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Enxerto

Especial | Shopping centers

L u xo O movimento de grifes sofisticadas é tão forte
que elas optaram por ter operação própria no Brasil

Marcas famosas
consolidam sua
presença no país

Ana Auriemo, do Shopping Cidade Jardim: equipe dedicada integralmente a estudar o mercado internacional

Chris Martinez
Para o Valor, de São Paulo

A marca francesa Go yard, que
acaba de estrear no Brasil, deu as
boas novas ao freguês expondo
na vitrine de sua loja no shop-
ping JK a mala “a r m a r i u m” —
uma miniatura de armário com
cabides e gavetas. O mimo exclu-
sivo, no qual se pode estampar o
nome dono, assim como todas as
peças em couro dessa marca cen-
tenária, custa R$ 237.650,00.

Outra francesa, a Hermès, che -
gou por estas bandas trazendo
para a consumidora brasileira
sua linda coleção e uma promes-
sa: a chance de que se possa enco-
mendar a bolsa mais desejada do
mundo, a Birkin — batizada com
esse nome em homenagem à
atriz Jane Birkin. Mas, diferente-
mente da atriz Samantha do se-
riado Sexy in The City que, bem
relacionada, consegue furar a fi-
la, é preciso encarar uma longa
espera e ainda pagar um preço
superior a R$ 20 mil.

O sapato mais sensual do pla-
neta, com seu inconfundível so-
lado vermelho, agora tem um
menu variado para vestir os pés
das brasileiras que quiserem
comprar um exemplar de um le-
gítimo Louboutin sem ter que
cruzar o oceano. No Brasil, os
modelos — desenhados em Paris
e feitos na Itália — custam algo a
partir de R$ 2 mil, preço equiva-
lente ao Simple Pump, o scarpin
com salto de dez centímetros,
modelo mais vendido da marca.
Na Europa, sai por 400 euros.
Mesmo com preço superior ao
de par de sapatos convencionais,
os “Laboutins” encantam as mu-
lheres. A operação brasileira, lo-
go de início, já mostrou à matriz
que suas vendas ultrapassaram
as expectativas desde que che-
gou por aqui no ano de 2009.
Hoje são duas lojas. Uma em São
Paulo e outra em Brasília.

Além das chamadas “Big Five”
— as cinco marcas internacio-
nais de grande prestígio do
mundo: Hermès, Chanel, Prada,
Louis Vuitton e Gucci, que são
também as que apresentam o
volume de vendas mais elevado
— uma cartela de outras tantas
grifes vem chegando à praça
brasileira desde 2008, num mo-
vimento jamais visto no país.
Nessa safra de grifes que já estão
por aqui, há de tudo um pouco.
Pode ser de um delicioso macar-
ron Ladurée, o queridinho das
francesas desde 1862, a um po-
deroso Aston Martin, Bentley ou
Bugatti, os velozes que agradam

aos homens. A soma de etique-
tas sofisticadas pode chegar, ao
todo, à casa das 50 marcas nos
últimos quatro anos. E, pelo me-
nos, 30 delas com debut marca-
da para este ano. Um bocado de-
las se confirmou agora com a
abertura do shopping JK, na se-
mana passada, e anteriormente
com a inauguração do Shopping
Cidade Jardim, ambos em São
Paulo. Este último promete a
chegada de nomes que ainda
não estão atuando no Brasil pelo
que adiantou a diretora Ana Au-
riemo. “Como parte do time das
inéditas, serão inauguradas no
segundo semestre deste ano as
lojas C a r t i e r, Fe n d i , D i o r, Issa e
ainda há outras em negociação”,
ressalta sem, no entanto, dar pis-
tas das novas marcas.

Projetos arquitetônicos
buscam mais aconchego
De São Paulo

“Eu sou louca pela Tiffany ”, dizia
Audrey Hepburn no clássico
“Breakfast at Tiffany’s”, traduzido
em português como “Bonequinha
de Luxo”. Nele, a moça pega um tá-
xi até a principal loja da joalheria
na Quinta Avenida em Nova York,
e, pronto, toma o seu café da ma-
nhã em frente elegantérrimo pré-
dio em estilo art déco. Ninguém
poderia se sentir mal num lugar
como aquele, ela diz. A cena que se
imortalizou no cinema pairou du-
rante muitos anos sobre a história
da joalheria mais chique do mun-
do. Afinal, ninguém imaginaria a
linda Audrey desembarcando
num shopping em vez de sair pelas
ruas de Nova York.

Pois o duelo entre abrir uma lo-
ja sofisticada na rua ou num
shopping perseguiu durante sete
anos o desembarque da Tiffany
no Brasil. A vitória recaiu sobre o
Shopping Iguatemi, que hospe-
dou a primeira unidade da joa-
lheria na América Latina. Mas fa-
ça-se a ressalva: com adaptações.
Pela primeira vez na história, o
Iguatemi consentiu que uma de
suas lojas tivesse duas entradas:
uma pelo shopping e outra pela
movimentada Faria Lima, no
Itaim, em São Paulo.

Isso aconteceu em 2001 e de lá
prá cá a Tiffany abriu outras unida-
des no país sem a exigência inicial
e chegou até mesmo a ter uma loja
na Haddock Lobo, no quadrilátero
de ruas chiques no Jardins, tam-
bém na capital paulista.

Relembrar este fato, como diz o
professor Silvio Passarelli, diretor

do programa de gestão de luxo da
Faap, é conhecer o mercado, suas
tendências e seus dilemas. Defen-
sor melancólico do comércio de
rua, por gosto pessoal, Passarelli
observa, no entanto, que os shop-
pings têm tido mais ascensão no
Brasil do que o comércio de rua.
Das marcas que estão chegando, a
maioria cedeu às paredes de con-
creto. “O Brasil não tem forte tradi-
ção de ruas dedicadas ao comércio
de luxo, como acontece no exte-
rior ”, diz. A questão da segurança
tem peso fundamental quando o
produto é luxo e, portanto, caro.

Ele diz que o charme da rua é
importante. Mas, no Brasil, isso
vem sendo reproduzido dentro
dos próprios shoppings que apos-
tam suas fichas em projetos arqui-
tetônicos mais aconchegantes em
vez de construir caixas de concre-
to, com iluminação artificialmente
exagerada, pisos com placas de
mármore ou de granito e metais
dourados. Estes formatos, cons-
truídos para que o consumidor
não percebesse o tempo passar, es-
tão ultrapassados. Hoje, os shop-
pings têm iluminação natural,
passaram a usar outros materiais,
até mesmo orgânicos e sustentá-
veis. E o verde ganhou força: jar-
dins internos e terraços ao ar livre.

Ana Auriemo, diretora do Ci-
dade Jardim e sócia da construto-
ra JHSF, conta que a concepção
do Cidade Jardim partiu do pai-
sagismo. Para isso, a especialista
Maria João D’Orey ficou durante
dois anos planejando a ambien-
tação das plantas. Não existem
corredores fechados: as lojas têm
frente para jardins iluminados

com luz natural. Os dois jardins
localizados no térreo, no centro
do empreendimento, têm pelo
menos duas dezenas de árvores
de cerca de 18 metros.

Além da segurança, do novo
apelo pela atmosfera arquitetôni-
ca, facilidade de estacionamento,
há outro fator que faz os shop-
pings prevalecerem da preferência
das marcas de luxo. “Os shoppings
têm um posicionamento mais efi-
ciente do ponto de vista financei-
ro, porque as lojas abrem aos finais
de semana e tem um horário co-
mercial maior que as lojas de rua”,
diz Sergio Pessoa, diretor da
Aliansce, uma das grandes empre-
sas de shopping do país e dona
Shopping Leblon, no Rio. Ele
maior concentração de grifes de
luxo da cidade, entre as quais Cha -
nel, Emporio Armani, Ermenegil -
do Zegna, Vilebrequin, Salvatore
Fe r r a g a m o e Kate Spade, com pre-
visão de inauguração para agosto.

Em construção, outro shopping
carioca, também atraiu grifes, o
VillageMall, empreendimento do
grupo Multiplan. Entre as marcas
confirmadas estão Sephora, Bur -
berr y, Ermenegildo Zegna, Gucci,
Michael Kors, Tory Burch, Dior Cos-
méticos, Mont Blanc, Carolina Her-
rera, Hugo Boss, Louis Vuitton, Tif-
fany, Cartier e Lacoste. “O Village-
Mall terá foco em moda, gastrono-
mia e cultura. Teremos marcas iné-
ditas internacionais e nacionais,
mesclando alto luxo com grifes de
renome do varejo, em um projeto
arquitetônico inovador com o uso
de grandes estruturas de vidro e
espaços abertos”, diz José Isaac Pe-
res, presidente da Multiplan. (CM)

As grifes querem trazer
toda a coleção e ter
maior controle sobre o
atendimento e a
disposição das lojas

Demanda reprimida, melhora
de renda, acesso a crédito e, tal-
vez, a facilidade de comprar par-
celado – afinal, o Brasil é um dos
raros mercados no mundo onde
se compra luxo em suaves pres-
tações. Seja o que for, a verdade
é que o mercado de artigos de
luxo nunca cresceu tanto. Ape-
nas no ano passado faturou R$
20,9 bilhões no Brasil, um es-
trondoso crescimento de 38%
em comparação com o ano ante-
rior, de acordo com pesquisa
das consultorias MCF e GfK. E, ao
que tudo indica, deverá crescer
ainda mais. Até porque, a popu-
lação das classes A e B, fiéis e po-
tenciais fregueses de marcas de
grife, deverá aumentar ainda
mais. Algo como 29% entre 2012
e 2012, segundo projeções da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Sempre houve o desejo de se
consumir estas marcas, mas o
Brasil tinha um mercado restri-
to, primeiro em razão de sua
economia fechada, depois por
conta das barreiras estruturais e
mesmo da desconfiança dessas
grifes em apostar no país. Atual-
mente, o cenário é completa-
mente diferente”, afirma o con-
sultor Alberto Serrentino, espe-
cialista em varejo e dedicado ao
segmento de luxo.

O movimento é tão forte que
até mesmo grifes que já estavam
presentes no Brasil decidiram
abrir mão do representante lo-
cal para montar operação pró-

pria. Com isso, sepultaram de
vez um modelo que, por anos e
anos, prevaleceu no varejo de lu-
xo. Antes, as grandes marcas não
queriam correr o risco de fincar
o pé num mercado considerado
periférico e com vendas pouco
significativas. E a chegada no
país era feita por um represen-
tante brasileiro que assumia os
riscos de uma operação, fazia o
investimento necessário e ainda
vendia os produtos da marca.

“Essa maneira de lidar com os
negócios se esgotou. As grandes
marcas perceberam os altos ín-
dices de crescimento no país”,
afirma o empresário André
Brett, conhecido como o “con -
quistador de marcas”. Afinal, o
herdeiro da Vila Romana (vendi -
da em 1992), trouxe para cá, a
D&G, Pierre Cardin, Calvin Klein,
Yves Saint Lauren, Christian Dior
(estas não estão mais em suas
mãos), Armani e Ermenegildo
Zegna. De todas estas marcas,
ele mantém somente a represen-
tação da Armani Exchange que
tem nove lojas e um contrato
que expira apenas daqui há cin-
co anos. Ele se tornou consultor
da marca italiana To d ’s que es-
treia também no país com ope-
ração própria.

“As grifes querem ter maior
controle sobre o atendimento, a
disposição das lojas, e o lado in-
teressante é que, como operado-
res próprios, podem trazer toda
a coleção para o país e não ape-
nas uma parte das peças”, desta-
ca Serrentino. Outras que opta-
ram por tentar voo solo são a
francesa Lacoste, que encerrou
um contrato de 27 anos com a
Paramount Têxtil, e  a Burberr y
que retornou ao Brasil com duas
lojas próprias, depois de uma
parceria mal-sucedida por meio
de um franqueado.

Para evitar um casamento mal
feito, a sacada de grandes shop-
ping centers tem sido investir
antes em um namoro bem cau-
teloso. O Shopping Cidade Jar-
dim, por exemplo, criou uma
unidade de “retail” justamente
para viabilizar a vinda de algu-
mas marcas, a exemplo da Her-
mès, Jimmy Choo, Pucci, Valenti -
no e Red Valentino (essas duas
últimas ainda não inauguradas).
“Formamos uma equipe dedica-
da e atenta integralmente a es-
tudar o mercado internacional e
pesquisar tendências, buscando
atrair para o mercado brasileiro
as novidades e operações de su-
cesso no mundo”, destaca Ana
Auriemo, a diretora do Shop-
ping Cidade Jardim.

D I V U LG A Ç Ã O

CADA SHOPPING É ÚNICO.
MAS TODOS PRECISAM DE ALGO
EM COMUM: RESULTADOS.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 jun. 2012, Especial: shopping centers, p. F10.




