
Net-à-Porter, um modelo de loja virtual vestido para matar 
Vanessa Friedman 
 
Há seis anos, quando Natalie Massenet tentava levantar fundos para a sua empresa emergente de 
internet, a Net-à-Porter, uma butique de moda de luxo on-line, ninguém se interessou. "Isso foi 
numa época em que as pessoas despejavam milhões de libras esterlinas em quase qualquer 
empresa virtual, mas quando elas ouviam 'mu lheres', 'moda' e 'internet' a resposta era não", diz 
Massenet. 
 
Mas, ao tomar a dianteira da Net-à-Porter, ela agora obrigou to das as demais marcas no mundo 
do luxo a brincarem de pega-pega. 
 
Nesta semana, Massanet anunciará um faturamento de 21,3 milhões de libras esterlinas (US$ 
39,7 milhões), um aumento de 80% em relação a 2004. Mark Sebba, o executivo-chefe, revela 
que as vendas na 12 primeiras semanas do ano registram alta de 49%, com uma média de 400 
pedidos por dia. A empresa acredita que essas taxas irão se manter e planeja abrir um centro de 
distribuição nos EUA no fim do ano. 
 
A loja da web atrai uma média de 90 novos clientes ao dia, de 101 países (que incluem Fiji e 
Groenlândia), que gastam, em média, 400 libras esterlinas. 
 
De acordo com a Forrester Research, marcas de luxo agora "ficaram sem outra opção a não ser 
oferecer um canal de vendas on-line". Aproximadamente 39 milhões de europeus compram 
roupas pela internet — número que deverá crescer para 73 milhões até 2009 — enquanto a 
receita do varejo on-line nos EUA deverá superar US$ 200 bilhões neste ano, sendo o setor de 
vestuário uma das três categorias de crescimento mais acelerado. 
 
Em outubro, a Louis Vuitton abriu uma butique para atender a França e a Alemanha (há planos 
para um site para o Reino Unido). Na mesma época, a Cristian Dior inaugurou a sua loja on-line 
francesa. A Gucci já vende pela internet nos EUA há quase três anos, porém só no começo deste 
ano François Pinault, chefe da controladora da Gucci, a Pinault-Printemps-Redoute (PPR), pediu a 
Nicolas Ghesquière da Maison Balenciaga e Alexander McQueen para pensarem sobre modelos 
para sites de luxo do Grupo Gucci. 
 
Sites como NeimanMarcus.com e eLuxury.com se alinharam com a tendência, mas a Net-à-Porter 
mantém a liderança. Massenet diz: "Pensei que se fosse possível combinar conteúdo com 
comércio conquistaria o Santo Graal". Seu si te é concebido como uma revista, tudo está à venda 
e é entregue em todo o mundo em 48 horas. Foi uma idéia engenhosa. Para Cohen, "a companhia 
agora é o arquétipo para o varejo de luxo na web". 
 
Mas mesmo arquétipos precisam evoluir, e a Net-à-Porter atualmente está gerenciando a sua 
transição de empresa emergente para empresa em expansão. No ano passado, gastou cerca de 
1,2 milhão de libras esterlinas reformando suas operações de apoio. O desafio agora é, nas pala 
vras do diretor de marketing Martin Bartle, "como passar da condição de companhia local que 
atua global mente para uma empresa global que atua localmente". 
 
A interação com o consumidor é um dos alvos de reformulação. "Es¬tamos tentando entender a 
maior segmentação dos nossos clientes e ampliando a nossa política de compras de acordo". O 
site agora inclui as marcas americanas como a Milly e Tibi, cujos vestidos podem custar apenas 
100 libras esterlinas. Mas, por outro lado, ela também vende um vestido de 6,5 mil libras 
esterlinas de Roberto Cavalli. 
 
"Por não termos qualquer limitação física para a quantidade de estilistas que podemos manter no 
nosso estoque, podemos oferecer uma vasta gama, com a advertência de que tudo faz parte 
daquela ponta extrema da moda que dita tendências", disse Massenet.  



"Lembretes" semanais sobre novos produtos são enviados por e-mail a clientes de acordo com 
seus estilistas favoritos. "To dos subestimaram a capacidade do cliente de gastar nesse tipo de 
ambiente, a internet", diz Massenet. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


