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Luxo

Valéria França

P arcerias com desig-
ners, fotógrafos, ci-
neastas e até grafitei-
ros viraram ferra-

menta valiosa para marcas in-
ternacionais de luxo que apos-
tam no rejuvenescimento da
imagem no mercado. Mais do
que vender um produto exclu-
sivo, com matéria-prima e aca-
bamentos nobres, Christian
Dior, Hermès e Lacoste, entre
outras, procuram brilhar nu-
ma cultura mais pop, moder-
na e urbana que antes.

Um bom exemplo desse no-
vo caminho é a exposição
“Lady Dior As Seen By”, no

Instituto Tomie Ohtake, até o
dia 10. São 80 trabalhos assina-
dos por grandes nomes das artes
convidados a produzir obras que
tivessem como centro a “it bag”
da marca, a Lady Dior. Criada em
1995, a bolsa foi eternizada pela
princesa Diana, que chegou a en-
comendar uma bolsa de cada cor
e desfilou com o acessório em
inúmeros eventos sociais.

Na mostra, a bolsa ícone apare-
ce nos mais diversos materiais,
cores e situações criativas. É pro-
tagonista de um curta do cineas-
ta David Lynch. Também salta
aos olhos quando surge nas
mãos do roqueiro Iggy Pop vesti-
do de mulher.

A exposição também comemo-

ra a abertura da segunda loja da
marca no País: no dia da abertu-
ra, há duas semanas, o presiden-
te mundial da marca, Sidney To-
ledano, inaugurou a butique da
Dior no Shopping Cidade Jar-
dim. “Temos agora um conceito
mais moderno de ponto de ven-
da. A Dior está aumentando sua
presença no Brasil – com uma se-
gunda loja – e em países asiáti-
cos, as novas apostas do merca-
do de luxo”, disse Toledano em
sua rápida passagem pelo País.

Até a nova coleção de verão
mostra que a grife está de olho
em consumidores mais jovens.
O manequim da loja exibe um
top amarelo assimétrico combi-
nado com um short bem curto.

“A minha filha que mora em No-
va York poderia usar esse conjun-
to, já minha mulher colocaria es-
se top com uma calça para andar
na cidade”, diz Toledano.

A Lacoste segue o mesmo ca-
minho. “Renovamos o mix de
produtos para o consumidor
sempre encontrar variedade nas

lojas. E redefinimos a comunica-
ção visual nos pontos de venda”,
diz Solange Francisco, diretora
da Lacoste Brasil.

Mas isso é o básico da estraté-
gia de marketing. Paralelamen-
te, a grife reforça esse “envolvi-
mento” promovendo exposi-
ções como a Unconventional

Chic Inspirée, que, em 2011,
reuniu fotos de personalida-
des como Ana Cláudia Mi-
chels, Sarah Oliveira e o ator
Dan Stulbach clicados pelos
fotógrafos Bob Wolfenson e
Ludovic Carème. “A arte hoje
faz parte do cotidiano das pes-
soas. Associá-la à moda agre-
ga valor à marca e aumenta a
identificação com o consumi-
dor”, diz Claudio Dinis, autor
do livro O Mercado de Luxo no
Brasil.

Este ano, a Louis Vuitton
lança a coleção com osGe-
meos, dupla de grafiteiros
paulistanos que ganhou fama
no mundo. A francesa Her-
mès fez recentemente algo pa-
recido: lançou em setembro
uma série de lenços com o gra-
fiteiro paulistano Kongo. Seu
trabalho dá um ar jovem e mo-
derno à tradicional marca de
luxo famosa pelos seus lenços
de seda. Os lenços que produ-
ziu estão à venda em Londres
por 260 libras.

Estadão PME

Roberta Cardoso

Beleza e funcionalidade susten-
tam a expansão do mercado de
decoração, design e utilidades
domésticas no Brasil. Nos últi-
mos dez anos, o segmento cres-
ceu 500%, segundo dados divul-
gados pela Associação Brasileira
de Design de Interiores (ABD).

O aumento de renda da popu-
lação e o crescimento imobiliá-
rio também aparecem como pila-
res que sustentam o interesse do
consumidor em deixar o lar mais
bonito. Dessa forma, famílias
com renda de até R$ 5 mil aumen-
taram em até seis vezes os gastos

com artigos para casa e são res-
ponsáveis pela movimentação
de até R$ 18 bilhões por ano.

“Não se trata de uma tendên-
cia passageira. O consumo, sim,
pode cair nos próximos anos,
mas as exigências em relação aos
produtos não têm mais volta e as
empresas terão de estar alinha-
das a essas demandas”, explica
Gisela Schulzinger, professora
de design da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ES-
PM). “ Hoje, um objeto para casa
preserva as características fun-
cionais e ganha apelo estético”,
analisa a especialista da ESPM.

O segmento reserva oportuni-

dades para empresas de peque-
no porte, que podem ganhar
competitividade no mercado tra-
balhando com uma escala mais
enxuta de produção e importa-
ção de itens.

Com investimento inicial de
R$ 18 mil, o empresário Rafael
Biasotto deu início à Uatt? em
2001. Atualmente, a rede espe-
cializada em produtos “descon-
traídos” tem 1,2 mil itens diferen-
tes no portfólio, com a renova-
ção de 400 deles todos os anos. É
justamente esse potencial de de-
senvolvimento de novos produ-
tos que ajuda no crescimento da
marca, que prevê faturar R$ 155

milhões este ano.
No ano passado, o faturamen-

to já foi de R$ 102 milhões. As
vendas em lojas multimarcas
são responsáveis pela maior par-
te do faturamento. Mas o plano é
equilibrar essa conta. “Estamos
buscando maior representativi-

dade do mercado de franquias e
devemos finalizar o ano com
30% de participação do franchi-
sing no faturamento”, afirma Bia-
sotto. Para atingir essa marca, a
Uatt? espera fechar 2013 com
130 lojas.

Potencial. O mercado de moda
para casa vive uma fase de expan-
são mundial. No Brasil, os refle-
xos do crescimento do setor de
construção civil impulsionaram
as vendas e a proliferação de ne-
gócios voltados para o uso do-
méstico e decorativo. Mas esses
empreendimentos vivem um
momento de desafio. “As empre-
sas têm necessidade de pensar
emum produto global, com capa-
cidade para concorrer com o
mercado externo”, explica Mau-

ro Jordão, presidente da Gift
Fair, a maior feira do segmento
na América Latina.

Interessadas no poder de con-
sumo dos brasileiros, as fabrican-
tes estrangeiras enxergam no
País uma porta de entrada para
seus produtos. Não foi à toa, por-
tanto, que a empresária Ana Si-
mões encontrou facilidades pa-
ra fundar a A&S Importadora.

No fim de 2010, em parceria
com um sócio, ela procurou as
principais fabricantes mundiais
de produtos desenvolvidos sob
os conceitos do “fun design”. A
iniciativa ajudou a empresa a fir-
mar contratos de exclusividade
com empresas conceituadas. Ho-
je, a A&S distribui cerca de 10 mil
produtos, em todo o País, de mar-
cas como ThumbsUp e Takkoda.

Pequenas empresas dão impulso à ‘moda casa’

Caderno:
Uma vez por mês no ‘Estadão’

Na rádio Estadão:
Todos os dias pela manhã

Na internet:
www.estadaopme.com.br
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Privacidade
agora ajuda
a vender
tecnologia
Respeito a dados de usuário vira prioridade
para as gigantes Google, Apple e Microsoft

GRIFES PEGAM CARONA NA ARTE
URBANA PARA REJUVENESCER
Marcas internacionais promovem exposições e contratam grafiteiros

Mudança. Após ser processada na Europa, Microsoft incluiu ferramenta contra rastreamentos no novo Internet Explorer

Ícone. Lady Dior, a bolsa da princesa Diana, virou obra de arte

Somini Sengupta
THE NEW YORK TIMES
SAN FRANCISCO

A privacidade não é mais uma
dor de cabeça regulatória ape-
nas. Companhias de internet
estão se digladiando para pro-
var aos consumidores que
seus dados estão mais seguros
e controlados.

Em alguns casos, empresas es-
tabelecidas estão tentando ga-
nhar vantagem de mercado lan-
çando-se como amigas da priva-
cidade. Por exemplo, o Mozilla,
um azarão no mercado de nave-
gadores, sugeriu na semana pas-
sada que permitiria que seus
usuários desativassem comple-
tamente softwares de rastrea-
mento da concorrência.

Ao mesmo tempo, empresas
de plataforma de internet estão
estabelecendo limites a outras
empresas com as quais fazem ne-
gócio. No ano passado, por exem-

plo, a Apple começou a requerer
que aplicativos em seu sistema
operacional obtivessem permis-
são de usuários antes de rastrear
seu local ou espiar calendários e
contatos armazenados num
iPhone. Ademais, várias grandes
e pequenas empresas estão ofe-
recendo diversas ferramentas re-
lacionadas à privacidade, desde
formas de proteger dados arma-
zenados na nuvem até códigos
para mensagens no Facebook.

Na semana passada, Brendon
Lynch, diretor de assuntos de pri-
vacidade da Microsoft, declarou
que empresas como a sua come-
çaram a considerar as “forças de
mercado em jogo na privacida-
de”. “Não se trata apenas de de-
fensores da privacidade e regula-
dores pressionando. As pessoas
estão mais preocupadas com a
privacidade porque a tecnologia
se entrelaça com suas vidas.”

Essa declaração pode soar um
tanto divertida para os que se re-

cordam dos problemas da Micro-
soft com reguladores europeus
há dez anos. Naquela época, ela
foi obrigada a fazer mudanças
substanciais sobre como seu sis-
tema de login online .Net Pass-

port armazenava endereços, ida-
des e outros detalhes pessoais.

No começo do ano, a compa-
nhia sinalizou sua sensibilidade
à privacidade ativando um sinal
antirrastreamento em seu nave-
gador Internet Explorer mais re-
cente. A Microsoft também vi-
sou ao seu rival Google com uma
campanha de marketing decla-
rando que os consumidores esta-
vam sendo direcionados a anún-
cios conforme seu histórico de
buscas e conteúdos de e-mails.

Joel R. Reidenberg, professor
na Escola de Direito Fordham,
disse que a Microsoft havia feito
um giro de 180 graus para enfati-

zara proteção de dados do consu-
midor. “Estamos vendo mais
companhias tentando fazer isso
– desenvolver serviços de prote-
ção à privacidade”, disse Reiden-
berg, cujo Centro de Política de
Informação Legal recebeu doa-
ções tanto da Microsoft quanto
do Google.

Outras iniciativas. Além de re-
querer que aplicativos busquem
permissão do usuário antes de
rastrear localizações, a Apple in-
cluiu em seu sistema operacio-
nal móvel uma maneira de os
usuários desativarem ou reajus-
tarem uma série de dígitos que

identificam um aparelho para
fins de rastreamento.

O Facebook exige que aplicati-
vos no seu APP Center ofereçam
aos consumidores uma política
de privacidade e introduziu, em
2012, controles de privacidade
para permitir que seus usuários
façam um ajuste fino sobre
quem vê quais postagens e fotos.

Em 2011, o Google tentou dife-
renciar sua rede social, o
Google+, como sensível à privaci-
dade. Introduziu a ideia de “cír-
culos” para permitir que certas
informações fossem omitidas
de determinadas pessoas. /
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                  Como vai? Somos o Sebrae.
Especialistas em pequenos negócios.

Vai empreender? Vai ampliar? Vai inovar?

BRENDON LYNCH
DIRETOR DE ASSUNTOS DE
PRIVACIDADE DA MICROSOFT
“As pessoas estão mais
preocupadas com a privacidade
porque a tecnologia se entrelaça
com suas vidas.”

GISELA SCHULZINGER
PROFESSORA DA ESPM
“Os consumidores
querem produtos com
valor agregado.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B17.




