuição é da Innova
Optical, que também distribui
óculos de marcas como Chloé.

ANÁLISE SEMINÁRIO HOT LUXURY

“Consumismo é
o novo colesterol”

Tom Munro/Divulgação

PresidentedamarcaIssa

Vai ser lançada amanhã, quando o aplicativo estará disponível
para download na App Store, a primeira revista brasileira de moda
feita pra Ipad. A MOD terá de 50 a 70 páginas em edições semanais.
A iniciativa parte das jovens Juliana Carvalho, Isabella Marques
e Priscila Bodin. Silvana Holzmeister (ex- L'Officiel e Vogue),
é a editora. O aplicativo foi criado pela agência alemã Powerflasher
que trabalha com marcas como Rolex e Mercedes-Benz.

RobertoSternexibe imagemdeseu
paidurantepalestranoHotLuxury,

emSãoPaulo,semanapassada
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