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Pesquisa mundial da ACNielsen coloca as grifes italianas no topo das aspirações dos consumidores 
se dinheiro não for problema. 
 
As marcas de moda italianas Giorgio Armani e Gucci são as mais desejadas do mundo, segundo 
levantamento da empresa de pesquisa ACNielsen. 
 
Um em cada três consumidores disse que compraria produtos Armani ou Gucci caso dinheiro não 
fosse problema, segundo uma pesquisa online com 21.000 consumidores de 42 países realizada 
pela ACNielsen. 
 
"A Giorgio Armani e a Gucci compreendem claramente que marcas fortes geram negócios 
lucrativos", disse Frank Martell, presidente e principal executivo da ACNielsen Europa. "Eles não 
estão apenas vendendo moda, estão vendendo uma imagem: uma coisa pela qual os 
consumidores estão dispostos a pagar um preço mais alto para ter." 
 
A Armani e a Gucci começaram como empresas familiares e se tornaram marcas mundiais na 
década de 1990. Giorgio Armani, que fundou seu império da moda após lançar um blazer sem 
forro em 1975, se expandiu para os setores de cosméticos, utensílios para casa e relógios - e está 
programando a inauguração de hotéis. A Gucci, que pertence à empresa francesa de varejo PPR 
SA, teve seus resultados melhorados pelos ex-executivos Tom Ford e Domenico De Sole, que 
colocaram as bolsas com alça de bambu e os logotipos com o duplo G na moda e os tornaram 
lucrativos. 
 
"Ambas as marcas têm reforçado e atualizado sistematicamente seu valor", disse Deepak Varma, 
vice-presidente-sênior do setor de Pesquisa Internacional da ACNielsen. "Eles continuaram 
investindo em suas marcas." 
 
A Versace, outra marca italiana, ocupou a terceira posição do ranking da ACNielsen: 27% 
disseram que comprariam seus produtos se dinheiro não fosse problema. Entre as outras marcas 
que os consumidores apontaram como seu objeto de desejo estão a Christian Dior, a Ralph 
Lauren e a Louis Vuitton. 
 
A Gucci, fundada em 1921, está impulsionando suas vendas com produtos que evocam suas 
raízes, entre os quais as linhas Guccissima e Flora, de Giannini. A Guccissima traz o logo com o 
duplo G, marca registrada da Gucci, impresso em baixo-relevo em bolsas, botas e sapatos de 
couro, enquanto o símbolo da linha Flora se baseia em uma echarpe criada para Grace Kelly em 
1966. 
 
Hotéis de luxo 
 
A marca Gucci, que é a maior geradora do lucro do Gucci Group NV, divisão de luxo da PPR, 
divulgou uma alta de 14% de suas vendas no quarto trimestre de 2005. O principal executivo do 
Gucci Group, Robert Polet, disse que pretende dobrar as vendas da marca Gucci dentro de sete 
anos. 
 
A Armani, que informou ter registrado lucro líquido de 126 milhões sobre vendas de 1,3 bilhão, 
está ampliando sua marca para além do setor de vestuário, com iniciativas que incluem um 
acordo com a Emaar Properties PJSC, de Dubai, para a construção de, no mínimo, dez hotéis e 
resorts de luxo durante a próxima década. O investimento envolvido nessa empreitada será de, 
pelo menos, US$ 1 bilhão, e os primeiros hotéis da parceria devem ser inaugurados em Milão e 
em Dubai em 2008. 



"Se você quer expandir sua marca, é muito importante fazê-lo por meio das categorias certas", 
disse Varma. "Cada ampliação deve reforçar a identidade da empresa controladora." 
 
A pesquisa da ACNielsen foi realizada em novembro passado e investigou o comportamento 
referente ao consumo e as aspirações futuras de consumidores online da Europa, da região da 
Ásia-Pacífico, dos Emirados Árabes Unidos, da América do Norte e da América Latina. A pesquisa 
perguntou aos consumidores de quais grifes eles já possuíam produtos e que produtos de grife 
eles comprariam se dinheiro não fosse problema. Dos ouvidos, 12% afirmaram já ter algum 
produto Armani e/ou Gucci. 
 
China e Índia 
 
As respostas dos consumidores de mercados emergentes como a China, a Rússia e a Índia foram 
especialmente surpreendentes. Na China, 8% dos participantes disseram já possuir algum produto 
da marca Armani, enquanto 26% disseram que comprariam Armani se dinheiro não fosse 
problema. Na Índia, a Gucci foi a marca mais desejada, com 42% das respostas. 
 
A Versace ficou no topo das preferências na Rússia, onde 47% dos participantes apontaram a 
marca como seu objeto de desejo, seguida pela Christian Dior, pela Gucci e pela Armani. 
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