
O conglomerado de luxo
LVMH, dono de marcas como
Louis Vuitton e Moët & Chan-
don, vale hoje cerca de US$ 87
bilhões. E para aumentar a sua
renda em 2013, a multinacio-
nal está de olho na compra
Burberry Group Plc, que é ho-
je o maior produtor de bens de
luxo do Reino Unido. Paralela-
mente, a empresa estuda repo-
sicionar a marca Louis Vuitton
no mercado.

Entre as conquistas recentes
do LVMH, está a compra da joa-
lheria Bulgari, em 2011. De
acordo com especialistas, uma
ótima aposta seria a aquisição
da Tiffany & Co, que tem capi-
talização de mercado de US$
8,1 bilhões. Segundo o analista
da Berenberg em Londres, Jo-
hn Guy, a companhia está ga-
nhando tempo para analisar o
mercado. “A LVMH precisa en-
contrar um caminho para a
Louis Vuitton também. Adqui-
rir a Burberry agora estrategi-
camente para eles faz muito
sentido”, disse Guy.

Com expectativa de aumento
nas vendas de 7,3% neste ano,-
este é o pior registro desde 2009
—, a LVMH quer expandir a sua
atuação com grandes nomes. É
que a compra de outra marca de
sucesso permitiria a multinacio-
nal a redução de sua dependên-
cia de etiquetas menores, como
Fendi e Celine.

A LVMH, cujo leque de ofer-
tas inclui champanhe Dom Pe-

rignon e perfumes Guerlain, te-
ve vendas mundiais de cerca
de ¤ 28 bilhões ou cerca de
US$ 37 bilhões em 2012. A divi-
são de artigos de couro, anco-
rado por Louis Vuitton, foi o
seu maior gerador de receita e
lucro operacional.

Excluindo oscilações cam-
biais e aquisições, a receita de
produtos de moda e artigos de
couro subiu 7% no ano passa-
do. Louis Vuitton, que respon-
de por mais de três quartos das
vendas da unidade, teve cresci-
mento orgânico da receita de
6% em 2012, abaixo dos 12%
um ano antes e o menor ganho
desde pelo menos 2001, de
acordo com pesquisa da Exane
BNP Paribas. “Vuitton está,
sem dúvida, em um momento
delicado”, comentou o chefe
de pesquisa de bens de luxo no
Exane BNP Paribas em Londres,
Luca Solca.

Para analistas do setor, mes-
mo apresentando número ne-
gativos, a aquisição da Tiffany
& Co é uma ideia interessante
a considerar, já que nesta sema-
na as ações da Tiffany subiram
0,2%, para US$ 64,38 em No-
va York.

Imagem da marca
Com o objetivo de aumentar
seu apelo, a LVMH elevou os
preços de seus produtos in-
cluindo mais couro em suas co-
leções de bolsas. “A empresa
se concentrará em aumentar a

penetração de produtos de cou-
ro, enquanto coloca menos bol-
sas de lona nas prateleiras. O
que estamos focando para o
longo prazo é a imagem de mar-
ca e satisfação dos nossos clien-
tes”, disse o CEO da LVMH, Ber-
nard Arnault.

Segundo analistas, o cresci-
mento das vendas da compa-
nhia vai desacelerar em média
8% ano, pelo menos até 2015. Pa-
ra travar isso, a LVMH também
poderia expandir sua divisão de
beleza, buscando uma fabrican-
te de pele, como Clarins. Segun-
do o analista da CA Cheuvreux
em Paris, Thomas Mesmin, a fa-
bricante francesa de cremes an-
tienvelhecimento daria conheci-
mento técnico a LVMH e comple-
mentaria as linhas de fragrân-
cias da empresa.

Enquanto uma aquisição de
outra linha de luxo pode ajudar
a impulsionar o crescimento a
LVMH, a empresa está empenha-
da também no desenvolvimen-
to de mais marcas próprias. “A
LVMH vai continuar a fazer aqui-
sições, porque isso é parte de
sua estratégia”, concluiu a ge-
rente de portfólio da Luxury Ju-
lius Baer Fundo de Marcas, que
possui ações da LVMH, Andrea
Gers. ■ Com Bloomberg
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MODA E LUXO

Burberry e Tiffany & Co estão entre as mais cotadas pela multinacional LVMH, que também planeja expansão

Outras partes do negócio da

LVMH, como vinhos e bebidas,

devem ajudar as vendas de

elevação e de lucro este ano.

Fundada em 1743, a Maison Moët

& Chandon é uma produtora de

vinhos espumantes do tipo

champagne. Vale lembrar que a

LVMH foi formada pelas fusões

dos grupos Moët et Chandon

e Hennessy e, posteriormente,

houve a entrada da Louis Vuitton.

Verão brasileiro
No Brasil, a marca possui o

Chandon Bubble Bar, que visitará

13 Estados, até o final de

fevereiro. São 26 pontos onde

a marca estará presente com o

‘pop-up’ bar, para curtir o verão

em grande estilo. Os locais são:

Ilhabela, Guarujá e Balneário (SP);

Búzios e Rio de Janeiro (RJ);

Belo Horizonte (MG); Vitória (ES);

Camboriú e Florianópolis (SC);

Salvador, Trancoso e Itacaré

(BA); Recife (PE); Maceió (AL);

Fortaleza (CE); Natal (RN); São

Luís (MA); Brasília (DF) e Goiânia

(GO). Criado especialmente pela

Chandon em 2007, o Bubble Bar

é uma espécie de ‘pop-up’ bar,

que oferece um espaço

decorado e customizado

com o lifestyle Chandon.ChandonagitaverãonoBrasil
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MULTINACIONAL DO LUXO

Com sede em Paris, a 
empresa possui marcas 
nos segmentos de 
vinhos, perfumes, 
relógios, moda e 
couro, entre outros
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Marcadebolsascresceu 6%
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 fev. 2013, Empresas, p. 28.




