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LVMHreforça a aura de
exclusividade da Louis Vuitton

MAQUIAGEM

No ano passado,
a Louis Vuitton
não inaugurou lojas,
mas grife aumentou
lucro operacional
em “dois dígitos”
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Maior holding mundial de grifes de luxo lança produtosmais caros, repensa estratégia de abertura de lojas
e criamegastores para separar turistas e curiosos de clientela que pode gastarmilhares de euros numabolsa

1 Calçado feminino da marca francesa; 2 Marc Jacobs, à frente do estilo
da grife; 3 Bolsas que fogem do tradicional monograma; 4 Produtos da
linha masculina da Louis Vuitton: para poucos

A LVMH passa a comercializar
no Brasil a Make Up Forever, sua
linha de maquiagem profissional
que caiu nas graças da
consumidora final. Serão 400
itens à venda na loja virtual
Saks/Sephora e também na
unidade que a Sephora vai
inaugurar no Brasil no Shopping
JK Iguatemi, em São Paulo.
Os batons da Make Up
Forever deve custar R$ 84.
A Make Up Forever faz parte
da divisão de perfumes e
cosméticos da LVMH - a área
foi responsável por vendas de
¤ 3,1 bilhões no ano passado.

Criada em 1984 por Dany Sanz
e Jacques Waneph, a Make Up
Forever foi adquirida pela LVMH
em 1999 e hoje tem um portifólio
de mais de 1,5 mil itens — de

base a cílios postiços — ,
comercializados
no mundo
todo. P.N.
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O conglomerado de moda
LVMH está lutando para preser-
var sua aura de luxo e exclusi-
vidade — lançando bolsas de
US$ 10 mil confeccionadas em
couro de crocodilo — , ao mes-
mo tempo em que aumenta as
dimensões de suas lojas ao re-
dor do mundo, que possam ga-
rantir sua robustez financeira.
Por enquanto, de acordo

com analistas, a equação tem
dado resultado. A LVMH está
inundando seus pontos de ven-
da comartigos cada vezmais ca-
ros, evitando a onipresença de
suas marcas. A casa francesa
tem tomado cuidado particular
com a grife Louis Vuitton, seu
carro chefe, que responde
por 45% do lucro opera-
cional da companhia
(sozinha, gerou ¤ 6,5
bilhões no ano passa-
do) e que, mesmo an-
tes da crise, conseguiu
crescer dois dígitos
por ano desde 2009.
Os analistas estimam
que o faturamento da
companhia deve dro-
brar em sete anos, gra-
ças, sobretudo, às ven-
das na Ásia. A Louis
Vuitton, sozinha, ven-
de quase 100% a
mais do

que a holding PPR, outra em-
presa de marcas de luxo que
reúne nomes poderosos damo-
da, como a Yves Saint Laurent
e a Gucci. “A LVMH está bastan-
te consciente do risco de suas
bolsas, principalmente as que
levam o monograma, se torna-
rem populares demais” , disse
Serge Carrieria, especialista em
luxo do L’Institut d’Etudes Poli-
tiques de Paris.

“Modelo Hermès”
Para se livrar da imagem de
“item comum”, fácil de ser co-
piado , a Louis Vuitton, cuja di-
reção criativa está a cargo de
Marc Jacobs, começa a colocar
na vitrine itens que custam pelo
menos três vezes mais do que
uma bolsa média da grife, cerca
de ¤ 800 (no Brasil, as bolsas
mais baratas saem por R$ 2,5
mil, em média). A estratégia é
parecida com a de outra tradi-
cional marca francesa, a Her-
mès, cujas margens cresceram
30%no ano passado com a ven-
da de itens limitados, como bol-
sas modelo Kelly a ¤ 4 mil e ca-
sacos de pele de piton por ¤ 100
mil. A maior parte dos artigos
de couro da Hermès, empresa
familiar de capital fechado, é fei-
ta à mão, permitindo assim à
companhia cobrar “os olhos da
cara” por itens pequenos, como
carteiras e chaveiros.

Numa loja Louis Vuitton, os
consumidores podem escolher
seus produtos em 26 padrona-
gens diferentes, confecciona-
dos em oito tipos de pele. A pro-
dução fica a cargo de artesãos
no subúrbio de Paris, que levam
entre quatro a seis semanas pa-
ra fazer uma bolsamais sofistica-
da. De acordo com analistas, ao
comprar uma bolsa ou mala de
viagem de ¤ 5 mil, o cliente se
convence de que é proprietário
de um artigo único e ajuda a for-
talecer a imagem da grife.
A mão de ferro com que a

Louis Vuitton trata seus produ-
tos vai além dos preços. Com o
objetivo de produzir uma ima-
gem atemporal, a grife jamais
promove liquidações. Há ainda
uma cautela sobre a abertura de
novas lojas - nenhuma foi inau-
gurada em 2011 -, justamente
para evitar superexposição. Ao
invés disso, a empresa investiu
na decoração e na ampliação
dos pontos de venda. Hoje, a
marca está em 50 países, com
461 lojas - quatro delas no Bra-
sil. Procurada, a companhia
não quis falar sobre seus planos
de expansão no Brasil.
E para dar mais amplitude à

“experiência Louis Vuitton”, as
lojas da grife são instaladas nos
endereços mais caros do mun-
do, como a Champs Elysées em
Paris, Bond Street em Londres e
na Quinta Avenida de Nova
York. A marca também vai in-
vestir pesado para transformar
seis de suas lojas em megastore
- existem 14 delas neste concei-
to, commais de 350metros qua-
drados de área. “Assim é possí-
vel aumentar a venda por me-
tro quadrado”, disse um analis-
ta que não quer ser identifica-
do. Amegastore temoutro obje-
tivo específico: separar turistas
e “curiosos” dos clientes que po-
dem pagar fortunas por uma
bolsa da marca. ■ Com Patrícia
Nakamura, de São Paulo

MODA E LUXO

Grupo traz Make Up Forever para o Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




