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No segundo andar da loja de
departamentos Harrods em
Knightsbridge, em algum ponto
entre a Gucci, Prada e Chanel, o
mais novo estágio na revolução
do luxo acessível começou. A
Louis Vuitton, a marca que gosta
de se chamar de "a mais exclusiva
do mundo", graças à sua distribui-
ção totalmente integrada, sem
vendas no atacado ou em free
shops, quebrou um de seus pró-
prios mandamentos - "tudo sob
um mesmo teto" — e abriu um es-
paço independente prêt-à-porter.

"É uma decisão pragmática", diz
Yves Carcelle, presidente da marca
de artigos de luxo que se expandiu
além de sua linha de bolsas e ma-
las. "Gostaríamos de ter colocado
tudo junto no espaço que temos
no primeiro andar dedicado aos
artigos de couro, mas precisaría-
mos de um andar inteiro, e eu acho
que o senhor Al-Fayed (o dono da
Harrods) não teria gostado disso.
Nós a imaginamos como uma loja
em dois lugares."

No entanto, é possível que os
consumidores não venham a ver a
coisa dessa maneira. Muitas pes-
soas que visitam o departamento
de roupas da Harrods provavel-
mente vão ignorar as bolsas — e,
por isso, não entrarão nas lojas
Vuitton, conforme Carcelle reco-
nhece. "Algumas pessoas não se
sentem confortáveis dentro de
uma loja de luxo."

O setor dos artigos de luxo pro-
vavelmente estará atento ao de-
senvolvimento do espaço na Har-
rods, que abriu no começo do
mês, e seu efeito sobre o negócio
da Vuitton. Para outras compa-
nhias cujas identidades também
dependem das marcas de luxo e
cuja maior parte das vendas têm
origem nos acessórios, o destino
da experiência prêt-à-porter da
Vuitton poderá influenciar suas
estratégias quando o assunto for
qualquer segmentação de suas
operações no futuro.

O espaço prêt-à-porter da
Vuitton na Harrods é parte de um
plano de três partes que objetiva
alcançar novos mercados e que
também envolve a abertura de
lojas em cidades menores, não
vistas tradicionalmente como
centros de venda de artigos de lu-
xo: Leeds, na Inglaterra, por
exemplo, terá sua primeira loja
Louis Vuitton em outubro.

A terceira parte do plano é o
comércio eletrônico. Em novem-
bro a Vuitton tornou-se a primei-
ra das marcas de luxo da Moet
Hennessy Louis Vuitton (LVMH)
a abrir sua própria loja na inter-
net, quando a lançou na França.
Uma loja na internet no Reino
Unido começou a operar no mês
passado. A controladora da Vuit-
ton, a LVMH, já vende vários pro-
dutos de suas várias marcas de
luxo através de sua subsidiária da
internet nos EUA, a Eluxury.

"Existe uma geração cujo aces-
so ao mundo se dá .parcialmente
pela internet", afirma Carcelle.
"Essas pessoas se sentem mais

confortáveis na internet. Por que
negar a elas esse contato? Em to-
do caso, isso sempre será uma
parte menor dos negócios—pro-
vavelmente o tamanho da maior
loja de qualquer mercado, mas
não mais do que isso."

A Vuitton está entrando no mer-
cado de sua maneira tradicional,
via artigos de couro, ao passo que a
iniciativa na Harrods representa a
primeira vez que a Vuitton será
identificada como uma parte
prêt-à-porter. É através das roupas
femininas, e das "bolsas da moda"
influenciadas pelas roupas femini-
nas, que a Vuitton sente que pode-
rá combater as acusações de que o
luxo acessível denigre o luxo.

"Detesto quando as pessoas co-
meçam a falar sobre a democrati-
zação do luxo", diz Carcelle. "Isso
tem uma conotação de rebaixa-
mento no mercado, o baratea-
mento de seus produtos. Pode-
mos ser mais acessíveis, mas nos-
sas ofertas estão mais e mais sofis-
ticadas" — em outras palavras,
inacessíveis; e ele não está falan-
do apenas sobre as pedras semi-
preciosas que são incrustradas
nas bolsas feitas sob encomenda,
mas no estilo da oferta em si.

De fato, foi em parte para levar
essa sensação de moda inovado-
ra àquela que já foi uma marca
de luxo tradicionalista e burgue-
sa, e penetrar mais fundo no
mercado da moda que o estilista
Marc Jacobs foi contratado e co-
leções de roupas foram lançadas
em primeiro lugar em 1997.

"Foi um risco enorme — o único
grande risco que a LVMH de fato
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assumiu com a Vuitton", diz Car-
celle. "Lembro quando compra-
mos nossa primeira máquina de
costura. Isso realmente marcou a
implementação de uma nova cul-
tura, mas nós sentimos que tínha-
mos apenas um lado da história da
Vuitton: a herança. Nós queríamos
acrescentar aquele frisson sazonal
que vem com a moda. E foi princi-
palmente uma coisa de imagem,
sendo que agora é também um ne-
gócio. Isso funciona para atrair os
clientes com mais freqüência."

Essa é também a razão pela qual
Carcelle diz não ver limites à ex-
pansão: "sempre haverá novos paí-
ses, novas cidades". Por causa da
penetração da moda na cultura ge-
ral, "a mulher de Manchester quer
uma bolsa do mesmo jeito que a
mulher de Paris. Na China nós esta-
mos em cidades que as pessoas no
Ocidente nunca ouviram falar".

Das 347 lojas Vuitton existen-
tes no mundo, apenas 70 ven-
dem roupas (em relação a duas,
oito anos atrás), a geralmente
elas não são a primeira coisa que
você vê quando entra na loja; as
roupas tendem a ser posiciona-
das como uma compra de desti-
no, o que significa que os consu-
midores precisam procurá-las.

A Harrods provavelmente vai
mudar tudo isso, expondo a marca
a todo um grupo novo de consu-
midores de moda. "É preciso se
adaptar aos tempos", diz Carcelle.

Os investidores dizem que a
decisão de romper a regra do
"sob um mesmo teto" é meio que
uma surpresa. "O prêt-à-porter
inicialmente estava posicionado

Carcelle, da Louis Vuitton, quer aumentar os lucros sem perder imagem sofisticada

como uma ferramenta de moda
para guiar os consumidores às
lojas", explica Jacques-Franck
Dossin, diretor executivo de aná-
lises de ações, artigos de luxo e
cosméticos do Goldman Sachs.
"Com as roupas, havia um moti-
vo para ir às lojas três vezes por
ano, mas as roupas eram muito
caras, de modo que você as via, as
desejava — e então olhava para o
preço e acabava comprando uma
bolsa. Ao colocar o prêt-à-porter
em lojas separadas, perde-se o
efeito motivador do tráfego!
Mesmo assim, isso dará uma
maior legitimidade e um foco
maior às Unhas prêt-à-porter."

Sobre o motivo de a Vuitton ter
começado com a Harrods, Carcelle

diz: "Não é só o fato de ser em Lon-
dres. O mundo inteiro compra lá".

Em outras palavras, a Vuitton
quer que sua moda, relativamen-
te inacessível em termos estéti-
cos, seja mais acessível em ter-
mos físicos. "Dissemos aos nos-
sos sócios de todas as partes do
mundo que vamos estudar a ex-
periência da Harrods e ver o que
acontece", afirma ele.

Se ela funcionar, a Vuitton po-
derá ter resolvido um dilema do
negócios dos artigos de luxo: co-
mo ter uma imagem sofisticada e
lucros em rápido crescimento. Se
não funcionar, ela poderá muito
bem culpar Mohamed Al-Fayed
por ele não ter fornecido o piso
térreo inteiro da Harrods.



"Consumidor não quer só produto, quer experiência" 
Vanessa Barone De São Paulo  
 
Achar saídas para incrementar o consumo de moda é uma das funções da designer de interiores 
mineira Lena Pessoa. Morando há 20 anos em Paris, e tendo como clientes empresas do porte de 
Louis Vuitton, Givenchy e Kenzo, Lena especializou-se em analisar a identidade de uma marca e, 
a partir daí, criar um conceito personalizado de varejo. "O consumidor, no mundo todo, não quer 
só produto, quer experiência", diz Lena. 
 
Entre os trabalhos mais marcantes de Lena está a nova concepção das lojas Emilio Pucci, depois 
que a grife foi comprada pelo grupo LVMH, em 2000. 
 
Desde então, Lena já criou mais de 40 lojas, uma diferente da outra. "O conceito se mantém, mas 
cada loja tem a identidade da cidade onde está", diz a designer. A começar pelas cores. "Criei o 
mesmo projeto em cores diferentes. A loja Emilio Pucci de Londres é turquesa. A de Tóquio é 
lilás", exemplifica. 
 
A loja Emilio Pucci japonesa é mais futurista, tem dois andares e escadaria com projeções 
eletrônicas. A de Londres é mais aconchegante e é decorada com fotos antigas do estilista italiano 
com suas clientes famosas, como a atriz Marilyn Monroe. 
 
Para criar a nova identidade das lojas da Kenzo, Lena inspirou-se no "jeitinho brasileiro". "Aqui, os 
vendedores são muito mais simpáticos, oferecem cafezinho e biscoito". Por isso, as lojas Kenzo 
passaram a oferecer comidinhas de várias nacionalidades, com mudanças semanais no cardápio. 
 
"Trabalhar o paladar tem tudo a ver com a filosofia de Kenzo, que se inspira em culturas 
exóticas." No Brasil, Lena já prestou consultoria para Patachou, que vende roupas femininas, e 
Carla Amorim, de jóias. 
 
A designer fará a palestra "Loja-Imagem-Faturamento", amanhã às 9hs, no Cine Plex, do BH 
Shopping, em Belo Horizonte (MG). A palestra faz parte da programação do Oi BH Fashion Tour, 
evento de moda que segue até amanhã apresentando desfiles de 22 grifes, além de shows de 
música e exposições. Hoje, desfilam as grifes Zoomp, Drosófila, Colcci, Patachou e Graça Ottoni, 
entre outras. 
 
A apresentação em BH é a primeira parada do Oi Fashion Tour, evento itinerante de moda que , a 
partir de agosto, vai para Recife, Salvador e Belém do Pará. O BH Fashion Tour tem patrocínio da 
Oi, empresa do grupo Telemar, co-patrocínio da Motorola, do BH Shopping e Diamond Mall, além 
de apoio do Museu de Artes e Ofícios e do governo de Minas Gerais. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B6.  
 




