
ENTREVISTA

A RECEITA DO Luxo
O esquiador, velejador e presidente da Louis Vuitton
conta os segredos da grife mais rentável do mundo

PATRÍCIA CANGADO

Yves Carcelle, presidente mundial
da Louis Vuitton, é apontado por

analistas de mercado como o homem
responsável por transformar esta jóia
da coroa do grupo LVMH - o maior
conglomerado de luxo do mundo - nu-
ma grife lucrativa e moderna apesar
de seus 151 anos. O resultado de 2005,
divulgado na tarde de quinta-feira, re-
força os acertos desse francês de 57
anos, pai de cinco filhos (um de 3 me-
ses), velejador, esquiador e apaixo-
nado por filmes de Bollywood (cinema
indiano). A Louis Vuitton cresceu pou-
co mais de 10% e teve no ano passado
o melhor dezembro de sua história.
Com um quadro tão confortável, o exe-
cutivo encontrou brecha na agenda
para visitar o Brasil, onde ele não pi-
sava havia sete anos. "Eu estava me
sentindo culpado", diz. Segundo o
executivo, o Brasil, apesar de ser emer-
gente em vários aspectos, já pode ser
considerado um mercado mais conso-
lidado para a grife francesa. Na pas-
sagem relâmpago pelo país, o execu-
tivo deu a seguinte entrevista.

ÉPOCA - O senhor é tido como res-
ponsável por transformar a Louis Vuit-
ton numa grife que dá lucro e se re-
nova, apesar dos mais de 150 anos.
Qual é o caminho para chegar a es-
se resultado?

Yves Carcelle - A Louis Vuitton faz
os mesmos produtos que eram fabri-
cados cem anos atrás. Ao mesmo tem-
po, vende sapatos, jóias, relógios e
óculos de sol, produtos que não exis-
tiam antes. O segredo é fazer diferen-
te dos outros. A Louis Vuitton é a úni-
ca grife de luxo do mundo que contro-
la 100% do negócio - é responsável
pela produção, distribuição e venda.
Nós também fomos a primeira grife
de luxo a abrir uma loja em Johannes-
burgo (África do Sul) e na Rússia e,
em breve, na Ucrânia.

ÉPOCA - Por que o senhor passou
tanto tempo sem vir ao Brasil. O país
deixou de ser prioridade para a Louis
Vuitton?

Carcelle - O Brasil é ainda, em al-
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Apetite Desde que chegou à China, em 1992, a grife cresceu mais de 50% ao ano

guns aspectos, um mercado emergen-
te. Mas, em outros, é bastante sofisti-
cado. Nosso negócio aqui já está esta-
belecido. Estamos felizes com nosso
crescimento no país. Tivemos o retor-
no dos investimentos e seguimos com
boas oportunidades de continuar apos-
tando no mercado brasileiro. Temos in-
tenção de abrir lojas em cidades como
Porto Alegre, Brasília ou Curitiba em
dois ou quatro anos.

ÉPOCA - A Louis Vuitton foi uma das
primeiras multinacionais a apostar no
potencial da China. A
empreitada deu certo?

Carcelle - Quando
abrimos a primeira lo-
ja na China, em 1992,
tivemos de escolher o
único hotel de luxo
que existia no país. Is-
so porque as ruas
eram lotadas de bici-
cletas. Mas nós vimos
que um dia a China
iria se transformar numa potência.
Não deu outra. Nós nunca tivemos um
ano em que crescêssemos menos de
50% por lá.

ÉPOCA - Os recentes escândalos fis-
cais envolvendo a Das/u podem ser uma
ameaça à Louis Vuitton no país?

Carcelle - Se nossa loja fosse opera-
da pela Daslu, eu estaria preocupa-
do. Mas não é nosso caso. A Louis Vuit-
ton não faz franquia. Não sei se a Das-
lu vai fechar, temos de esperar. Mas eu
não acredito que os consumidores vão
ligar uma coisa a outra.

ÉPOCA - A crise política no Brasil
causou algum impacto nas vendas da
L.V. no país?
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Carcelle - Cada vez mais há me-
nos influência política e cultural em
nossas vendas. Nossos clientes ten-
dem a reagir do mesmo modo no mun-
do todo. Tanto que nossos best-sellers
são os mesmos. É importante acom-
panhar a política, sentir o clima das
ruas. Mas, às vezes, a crise pode ter
um efeito contrário. Quando as coisas
não vão muito bem, fazer compras po-
de ser um bom remédio.

"Para nós, não há
razão para o

Google não retirar
do site vendedores

de produtos de
luxo falsificados"

ÉPOCA - A pirataria se tornou o prin-
cipal inimigo da Louis Vuitton. No Ja-

pão, onde há o maior
número de consumido-
res da L.V., metade dos
produtos de luxo vendi-
dos pela internet é fal-
sa. Como lutar contra
isso?

Carcelle - Com tole-
rância zero. A internet
é um grande problema.
A Vuitton tem um gru-
po especializado em

vasculhar a rede à procura de produtos
falsos. Fechamos sites diariamente. Nós
também movemos na França uma ação
legal contra o Google. Eles acham que
não é responsabilidade deles hospedar
desde sites nazistas até sites de falsi-
ficadores. Para nós, não há razão pa-
ra o Google não limpar seu site.

ÉPOCA - Recentemente, os Estados
Unidos tiraram o Brasil da lista negra
da pirataria. O Brasil está fazendo um
bom trabalho?

Carcelle - E aí que você vê que o Bra-
sil está no caminho certo. Normalmen-
te, as economias mais prósperas, os
países mais abertos para marcas inter-
nacionais não podem brigar contra a
propriedade intelectual.
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