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EU&E ST I LO
M O DA

Loja global da Louis
Vuitton no Brasil
apela ao sentimento
Yves Carcelle, CEO da grife, fala sobre estratégia de focar no artesanal
para ganhar o consumidor daqui. Por Vanessa Barone, de São Paulo

D I V U LG A Ç Ã O

Yves Carcelle e croqui da loja global da Louis Vuitton que inaugura amanhã em São Paulo: apelo à emoção do consumidor

Emoção. É com esse sentimen-
to que Yves Carcelle, CEO da
Louis Vuitton, espera que o con-
sumidor brasileiro receba a pri-
meira global store da marca no
Brasil que será aberta depois e
amanhã, no shopping Cidade
Jardim. Com cerca de 1 mil m2,

essa será a primeira loja com a
linha completa da Louis Vuitton
da América do Sul — o que in-
clui o prêt-à-porter masculino,
assinado pelo estilista Kim Jo-
nes, além de roupas femininas
(de Marc Jacobs), joias, relógios
e artigos de viagem.

O destaque da loja, contudo,
deverá ser o salão Haute Maro-
quinerie, seção onde o consumi-
dor poderá criar bolsas persona-
lizadas, que serão confecciona-
das no ateliê da Maison, em As-
nières (próximo a Paris). A buti-
que do Cidade Jardim será a 69a

loja global da grife no mundo.
“Levamos anos para decidir abrir
um ponto como esse”, diz Carcel-
le, em entrevista exclusiva ao Va -
lor. “Nós estudamos não apenas
os aspectos econômicos do lugar,
mas seus hábitos culturais.”

A primeira butique da Louis
Vuitton no Brasil foi aberta na
rua Haddock Lobo, em 1989. Mas
a história da relação da grife com
o Brasil é bem mais antiga: vem lá
de 1922, quando Georges Vuit-
ton desembarcou no Rio para
participar da Exposição Interna-
cional do Centenário da Inde-
pendência do Brasil. Naquela
ocasião, ele trouxe uma pequena
amostra dos produtos da marca.

A inauguração da global store
é o último projeto de Carcelle,
que se aposenta do cargo no fi-
nal do ano, passando o bastão
para Jordi Constans, em 2013. A
Louis Vuitton prepara a abertura
de mais duas lojas: no Rio de Ja-
neiro (Village Mall) e em Curiti-
ba. Em três anos, deverá chegar
ao Nordeste do Brasil.

Valor: Como o senhor define o
cliente brasileiro?

Yves Carcelle: Ele está cada vez

mais bem informado e exigente,
buscando um padrão de excelên-
cia e produtos com altíssima quali-
dade e savoir faire. A expectativa
desse cliente, com relação ao mun-
do do luxo, pode ser definida em
uma palavra: emoção. E essa emo-
ção é conseguida em produtos ar-
tesanais, feitos com materiais pre-
ciosos e que podem ser personali-
zados. Atualmente, somos uma
das poucas grifes que podem ofe-
recer esses atributos. E isso já foi
comprovado pelos clientes brasi-
leiros que compram em nossas lo-
jas de Paris e Nova York. A butique
de São Paulo, aliás, terá o mesmo
nível de sofisticação das que exis-
tem nesses lugares.

Valor: Entre os Brics, qual é a im-
portância do Brasil para a Louis
Vu i t t o n ?

C a rc e l l e : Temos visto um cres-
cimento de dois dígitos no Brasil,
nos últimos anos, e esperamos
uma expansão ainda mais dinâ-
mica nos próximos. No setor de
luxo como um todo, o Brasil tem
crescido aproximadamente 20%
ao ano. Não é à toa que o Comité
Colbert, que reúne 75 casas de lu-
xo francesas, está de olho no país
que irá realizar uma Copa do
Mundo e os próximos Jogos
Olímpicos. Porém, mesmo com
excelentes resultados no Brasil e
em outros países emergentes,
nossa expansão é equilibrada e
não depende deles. Vamos muito
bem nos Estados Unidos e no Ja-
pão, por exemplo.

Valor: Nos últimos anos, várias
grifes de luxo abriram lojas no Bra-
sil. A global store da LV é uma res-
posta a elas?

C a rc e l l e : Ao invés de prejudicar
as nossas vendas, a presença de ou-
tras marcas só reforça nossa posi-
ção no Brasil. Abrimos nossa pri-
meira loja em São Paulo em 1989,
o que mostra que somos pioneiros.
Temos acompanhado esse merca-
do há 23 anos. A abertura da nossa
primeira loja global em São Paulo
é uma prova da confiança que te-
mos no futuro desse país.

Valor: E como a LV quer competir

pela fidelidade do consumidor?
C a rc e l l e : Em primeiro lugar,

com a nossa tradição de artesa-
nato incomparável. Trabalhamos
de forma a controlar o ciclo de vi-
da dos nossos produtos, da fabri-
cação à venda. Assim, é possível
garantir a alta qualidade. Outro
ponto importante: a Louis Vuit-
ton é a única marca que nunca
faz liquidação. E isso ocorre por
acreditarmos na sofisticação do
que realizamos e porque sabe-
mos que os clientes vêm os nos-
sos produtos como um investi-
mento de vida, cujo valor nunca
será degradado. Além disso, vale
mencionar a extraordinária cria-
tividade que impulsiona a Louis
Vuitton e todos os membros de
sua equipe, que está ancorada no
presente, mas olhando para o fu-
turo. Essa criatividade é reforça-
da pelo estilista Marc Jacobs, que
está na grife há 15 anos.

Valor: A grife está planejando ter
uma loja virtual no Brasil. Como vai
a marca nesse aspecto no resto do
mundo? Esse é um segmento muito
lucrativo?

C a rc e l l e : Já dispomos de sete lo-
jas virtuais pelo mundo. Estou
muito contente de anunciar que,
até o final do ano, vamos lançar
um site dedicado ao Brasil — o
louisvuitton.com.br, com conteú-
do em português. Nessa primeira
etapa, não teremos e-commerce
no país, mas ele será implantado
mais tarde. Entre as seções do site,
há o MY LV, onde o visitante pode
criar o seu espaço pessoal e acessar
seus conteúdos favoritos, como
notícias e listas de desejos ou ainda
informações sobre compras anti-
gas. A LV também entra no Twitter
e no Facebook, com página em
português. Sendo uma grife pio-
neira na arte de viajar desde 1854,
a empresa vê a atividade digital co-
mo uma viagem em si mesma.
Consideramos o mundo digital e o
e-commerce como serviços com-
plementares para nossos clientes.
No entanto, nada se compara à
emoção da experiência de compra
em uma loja Louis Vuitton.

De uniforme a curtição, a gravata
resiste aos desmandos da moda

D I V U LG A Ç Ã O

O designer Alexander Olch e um desfile seu: ‘Não acredito na morte da gravata’

No repertório do vestuário, a
função da gravata é dar “acaba -
m e n t o” à camisa, escondendo a
fileira de botões que percorre o
tronco. Mas, na linguagem vi-
sual, ela é bem mais do que isso:
a gravata costuma revelar muito
da personalidade, do gosto e até
da condição econômica de seu
dono. Deve ser por isso que a
gravata vem sobrevivendo a to-
das as ameaças de sumiço, cada
vez que a moda perde o rigor.
Nessa temporada, novamente a
boataria corre solta: “Será que,
agora, ela vai de vez?” Afinal, sua
presença vem sendo exigida ca-
da vez menos e em ocasiões on-
de ela parecia indispensável. Em
reuniões importantes ou em
eventos noturnos, usa gravata
quem quer. Porque precisar, pa-
rece que não precisa.

Uma olhada nos desfiles de
primavera 2013 das grifes Erme-
negildo Zegna, Hermès, Louis
Vuitton, Valentino e Giorgio Ar-
mani comprova que a passarela
não está para gravata. Até mes-
mo na apresentação da Hermès
— marca-ícone de elegância em
matéria de gravatas — os ho-
mens se permitiram afrouxar o
colarinho. O estilista Giorgio Ar-
mani foi além e propôs substi-
tuir o acessório por lenços —

uma mania, aliás, comum na
Itália não é de hoje.

Mas antes de sair queimando
gravatas em praça pública, é
bom ponderar. Afinal, pode ser
que por força da profissão, da
idade ou da falta traquejo com
os códigos da moda, ainda não
seja o momento de varrer esse
acessório do guarda-roupa.
“Não acredito na morte da gra-
vata, até porque nossas vendas
estão crescendo”, diz o america-
no Alexander Olch, designer de
gravatas dos mais originais
atualmente. Segundo o desig-
ner, o uso da gravata pode até
estar diminuindo entre os ho-
mens mais velhos. Mas entre ho-
mens de 18 a 34 anos, o consu-
mo só cresce. Olch vive em Nova
York e vende suas criações em 70
lojas, pelo mundo — como Berg-
dorf Goodman e Barneys. A pai-
xão pelas gravatas começou
quando ele era estudante de um
colégio só para garotos no Up-
per West Side, em Manhattan.
Além de estilista, Olch também é
diretor de cinema e usa a sétima
arte como inspiração para criar
padronagens e estampas. Jovem
(tem 32 anos) e com uma visão
vanguardista da moda masculi-
na, Olch acredita que, mais do
que vestir-se bem, o homem

contemporâneo deve vestir-se
com personalidade.

Para Olch, as gravatas estão
mudando de contexto. “O que co-
meçou como um uniforme de
trabalho virou expressão de esti-
l o”, diz o designer. Se os escritó-
rios estão menos formais, por um
lado, por outro, os homens estão
cansados de usar jeans e camise-
ta. “Então, para sair à noite, eles
estão usando roupas formais, in-
clusive gravatas, pois o visual fica
mais interessante.” O foco de cria-
ção do estilista são gravatas que
transitam entre o formal e o
fashion. “Eu faço o clássico reno-
v a d o”, afirma Olch, cujas peças
são feitas à mão, no ateliê da mar-
ca, em Nova York. O designer uti-
liza tecidos exclusivos, como lã e
cashmere, no inverno, algodão,
linho e seda, no verão. Para o pró-
ximo ano, a intenção do estilista é
expandir sua marca para o Brasil.

Especialista em vestuário mas-
culino, a estilista Lu Pimenta, di-
retora criativa da linha masculina
da Daslu, acredita que o momen-
to é de relaxamento no rigor. “Até
mesmo nos concertos eu vejo os
homens dispensando a gravata —
o que era raro”, afirma Lu. Segun-
do a estilista, a gravata ainda per-
siste apenas em ambientes profis-
sionais muito rígidos — como no

mundo das finanças e do direito.
“E forma geral, o que eu vejo são
homens de costume sem grava-
t a”, afirma Lu que, recentemente,
recebeu um convite de casamen-
to cujo traje masculino recomen-
dado era “tieless” — ou seja, sem
gravata. “Usar gravata, agora,
virou curtição.”

Mas se possibilita maior liber-
dade, o não uso desse acessório
também está empobrecendo o
visual masculino, na opinião de
Lu Pimenta. “A gravata enfeita,
diferencia, conta a história de
quem a veste”, explica a estilista.
Até porque, os ternos e costumes
são todos parecidos: a gravata é o
único toque de personalidade.

A consultora de moda Marcia
Jorge acredita que o momento
seja de diversificação. “Não acre-
dito que a gravata vá sumir, mas,
sim, que ela está surgindo em no-
vos formatos”, afirma Marcia,
que cita os modelos slim (mais
estreitas) e borboleta como op-
ções atuais para quem quiser fu-
gir do comum e demonstrar uma
certa ousadia. “Parece que final-
mente o homem está encarando
a gravata como um acessório de
m o d a .” No escritório, no entanto,
não vai ser fácil fugir da tradição.
“Ainda não consigo pensar num
advogado sem gravata.” (VB)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2012, Eu & Negócios, p. D6.




