
A Puma anunciou o lançamen-
to de sua linha de roupas e cal-
çados esportivos feitos com
materiais biodegradáveis, ado-
tando um discurso ambiental-
mente correto para avançar
num mercado dominado pela
Nike e Adidas.

A companhia, elogiada pela
ONU por ser uma das líderes em
ações para minimizar os danos
ambientais em sua cadeia de
produção, disse que poderá to-
mar atitudes para reduzir ainda
mais seus níveis de poluição at-
mosférica e o uso de água e de
solo. “A sustentabilidade é uma

megatendência”, disse o presi-
dente da companhia, Franz Ko-
ch. A empresa está numa dis-
tante terceira colocação no seg-
mento de artigos esportivos.
“Queremos contribuir com um
mundo melhor e aumentar nos-
sas vantagens competitivas”,
disse o executivo, que acredita

que o apelo ambiental
atrairá novos con-

sumidores.
A nova cole-

ção, que será co-
mercializada a par-
tir de 2013, inclui

tênis feitos com ma-
teriais biodegradáveis

e camisetas, jaquetas
e mochilas com teci-
dos de plástico reci-

clado. Ao fim de sua vida útil,
os produtos podem ser devolvi-
dos aos pontos de venda para
reciclagem.

Koch disse que será uma “pe-
quena coleção” de 22 itens.

Ele não quis re-
velar projeções
de vendas.

O solado dos tê-
nis, por exemplo,
pode ser feito de
plástico biodegra-
dável e a parte de
cima, com algo-
dão e linho orgânicos. Após se-
rem triturados, os tênis pode-
rão se tornar compostos agríco-
las num período de seis a nove
meses. De acordo com Koch,
“biodegradável não é sinôni-

mo de produtos com pouca du-
ração”. “O consumidor não po-
de simplesmente enterrar o
produto no quintal de casa e es-
perar que nasça uma árvore”.

A companhia disse também
que está iniciando a avaliação
dos impactos ambientais de
seus produtos. Em um estudo
realizado no ano passado, a Pu-
ma descobriu que causa o equi-
valente a ¤ 188 milhões em da-
nos ao meio ambiente.

A nova camiseta biodegradá-
vel da companhia, por exem-
plo, pode ter um custo ambien-
tal de ¤ 2,36, incluindo gases
de efeito estufa, água, poluição
atmosférica e uso de solo. O
custo de um produto conven-
cional é estimado em ¤ 3,42.
Os números podem ajudar o
consumidor a medir o impacto
ambiental de suas escolhas e fa-

zê-lo optar por
artigos que pro-
voquem menos
danos. “No lon-
go prazo, essas
atitudes podem
se tornar co-
muns, como as
calorias impres-

sas nos produtos alimentí-
cios”, disse Jochen Zeitz, presi-
dente do conselho da Puma e
um dos diretores da holding de
grifes de luxo PPR, dona da
marca. ■

Até 2017, a China vai se tornar o
segundo maior mercado para ar-
tigos de luxo, ficando atrás ape-
nas dos Estados Unidos, de acor-
do com pesquisas feitas pelas
empresas do setor. Até lá, o país
vai ultrapassar França, Grã-Bre-
tanha, Itália e Japão no ranking.
A queda nos níveis de consumo
nos países europeus, o surgi-
mento de uma nova classe mé-
dia na China e a ampliação dos
pontos de venda devem turbi-
nar as vendas.

Os demais países do chamado
Brics — Brasil, Rússia e Índia —
também vão ampliar seus gastos
com artigos sofisticados. Essas
nações responderão por 11% das
vendas globais desses produtos.
Em 2007, elas representavam
apenas 4%. ■ Redação

A Neiman Marcus, uma das
mais exclusivas lojas de departa-
mentos dos Estados Unidos, aca-
ba de lançar seu catálogo de ven-
das para o Natal 2012. Todos os
anos, a publicação oferece pro-
dutos e serviços para quem já
tem de tudo, mas está disposto
a pagar alguns milhares de dóla-
res para comemorar as festas de
fim de ano. Vale lembrar que
parte da receita será revertida
para projetos sociais.

O site Luxurylauches levan-
tou os itens mais caros do catálo-
go deste ano. O vencedor da ca-
tegoria é o conjunto de relógios
Poetic Wish da Van Cleef and
Arpels, inspirado em fábulas ro-
mânticas. Avaliado em US$ 1,09
milhão, o mimo vem com duas
passagens em classe executiva

para Paris e Genebra, com direi-
to a um tour pela fábrica, work-
shop sobre a produção das pe-
ças e, por fim, sessão de com-
pras na boutique da marca.

Bem mais em conta é a edi-
ção Neiman Marcus da MacLa-
ren 12C Spider. Por US$ 354
mil, é possível levar um dos 12

exemplares do modelo. O car-
ro, em vermelho volcano, traz
de brinde um conjunto de ma-
las. O comprador — ou presen-
teado — também receberá uma
passagem em classe executiva
para a Inglaterra para um tour
na fábrica e um jantar com pre-
sidente da marca, Ron Dennis.

Para quem quer dividir a feli-
cidade com o próximo, a loja de
departamentos oferece um jan-
tar para 10 pessoas por US$ 250
mil. O repasto será executado
pelos chefs Daniel Boulud, Tho-
mas Keller, Jerome Bocuse e Ri-
chard Rosendale.

Por US$ 150 mil, é possível le-
var o trailer da Bulleit Woody,
todo feito a mão e equipado com
TV, blu-ray e sistema de som. Pa-
ra os menos endinheirados, a
Neiman Marcus oferece uma mi-
nifazenda inspirada no Palácio
de Versalhes. Custa US$ 100
mil. ■ Patrícia Nakamura

O gordo Papai Noel da Neiman Marcus

Chineses
ampliam
gastos até 2017

Marca alemã vai exibir o custo
ambiental dos produtos da nova
linha, que será vendida em 2013

Materiais biodegradáveis,
nova tendência da Puma

Divulgação

Nelson Ching/Bloomberg

Divulgação

Rebeldia-chiqueda “Rockstud”, deValentino

Hoje, a casa de leilões Christie’s New York vai leiloar
uma coleção de joias confeccionadas em pérolas,
diamantes e outras pedras raras e preciosas. A venda
chamada “New York Magnificent Jewerly” terá 372
lotes com pré-venda estimada em US$ 35 milhões.
Um diamante amarelo está entre os destaques da venda.

País será o segundo maior
mercado para artigos de
luxo em cinco anos

Loja de departamento americana
exibe relógios de US$ 1 milhão
e carro de US$ 354 mil

Divulgação

No fim de sua
vida útil, produto

pode ser
devolvido à loja

para ser reciclado

UM LEILÃO MAGNÍFICO NA CHRISTIE’S

AlbertEinsteinéo“garoto-propaganda”danova linhadaPuma
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RelógiosdaVanCleefandArpels

O punk-chique é uma das tendências mais fortes da estação, e a grife
italiana Valentino aproveita para lançar uma versão em couro de píton
de sua bolsa “Rockstud”. O modelo custa US$ 6,6 mil no Hemisfério
Norte. Os detalhes geométricos da pele são complementados por
detalhes em metal. A bolsa tem alças removíveis e a logomarca
da grife vem em tons dourados. Recentemente, a grife de Valentino
Garavani foi vendida ao fundo Permira Partners por ¤ 600 milhões.

Tênissem
impactoambiental

ConsumoemaltanaChina
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2012, Primeiro Caderno, p.29.




