
Fabricantes de artigos de luxo
que estão há um bom tempo
na China ainda contam com
consumidores que não ligam
em gastar, num estalo, US$ 1
mil em uma bolsa ou outro
acessório qualquer. Entretan-
to, o gosto do consumidor lo-
cal está mudando de uma ma-
neira drástica, que pode ferir o
bolso dessas marcas.

Com os armários abarrotados
de bolsas Louis Vuitton, cartei-
ras Gucci e relógios Omega, os
cidadãos de Pequim e Shangai
estão agora de olho em marcas
alternativas. “O mercado de lu-
xo está em fase de maturação
na China e é natural que os con-
sumidores se tornem mais sofis-
ticados e exijam mais dos produ-
tos que compram”, disse Flur
Roberts, diretor global do seg-
mento de luxo da Euromonitor,
em Londres. “As etiquetas cinti-
lantes não são mais a coisa mais
importante.”

A mudança para itens menos
emblemáticos das marcas —
mas que podem ser ainda mais
caros — foi um fenômeno que
ocorreu na Europa e nos Estados
Unidos em 2008, após a eclosão
de uma crise financeira. As pes-
soas passaram a dar preferência
a itens atemporais, que duras-

sem mais de uma estação, do
que peças com prazo de validade
de apenas uma estação. Vale sa-
ber que a China responde hoje
por mais de 50% das vendas de
bolsas da Gucci e da Louis Vuit-
ton no mundo todo, de acordo
com estimativas do HSBC.

Mudança de comportamento
“Os consumidores ainda estão
gastando muito na China, mas
o perfil das compras está mu-
dando”, disse Uché Okonkwo,
diretor executivo da consulto-
ria Luxe Corp, de Paris. Como
os chineses estão mais infor-

mados sobre tendências, as
“companhias de luxo devem
trabalhar mais duro ainda para
vender do que cinco anos
atrás”, disse.

A Louis Vuitton, a Gucci e a
Burberry são algumas das em-
presas que já introduziram mo-

delos mais caros e exóticos em
seu catálogo à venda na China -
caso da bolsa de couro de píton
da marca italiana, que custa
US$ 4,1 mil, e uma carteira de
pele de crocodilo que não sai
por menos de US$ 9,7 mil na in-
glesa Burberry.

Porém, a estratégia parece
não estar dando muito certo
por enquanto. As vendas no
conceito de mesmas lojas (aber-
tas há pelo menos 12 meses) da
Burberry caíram em agosto em
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. “Somos o
primeiro a apontar uma queda
de desempenho e não seremos
os últimos”, disse o presidente
da companhia, Angela Ahren-
dts, após o desfile da grife na se-
mana de moda de Londres.

Outro motivo pela queda
nas vendas de artigos de luxo
no país é a percepção dos chi-
neses de que os produtos cus-
tam pelo menos metade do pre-
ço na Europa e nos Estados Uni-
dos do que nas lojas instaladas
na sua terra natal.

Além disso, aponta o HSBC,
grifes que apostam mais em
materiais de qualidade, como
couro, ao invés de lustrar os lo-
gotipos de seus produtos, ten-
dem a vender mais na China. É
o caso da Gucci, que utiliza a
matéria-prima para confeccio-
nar suas bolsas. ■

Após somar US$ 162,7 milhões no ano passado,
as exportações de produtos destinado a animais
de estimação devem atingir US$ 187,5 milhões ao
final deste ano, uma alta de 15,2%. A projeção é da
Associação Brasileira das Indústrias Pet (Abinpet).

Parceirada terra do Tio Sam

Bom pracachorro

A tradicional fabricante brasileira de móveis para
escritório Riccó reforça sua atuação com a parceria
firmada com a gigante americana do segmento HNI
Corporation, que conta com 15 fábricas pelo mundo
e produz cerca de 2 bilhões de assentos por ano.

Quemnem águaTIMreforçaatuação juntoaos jovenscomshowpelocelular

Um novo lote da “Camiseta Corinthians do Povo”
foi colocado à venda nesta semana na loja virtual do
time , que é administrada pela Netshoes. A produção
anterior estava prevista para durar três meses e foi
esgotada pela fiel torcida em apenas 30 dias.

Os clientes do plano TIM beta, desenvolvido para o público jovem, poderão acompanhar
amanhã um show ao vivo da banda Charlie Brown Jr. através dos seus aparelhos pelo site
YouTube. A iniciativa é uma ação em conjunto entre a operadora e o Google. Os usuários
do plano terão ainda imagens do evento feitas através de celulares feitas diretamente
por espectadores que estiverem no Cine Joia, em São Paulo, local onde ocorrerá o show.
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ENCONTRO DE CONTAS

Divulgação

Nospróximos10anos

Chinês refina o gosto e desafia grifes
Menos dispostos a pagar caro apenas para ostentar logomarcas famosas, consumidor busca artigos mais refinados
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Mais de 400 profissionais da farmacêutica Torrent
do Brasil ficarão reunidos até o final desta semana
em evento em Águas de Lindóia, interior de São
Paulo, para discutir as estratégias de venda da
companhia no mercado brasileiro pelos próximos
10 anos. Do encontro deve sair um novo passo na
estratégia da empresa de vender medicamentos
mais baratos. Com essa iniciativa, a operação
brasileira aumentou suas vendas nos últimos anos
e passou a ocupar a vice-liderança no ranking
entre as maiores unidades da multinacional de
origem indiana, que atua em mais de 80 países.
Com projeção de faturar R$ 210 milhões em 2012,
alta de 20% sobre o ano passado, a Torrent do
Brasil ultrapassou a unidade da Alemanha e está
atrás agora apenas da matriz da companhia.

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Aldo Rebelo
Sobre o furto de arquivos de
computadores do comitê dos
Jogos de Londres 2012 por
funcionários do comitê Rio-2016.

25%
é a redução de preço nos itens

mais simples realizada pela
Grohe, marca alemã de metais
sanitários, cujo objetivo é atrair

a classe média brasileira.

GIRO RÁPIDO

“O comportamento
dessas pessoas foi
inaceitável”

OrlandoFamáJúnior,
presidentedaTorrent doBrasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 25.




