
Ele fundou a Versace junto com
Gianni Versace no final dos
anos 70. Em 1987, o economista
milanês Claudio Luti vendeu
sua parte na grife e um ano de-
pois comprou de seu sogro e
dos sócios dele a fábrica de plás-
tico injetável Kartell - hoje uma
das marcas mais reconhecidas
no mundo da decoração. Seu
primeiro contratado foi Phili-
ppe Starck - desde então, o de-
signer francês criou grandes su-
cessos para a empresa, entre
eles a série de cadeiras transpa-
rentes Louis Ghost.

Semana passada, Luti e Star-
ck apresentaram juntos em São
Paulo o novo fruto da parceria
que já dura mais de 20 anos. A
cadeira Masters - também feita
de plástico, ela é a união de três
cadeiras ícones do mobiliário
moderno (a Série 7, de Arne Ja-
cobsen, Eiffel de Charles Eames
e a poltrona Tulipa, de Eero Saa-
rinen). Na Europa, a peça custa
pouco mais de € 100. No Brasil,
sai por quase R$ 800. “Em al-
gum momento o Brasil vai ter
que chegar a um acordo com a
Europa e diminuir as taxas de
importação que chegam a 85%,
um absurdo”, diz Luti em entre-
vista ao BRASIL ECONÔMICO.

A Kartell tem 350 lojas no
mundo e mais de 2 mil pontos
de vendas em multimarcas. Na
última quinta-feira, Luti inaugu-
rou em Santos, no litoral paulis-
ta, a terceira unidade da Kartell
no país (a primeira fica em São
Paulo e a segunda foi aberta este
ano no Rio de Janeiro). “Os bra-
sileiros são muito animados
com os nossos produtos, ainda
vamos crescer muito aqui”, diz
ele que opera no Brasil em siste-
ma de franquia.

Como o seu passado na moda
ajuda na decoração?
Gosto de trabalhar de maneira
industrial mas todos meus obje-
tos precisam transmitir emo-
ção. Esta é a dificuldade e tam-
bém o segredo do sucesso da
Kartell. Moda é um negócio mui-

to rápido que requer investi-
mento o tempo todo. Na moda,
a qualidade e a distribuição são
fundamentais. Estes conceitos
eu levei para a indústria do de-
sign. Nunca quis fazer só produ-
to, lutei para que a minha mar-
ca fosse reconhecida, nos preo-
cupamos com tudo, incluindo a
aparência das lojas. E consegui-
mos. Somos os únicos na decora-
ção que vendem sedução.

Quantos itens a fábrica da
Kartell produz ao ano?
Lançamos 15 novos produtos ao
ano. Mas não sei quantos itens
são produzidos. São milhões. Só
da nova cadeira Master, no pri-
meiro ano, serão 200 mil.

Qual o maior sucesso?
As peças transparentes, princi-
palmente a série Ghost, de Phili-
ppe Starck. Cadeiras são um su-
cesso. Todo mundo precisa de
cadeiras. Mas o catalogo inteiro
vende muito bem. Os produtos
se mantem na linha de produ-
ção por 10 ou 20 anos.

Qual a reação dos brasileiros
aos seus produtos?
Mesmo com o imposto de im-
portação sendo 85%, os brasilei-
ros são muito animados em rela-
ção a Kartell. Além das três lo-
jas temos 30 pontos de vendas
aqui e vamos crescer muito
mais.

Como a crise econômica e
política na Itália afetou seu
negocio?
Em nada. Neste ano, já cresce-
mos entre 5 e 7% na Itália. Mas
80% das vendas são feitas para
outros países e apenas 20% no
mercado interno.

A Kartell abriu loja há dois
anos na China. Como é o
mercado chinês de decoração?
Começamos bem. Os chineses
estão tentando entender a dife-
rença entre original e copia e
que qualidade é importante. Es-
tava lá semana passada e vi que
a China mudou muito nos últi-
mos dois anos e ainda vai mu-
dar muito mais. ■

O francêsPhillipeStarck, um dos maiores designers
e arquitetos de todos os tempos, anda pensando
em São Paulo 10 horas por dia. “O projeto que estou
desenvolvendo aqui vai mudar não só a cidade como o
mundo inteiro”, exagera ele, em entrevista coletiva
na loja Kartell, no lançamento dacadeiraMasters. Está
sob a responsabilidade de Starck a revitalização do
Hospital Humberto Primo e Maternidade
Matarazzo,complexo tombado perto da avenida Paulista
e adquirido pelo empresário francês Alex Allard,
do Grupo Allard, que também detém, na França, outros
hotéis e participações nas grifes de roupa Balmain
e Faith Connection. O Banco do Brasil já faz parte do
projeto que deve começar a ser colocado em prática
no próximo ano. Estão previstos para o local hotéis,
prédios residenciais, lojas, galerias de arte e garagem
para 2 mil carros. Na entrevista, Starck profetizou sobre
o futuro do design. “Assim como os computadores
que sempre diminuem de tamanho, os objetos tendem
a perder a materialidade para ganhar inteligência.”

Design para todos é o
foco da italiana Kartell

Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

“Gosto de trabalhar
com volume
industrial mas
todos meus objetos
transmitem emoção

Grife de decoração que acaba de lançar no Brasil a cadeira Masters, de Phillipe
Starck, revolucionou o setor ao fabricar peças assinadas a preços populares

PHILLIPE STARCK E O DESIGN INVISÍVEL

MODA

ENTREVISTA CLAUDIO LUTI, dono da Kartell

26 Brasil Econômico Terça-feira, 22 de novembro, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.
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