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A fila da
BOLSA
Produtos com tiragem
limitada e preço nas
alturas geram listas
de espera na cidade

R uben estava nos braços da atriz
Carolina Dieckmann. em uma
festa, quando atraiu a atenção

da promoter Marina Morena, "Fiquei
apaixonada", conta ela. "E ainda mais
vidrada quando a Carol me falou da
exclusividade." Ruben tem nome de
gente, mas é uma bolsa de couro da
grife italiana Diesel. Há apenas 500 de-
las no mundo. Só cinco unidades, até
agora, foram trazidas para o Brasil, to-
das vendidas no mesmo dia em que
apareceram nas lojas, há um mês e
meio. O preço: l 900 reais cada uma.
"Eu pagaria até 3 000 reais", garante
Marina. ""Quis comprar a da Carolina,
mas ela não topou vender." Desolada,
restou à promoter entrar na lista de es-
pera organizada pela marca, com ou-
tras 26 mulheres também loucas para
ficar com uma Ruben. "Paramos de
aceitar nomes quando soubemos que a
nova remessa seria de somente vinte
pecas", afirma Esber Hajli, represen-
tante da Diesel no Brasil.

Alguns produtos exclusivos como es-
se, com tiragem limitada — e preço
muitas vezes nas alturas —, atraem fi-
las de interessados entre os consumido-
res paulistanos. "Quem compra tais ar-
tigos quer se diferenciar em meio a
urna classe que já é diferenciada", ana-
lisa o professor Mário René Schweri-
ner, coordenador do curso de pós-gra-
duação em ciências do consumo da Es-
cola Superior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM). Em São Paulo, 86 pes-
soas estão inscritas para comprar uma
calça da coleção VB Rocks, desenhada
pela ex-spice girl Victoria Beckham pa-
ra a marca americana Rock & Republic.
"As 150 peças que recebemos em mar-
ço saíram em três dias", conta Mariana
Nanas, da Jeans Hall, onde as calças
VB são vendidas por preços a partir de
l 200 reais. Na rede de lojas Expand,
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