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EU&E ST I LO
M O DA

Bolsa, um luxo que a gente leva a tiracolo
Locomotiva de grifes e sinônimo de status, ela se reafirma como símbolo máximo do mundo fashion. Por Vanessa Barone, de São Paulo

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Acima, Kika Rivetti, diretora da grife
francesa Longchamp no Brasil; abaixo,
ícones com suas bolsas: Jackie Kennedy
Onassis (bolsa Gucci), Madonna (Chanel),
Lady Di (Dior) e Grace Kelly (Hermès); no
detalhe, uma Milly-la-foret preta, da Dior,
e uma Birkin vermelha, da Hermès

Se o mercado de luxo é essa
potência — no Brasil e nas prin-
cipais capitais do mundo —, ele
deve muito às mulheres do final
do século XVIII. Foi nessa época
que, por força das circunstâncias
sociais, elas passaram a usar um
“sac à main” (bolsa de mão, em
francês) para abrigar seus per-
tences que não seriam mais aco-
modados por dentro de seus
vestidos. A nova realidade no
vestuário, que cortava excessos,
fez surgir a bolsa feminina. Iro-
nicamente, o acessório virou
símbolo de status e é hoje um
dos grandes responsáveis pelos
lucros das marcas de luxo. Basta
uma rápida olhada nos anún-
cios nas páginas de revistas de
moda para ver que o marketing
das grifes mais requintadas se
apoia na imagem poderosa de
uma bolsa. E não estamos falan-
do apenas de grifes de acessó-
rios, mas de muitas maisons fo-
cadas no vestuário — como Gior-
gio Armani, Dior e Chanel — e
até de joalherias, como Bulgari e
Cartier. Ter uma linha de bolsas
é sucesso garantido até para
quem é reconhecido pela pro-
dução de artigos diversos — c o-
mo canetas, no caso da Mont-
blanc, outra que se rendeu ao
“sac à main”. “Os acessórios são,
juntamente com a perfumaria e
a cosmética, o ‘canto da sereia’
das marcas de luxo”, diz a pes-
quisadora de moda Paula Acio-
li. “Por conta de seu inacreditá-
vel potencial midiático, as bol-
sas merecem todo esse investi-
mento e atenção”, afirma Paula,
que é idealizadora e coordena-
dora acadêmica do curso de
gestão de negócios no Setor da
Moda da FGV Rio.

É difícil afirmar se foi a feti-
chização da bolsa que a tornou
essa eficiente ferramenta de
marketing ou se foi justamente
o contrário: a imposição merca-
dológica que fez as mulheres
perderem a cabeça por um arti-
go feito de couro, plástico ou te-
cido com a função específica de
carregar os pertences de sua do-
na. O fato é que, hoje, as marcas
mais sofisticadas disputam um
lugar nos corações femininos, a
fim de tornarem-se as “it bags”
do momento. Dentro dessa es-
tratégia, vale apostar no “p e s o”
das celebridades, como fizeram
a Louis Vuitton com Angelina Jo-
lie, a Dior com a atriz Mila Kunis
e a Bulgari com Kirsten Dunst,
em campanhas publicitárias re-
centes. Esses são casos recentes.
Mas, no passado, mulheres co-
mo a princesa Grace Kelly de
Mônaco, Lady Di, Jackie Kennedy
e a atriz inglesa Jane Birkin fo-
ram “homenageadas” por mai-
sons de luxo. Elas batizaram as
bolsas Kelly (Hermès), Lady Dior
(Dior), Jackie (Gucci) e Birkin
(Hermès), respectivamente.

Nessa disputa “bolsa a bolsa”,
travada no segmento do luxo,
vender bem não é o bastante. A
mágica realmente acontece
quando um item some das pra-
teleiras, gera burburinho, tor-
na-se rara e ganha lista de espe-
ra. A bolsa Birkin, da Hermès,
feita artesanalmente, é o exem-
plo mais famoso, mas não o
único. A francesa Longchamp
passou por algo assim recente-
mente, ao lançar a primeira li-
nha de couro de suas famosas
bolsas Le Pliage. Tanto no mer-
cado brasileiro quanto no euro-
peu, as bolsas de couro colori-
das sumiram das prateleiras em
tempo recorde. A culpa, diz Ki-
ka Rivetti, coordenadora de
marketing da Longchamp, é o
voraz apetite feminino pelas
novidades. “De maneira geral,
os acessórios ganharam muito
importância no visual, de dez
anos pra cá”, diz Kika. E a bolsa,
em especial, virou ícone de esti-
lo, definindo quem é quem. “E
mulher nenhuma se contenta
com uma bolsa só: ela quer
sempre diversificar.”

Maria Luisa Pucci, diretora ge-
ral de varejo da JHSF, que repre-
senta as grifes Pucci, Hermès,
Jimmy Choo e Valentino, confir-

ma que não há grife de luxo hoje
que se sustente sem uma “it bag”
pra chamar de sua. “A Pucci, por
exemplo, está entrando com for-
ça nesse segmento de acessó-
rios”, diz Maria Luisa. A vanta-
gem da bolsa, diz a executiva, é
que ela é um item facilmente re-
conhecível e que traz status, so-
bretudo nos países emergentes.
E se ela serve como outdoor am-
bulante, para as grifes, para a
consumidora ela é o arremate
da autoconfiança.

De acordo com Paula, a “febre
das bolsas de grife” se originou
nos anos 90, início de uma déca-
da marcada pelo processo de re-
vitalização de marcas de prestí-
gio europeias, como Givenchy,
Gucci e Dior. “Elas estavam fali-
das ou com seus modelos de ne-
gócio esgotados e precisavam se
renovar ”, afirma a pesquisadora.
Para devolver às marcas seu
prestígio e status originais, a so-
lução foi estampar repetida-
mente os seus logotipos princi-
palmente em bolsas. “O truque,
que tinha por objetivo reafirmar
a força dessas casas de moda,
funcionou muito bem e fez as
vendas explodirem”, diz Paula.
Surgia, assim, o fenômeno da
“l o g o m a n i a”, que ainda não deu
sinais de esmorecer.

Ter uma bolsa reconhecível — e
do modelo que manda a estação
— é condição sine qua non para
boa parte dos consumidores de
luxo. E essa certeza vem motivan-
do o mercado a repaginar seus
ícones, para continuar seduzin-
do a clientela fiel. A Gucci, por
exemplo, investe constantemen-
te na reedição da bolsa Bamboo,
com alça de bambu, que remete
aos primeiros anos da grife. A
Louis Vuitton, com certa fre-
quência, convoca artistas para
atualizar o modelo Speedy, um
de seus best-sellers. O próprio
Marc Jacobs, diretor criativo da
marca, criou em 2007, uma bolsa
comemorativa feita com pedaços
das peças mais famosas da Louis
Vuitton — a Tribute Patchwork
bag. Com edição limitada a 20
peças e preço que chegava aos
US$ 45 mil, a linha Tribute foi to-
talmente vendida.

Parece definitiva, portanto, a
mudança de status da bolsa,
que de puro acessório de ves-
tuário passou a ferramenta sim-
bólica, identificando as pessoas
com a estética e os valores do
momento. E, enquanto movi-
menta o mercado de luxo, a
bolsa, que surgiu em plena re-
volução dos costumes, ainda
faz as cabeças rolarem — mas,
agora, de puro desejo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 ago. 2012, Eu & negócios, p. D6.




