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Livro da história da Louis Vuitton reforça sua mística em época de expansão. 
 
A marca Louis Vuitton parece estar brincando com os preceitos do mercado de luxo na sua 
marcha expansionista. Recentemente, tomou a decisão global de tornar seus produtos acessíveis 
também em cidades de porte médio como Leeds, na Inglaterra, onde abrirá uma loja em outubro. 
Na Harrods, em Londres, está dispondo em andares separados roupas e acessórios de couro - e 
isto nunca tinha sido feito antes. Também está calibrando a operação de vendas na internet. 
 
Hoje, a marca tem 347 lojas no mundo, sendo 17 delas na América do Sul. Segundo Frédéric 
Morelle, presidente da Louis Vuitton para África do Sul e América Latina, a região vai ganhar mais 
quatro lojas, sendo uma delas no Brasil. Ele não revela a cidade, mas a inauguração está prevista 
para 2007. 
 
A expansão vem, contudo, sustentada no culto à tradição. Para garantir que os consumidores dos 
mercados emergentes continuem vivenciando sua mística, a Vuitton está firmando sua presença 
institucional. Lança no país o livro "Louis Vuitton, the Birth of Modern Luxury", do catalão Paul-
Gérard Pasols. Ex-diretor de comunicação da empresa, Pasols se afastou por dois anos para 
relatar a história da LV em 354 páginas. 
 
É um trabalho diferente do livro "Louis Vuitton", da francesa Stéphanie Bonvicini, de 2004, que 
relacionava um herdeiro da empresa com o nazismo. As páginas de Pasols recontam o mundo do 
monograma sem confrontos. A versão em inglês custa R$ 320. Não há tradução para o português, 
só para o russo. Pois é. 
 
Valor: Quais são as mudanças que o sr. vê na história da marca?  
 
Paul-Gérard Pasols: De 1854 até 1998, a Vuitton tinha um luxo fora de época. Qualquer problema 
que houvesse no processo de produção que pudesse comprometer a qualidade, a empresa parava 
tudo. Campanhas de publicidade poderiam ser interrompidas. Não havia uma urgência de 
lançamentos. Quando começamos a investir na moda, aceleramos o processo. De empresa de um 
produto só, multiplicamos a aplicações da marca. 
 
Valor: Este é o livro oficial da empresa? 
 
Pasols: Não quis fazer um livro corporativo, é um livro de autor. Não é um "Evangelho, segundo 
Louis Vuitton". Mas existem poucas críticas. Encontrei mais informações positivas e me ative a 
elas. 
 
Valor: Qual o principal desafio das grifes de luxo? 
 
Pasols: É integrar os novos consumidores - como as "vítimas da moda" - e aumentar as vendas 
sem perder a magia da sofisticação. A Vuitton consegue isso com uma comunicação de marca 
disciplinada e uma presença firme. Por mais que o número de lojas cresça, elas seguem com seu 
padrão reconhecível. 
 
Valor: Como se comportam os consumidores emergentes? 
 
Pasols: É uma questão de tempo que eles venham a consumir a marca. Lembro de uma ministra 
chinesa que chegou indignada numa loja Vuitton para ver uma bolsa e dizendo que ali os produtos 
custavam mil vezes o salário de um trabalhador. Quatro anos depois, ela consumia a marca. 
 
 



Valor: E os consumidores brasileiros? 
 
Pasols: Os americanos não se importam de comprar luxo em lojas de departamentos. Já os 
argentinos são bastante aristocráticos. Os brasileiros me parecem ter um perfil hedonista 
intrigante. Em 1886, Jacques Offenbach escreveu a opereta "La Vie Parisienne" na qual um 
brasileiro gastador chega a Paris para viver a sofisticação da capital. Brasileiros são muito 
seduzidos pela potência da Vuitton. 
 
Valor: O que o sr. fará depois do lançamento do livro? 
 
Pasols: Viajar. Trabalhei na Vuitton por 20 anos. É uma empresa que te absorve como se fosse 
uma seita - e duas décadas é muito tempo para vestir o hábito de monge de uma empresa. É bom 
dar uma parada.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 
 
 
 
 


