
Montblanc lança linha de canetas de preço 'popular'  
 
A StarWalker, voltada para o público jovem, vai custar R$ 1.172 na versão tinteiro  
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A Montblanc acaba de lançar uma linha de canetas, a StarWalker, com a qual 
pretende conquistar novos consumidores, sobretudo os jovens que ainda não têm 
como desembolsar, por exemplo, R$ 9.220 por uma Nicolau Copérnico ou R$ 1.600 
pela Meisterstück Classique, aquela pretinha, tinteiro, com o monte nevado na 
ponta e que freqüenta 9 entre 10 bolsos de executivos do mercado financeiro. 
Detalhe: o novo modelo - digamos "popular" - chega ao consumidor ao preço 
sugerido de R$ 1.172, a tinteiro, e R$ 792, a esferográfica.  
   
 
Pode parecer muito, mas não perto da recém-lançada Montblanc Jules Verne, com 
corpo e tampa em laca azul: R$ 3.000 a tinteiro, R$ 1.625 a esferográfica, e R$ 
6.232 o trio de escrita, que inclui também a lapiseira.  
   
 
Verne fará companhia, entre outros, a Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Oscar 
Wilde, Dostoievski e Charles Dickens, que deram origem a séries limitadas. O 
modelo Verne, por exemplo, tem 14 mil exemplares e a Copérnico, lançada no 
primeiro semestre, está esgotada.  
   
 
E se alguém acha altos os preços da Montblanc, que fatura cerca de US$ 2 bilhões 
por ano e foi criada em 1908, na Alemanha, ficará boquiaberto com a caneta que a 
italiana Aurora exibe amanhã, em São Paulo, na joalheria R.Wannier, no shopping 
Pátio Higienópolis. A caneta Aurora Diamond, cravejada com 1.919 diamantes para 
marcar a data de fundação do fabricante, está avaliada em 750 mil, ou a bagatela 
de R$ 2,47 milhões.  
   
 
A preciosidade será vendida em leilão - o modelo em exibição no País é um 
protótipo -, e o comprador acompanhará sua produção em Turim. Peça única, a 
Diamond também levará assinatura do comprador e até seu retrato, no anel que 
separa o corpo da ponta da caneta.  
   
 
Para quem não quer ou não pode figurar no livro Guinness de recordes como o 
dono da caneta mais cara do mundo, a Aurora oferece outras opções, entre as 
quais a linha Afrika, também limitada, com pena tinteiro em ouro 18 quilates e 
preço sugerido de R$ 5.685. A esferográfica sai bem mais em conta, ao preço de 
R$ 910.   
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