
Para os saudosistas de plantão,
a Polo Ralph Lauren lançou a li-
nha vintage, composta por algu-
mas das melhores peças produ-
zidas pela marca ao longo dos
seus mais de 40 anos de existên-
cia. A linha traduz o legado da
grife e satisfaz os fregueses mais
antigos. A seleção de estreia, ba-

tizada como “Coleção Ociden-
tal”, apresenta um extenso por-
tfólio que inclui jaquetas pinta-
das à mão, casacos de couro
com franjas e ternos coloridos,
entre outras.

Inicialmente, as peças foram
escolhidas a dedo pelo próprio
Ralph Lauren. Para facilitar a vi-
sualização e compra dos produ-
tos, a linha vintage ganhou um
site próprio. Os clientes que aces-
sarem o endereço www.rlvinta-
ge.com, podem, além de adqui-
rir as peças, ter acesso ao acervo
da marca e escolher peças anti-

gas que gostariam de ver de vol-
ta nas vitrines. A iniciativa, de-
nominada “Bring It Back”, foi
pensada para tornar ainda mais
atrativa a ação da empresa.

A cada estação, o próprio esti-
lista Ralph Lauren vai analisar as
peças mais votadas e unir com
suas próprias escolhas para libe-
rar a produção em escala e dar vi-
da a uma nova coleção.

Essa é mais uma iniciativa pio-
neira da marca, que em meados
de 2002, foi a primeira grife
americana de luxo a lançar uma
loja online. ■

O continente africano concen-
tra mais milionários que a Rús-
sia. Ainda assim, a elite da po-
pulação que deseja apreciar to-
das as vitrines das luxuosas gri-
fes de bolsas ou relógios tem de
viajar para a Europa ou os Esta-
dos Unidos. Mas esse cenário
tende a mudar, já que a África
deve se tornar nos próximos
anos um novo reduto do luxo.

Com a crise que assola o ve-
lho continente há quatro anos,
as empresas que atuam no seg-
mento premium estão buscan-
do mercados alternativos. Por
enquanto essa tendência pode
ser percebida principalmente
na Ásia e Oriente Médio, mas a

evolução econômica na África,
faz o continente ficar na mira
dos empresários do luxo.

“As empresas hoje preferem
alocar investimentos na China
ou em países do Oriente. Na
África, esse processo está come-
çando no norte e no sul do con-
tinente”, diz Suzy Menkes , edi-
tora de moda do International
Herald Tribune .

Dois fatores tornam a chegada
dessas grifes um processo lento.
Um deles é a dificuldade que as
grandes marcas têm de encontrar
pontos comerciais
adequados para alo-
car as lojas. Outro é
a diferença cultural,
que também se con-
figura um entrave pa-
ra as negociações.

“Em geral, os exe-
cutivos não sabem
como funciona a di-
nâmica dos negócios na Áfri-
ca”, diz Uche Okonkwo, dire-
tor executivo da consultoria Lu-
xe Corp, que trabalha com mar-
cas como Chanel e Dior , que fa-
zem parte do grupo LVMH.

A Louis Vuitton já deu o pri-
meiro passo inaugurando lojas
em Joanesburgo e Cidade do Ca-
bo. “Estamos presentes, mas é
ainda um mercado pouco rele-
vante ”, diz Francesco Trapani,
diretor-executivo divisão de
joias e relógios da empresa.

No entanto, essa realidade
pode ser revertida. O rápido
crescimento de algumas cida-

des do continente, reflexo da
expansão do poder econômico
da classe média, começa a cha-
mar atenção das empresas que
avaliam a possibilidade de ex-
plorar locais ainda esquecidos
no continente.

Algumas empresas, como a
italiana Ermenegildo Zegna,
planeja abrir uma nova loja em
Lagos, capital comercial da Ni-
géria. A estratégia tem como
objetivo complementar sua pre-
sença em outros mercados
emergentes, como a o Egito e

Marrocos.
“Alguém tem de

começar. Quando a
Zegna chegou na
China, há 20 anos,
ninguém acreditava
que a investida pu-
desse trazer fru-
tos”, diz Franca
Sozzani , editora

da Vogue Italia .
A casa de moda de 102

anos de idade abriu sua pri-
meira unidade na China
em 1991. Os planos da com-
panhia contemplam ainda
a inauguração de uma
Boutique em Luanda, na
Angola e no Quênia.

A italiana Gucci, que
pertence ao grupo fran-
cês PPR, também planeja
a abertura de uma unida-
de na Nigéria e em Ango-
la. O porta-voz da em-
presa afirmou que os mer-
cados são promissores gra-

ças a riqueza proveniente da
venda de petróleo.

A riqueza do petróleo
O montante de milionários afri-
canos cresceu 3,9% em 2011 e
soma hoje mais de 120 mil, de
acordo com a consultoria Bain
& Company. Essa taxa de expan-
são só perde para a América Lati-
na. O número de consumidores

ricos deve continuar crescendo
na esteira das descobertas de pe-
tróleo e gás em países como Ga-
na, Tanzânia e Moçambique.

Para Claudia D'Arpizio, dire-
tora da Bain & Company, a cons-
trução de Shoppings Center esti-
mularia a entrada de diversas
marcas no continente. “A Áfri-
ca oferece hoje um mercado pro-
missor” diz. ■

África pode ser o novo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2012, Empresas, p. 28.




