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Uma bolsa de mão da Louis Vuitton é uma obra de arte? Bernard Arnault, chefe da Moët Hennessy 
Louis Vuitton (LVMH), maior fabricante mundial de artigos de luxo, gostaria que você pensasse 
que sim. A empresa abriu recentemente uma galeria de arte no sétimo andar de sua nova loja-
modelo, na Avenue des Champs Elysées. A exibição de inauguração apresentava trabalhos de 
Vanessa Beecroft, uma artista americana da moda. 
 
Entre as obras estavam grandes fotografias de mulheres brancas e negras nuas formando as 
letras de Louis Vuitton. Outra é um vídeo de uma "tableau vivant", um quadro vivo, de mulheres 
quase nuas pousando como se fossem bolsas de mão nas prateleiras de uma loja. 
 
O executivo-chefe da Louis Vuitton, Yves Carcelle, também minimiza o aspecto comercial do 
projeto. Ele diz que a idéia é tornar a "arte contemporânea mais acessível para muitas pessoas". 
A LVMH, no entanto, claramente também vê uma vantagem de marketing em exibir arte 
contemporânea séria na maior loja mundial da Vuitton e em seu novo "Espace Culturel Louis 
Vuitton". 
 
Para as hordas de turistas japoneses, chineses e russos que arrebatam as bolsas Louis Vuitton 
das prateleiras, a aura de qualidade e exclusividade da marca pode ainda ser o grande atrativo. 
Alguns especialistas em marketing, entretanto, avaliam que os consumidores da Europa e Estados 
Unidos podem precisar de atrativos extras - daí a tentativa de relacionar a marca com arte de 
qualidade. 
 
"Eles querem experiência adicional, portanto, as empresas contratam celebridades como porta-
vozes de suas marcas, empregam artistas da moda para rejuvenescer seu design ou investem em 
arte contemporânea", diz Claudia D´Arpizio, uma especialista em artigos de luxo da consultoria 
Bain, em Roma. 
 
A marca Louis Vuitton é a mais bem-sucedidas do grupo LVMH e atualmente representa cerca de 
25% de suas vendas anuais, de 14 bilhões (US$ 17 bilhões), e mais de 30% dos lucros. 
 
Arnault não cometeu nenhum erro na Louis Vuitton desde que assumiu o controle da LVMH, há 15 
anos. Em uma das batalhas mais acirradas pela compra de uma empresa na história da França, 
ele tirou gerentes ineficientes e pressionou os diretores de criação para revitalizar a marca. Em 
1998, contratou Marc Jacobs, o estilista americano conhecido principalmente por suas coleções 
desalinhadas. 
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