
A fabricante de acessórios luxuo-
sos de viagem Tumi Holdings es-
pera levantar US$ 319 milhões
na abertura de seu capital na Bol-
sa de Valores de Nova York (Ny-
se). De acordo com o prospecto
da oferta, divulgada ontem, a
ação será vendida entre US$ 15

e US$ 17, o que faz a empresa ter
valor de mercado de pouco mais
de US$ 1 bilhão.

A Tumi é mais uma entre as
grifes americanas a abrir capital
nos últimos meses, seguindo o
exemplo de sua rival no segmen-
to de bagagem, Samsonite -
cujo IPO em Hong Kong foi de
US$ 1,3 bilhão, e da marca de
vestuário Michael Kors, que le-
vantou US$ 944 milhões na Ny-
se . De acordo com a direção da
Tumi (que vende mochilas a
US$ 500 cada), o dinheiro levan-

tado no IPO será usado para
abrir novas unidades ao redor
do mundo - a grife já é vendida
em mais de 1,6 mil lojas.

Em alta
O mercado de luxo nos EUA está
em alta. No primeiro bimestre,
as vendas nas lojas do segmento
cresceram 7,9% em relação ao
mesmo período em 2011, de acor-
do com a associação de shop-
ping centers do país. No mesmo
período, o comércio em geral
cresceu cerca de 4%. ■

Os primeiros registros do conha-
que Louis XIII, produzido pela
francesa Rémy Martin, no Brasil
datam de 1907. Desde então,
membros das mais altas esferas
do poder político e econômico
gostam de ostentar taças do ra-
ro conhaque.

Agora, a empresa colocou o
Brasil entre os focos de sua aten-
ção e traça estratégias para au-
mentar a distribuição no país.
“A maturidade do mercado bra-
sileiro para este produto está
acontecendo agora”, afirma
Vincent Géré, enólogo-che-
fe da empresa.

A maturidade de que fala
Géré é um momento em que
as condições econômicas do
país proporcionem à elite o
gasto constante em peque-
nos luxos. “Não pode
ser uma condição
momentânea, mas
algo duradouro,
porque os planos
da empresa são
sempre de longo
prazo”, diz. O fato
de o brasileiro gos-
tar de exibir suas
riquezas tam-
bém ajuda. Co-

memorar o aniversário ou o fe-
chamento de um contrato com
uma bebida cara como o Louis
XIII se torna um desejado símbo-
lo de status e poder.

Envelhecimento de um século
A imagem em torno do conha-
que se justifica. Considerado
uma das bebidas mais luxuosas
do mundo, o Louis XIII tem um
processo de envelhecimento
que chega a durar um século. As
uvas são de uma única vinícola,
localizada bem no centro da re-
gião francesa de Cognac. Depois
de pronta, a bebida é colocada

em garrafas de cristal, feitas
por 11 artesãos. Antes de
ser engarrafado, porém, o
Louis XIII passa por um tes-
te de qualidade, no qual,
de cada 800 amostras testa-
das, apenas 12 são libera-

das para venda. Tanto
cuidado faz com que

o produto ganhe
ares de raridade, o
que é refletido no
preço. Cada garra-
fa custa cerca de
R$ 9.500 no mer-
cado brasileiro.

O atual momen-
to da economia
faz com que Gé-
ré acredite em

um fortalecimento da marca
nos países emergentes. “O mer-
cado europeu continua no cen-
tro das nossas atenções, mas ou-
tras regiões vivem momentos
muito especiais para um produ-
to como esse.” No Brasil, o
Louis XIII é vendido aos clien-
tes de casas como Fasano e Em-
pório Santa Maria.

O objetivo da Rémy Martin é

que o Louis XIII seja, no Brasil,
mais do que símbolo da condi-
ção financeira de quem o bebe.
A empresa francesa gosta que o
conhaque seja lembrado como a
bebida ideal para celebrar mo-
mentos especiais. Para isso, con-
tribuem histórias repetidas à
exaustão pela empresa, como a
que conta que Winston Chur-
chill comemorava vitórias elei-

torais com uma garrafa Louis
XIII. “Nosso maior marketing é
ter as pessoas certas abrindo
Louis XIII para comemorar gran-
des contratos”, diz Géré.

A Rémy Martin foi inaugura-
da em 1724 e, além do Louis
XIII, fabrica outras preciosida-
des. É o caso do “Centaure de
Diamant”, considerada a joia da
região de Cognac. ■
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Depois de Samsonite e Michael
Kors, é a vez da fabricante
de malas Tumi ir ao mercado

Rémy Martin, fabricante do Louis XIII,
investe na distribuição para marcar
presença nos copos do ricos brasileiros
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




