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A
SSIM COMO AS GRIFES CELEBRADAS NESSES EVEN-
tos, as festas de moda apostam em fórmulas pre-
visíveis: um DJ famoso, algumas celebridades de
primeira linha e os necessários representantes da
indústria. Mas, quando a casa de artigos de couro
italiana Bottega Veneta ofereceu um jantar em

Paris no chique restaurante Relais Plaza, em março, o clima
era intencionalmente discreto e intimista.

Num lado do salão, participando de um banquete com
alguns notáveis parisienses, estava François-Henri Pinault,
o afável presidente executivo da PPR (ex-Pinault-Printemps
Redout), proprietária da Bottega Veneta e de outras grifes
sofisticadas como a Gucci. Na mesa central, rodeado por
negociantes de mobiliário e um pequeno grupo de velhos
amigos, ficava o alemão Tomas Maier, 49 anos, o criativo
diretor da Bottega Veneta. O estilista é amplamente res-
ponsável por conduzir a grife a uma lucrativa antitendên-
cia de sutileza e refinamento, num mercado de luxo ex-
cessivamente embriagado com logos, por meio do concei-
to que escolheu para a marca: a discrição.

Apesar de o jantar comemorar a nova loja da Bottega
Veneta na avenida Montaigne - um lugar criado por Maier
com absoluta liberdade com vitrines no estilo das bou-
langeries exibindo fileiras de acessórios de couro trança-
do -, há mais motivos para uma f ête. Além das novas
linhas de jóias e mobiliário, Maier abriu 18 lojas em
2005; mais dez serão inauguradas este ano. Ele transfor-
mou a Bottega Veneta, que está a caminho de atingir
estimados US$ 238 milhões em vendas no ano, na segun-
da grife mais bem-sucedida da PPR depois da Gucci -
ultrapassando até mesmo a icônica Yves Saint Laurent.

Como Tomas Maier revitalizou a casa de artigos de



A receita cresceu 66% no ano passado, chegan-
do a US$ 190 milhões, e o lucro triplicou para
US$ 17 milhões. A PPR não esperava ganhar
nem um centavo com a marca - comprada em
2001 da família Moltedo, que fundou a grife -
até o ano que vem.

Maier e sua equipe são rebeldes do luxo. Eles
se recusaram a sucumbir à democratização das
grifes de luxo, caracterizada por grandes logos,
produtos com preços reduzidos e bolsas sem mar-
ca. Mesmo os consumidores que mais valorizam
marcas - os japoneses - não parecem sentir falta
dos logos expostos. Num trunk show (apresenta-
ção às clientes das melhores peças da marca) na
nova butique da grife Omotesando, em Tóquio,
no mês passado, Maier vendeu US$ 308 mil em
bolsas em menos de duas horas. (É claro, as cli-
entes japonesas pediram que ele assinasse o inte-
rior das bolsas.) "É evidente que para modelos
como a bolsa B, da Fendi, de US$ 1.430, não ter
marca é inconcebível", disse Maier. Mas para ele
"são as mulheres que decidem se uma bolsa é
boa ou não. Elas sabem exatamente o que que-
rem. Então, quanto mais eu conseguir evitar o
que é moda e tendência, melhor para a grife."

O conceito de Maier - de que o consumidor
pode reconhecer uma marca pelo design e pela
qualidade do produto em vez do logo - é limita-
do a um consumidor muito sofisticado, mas é
exatamente o elitismo que o faz funcionar. Uma
pesquisa realizada semanas atrás entre america-
nos com alto poder aquisitivo pelo Luxury Insti-
tute de Nova York revelou que a Bottega Veneta

superou Hermes e Armani como a marca de
moda luxo de maior prestígio este ano.

"Este é um produto para pessoas que real-
mente consomem luxo de forma muito exclusi-
va", diz Pinault, referindo-se ao que os gurus do
luxo chamam de mercado "über-premium". "Há
pouquíssimas marcas nesse segmento do mer-
cado, e elas são tradicionais e sérias. O que To-
mas fez foi trazer uma visão muito inovadora e
de vanguarda para a história desta grife, mar-
cada pela arte."

A mulher que compra Bottega pode não preci-
sar de logos, mas certamente precisa de muito
dinheiro. Uma bolsa típica - a famosa Cabat de
couro trançado, por exemplo - custa mais de US$
2 mil e pode chegar a US$ 75 mil se for confecci-
onada com um couro exótico como o de crocodi-
lo. A verdadeira assinatura da marca - couro tran-
çado, ou intrecciato - foi criada em 1966 quando
a Bottega Veneta nasceu como uma empresa fa-
miliar na região do Vêneto, na Itália, uma área
conhecida pelo couro macio e por artesãos que
sabem como manipulá-lo. A grande idéia então -
e ainda hoje - foi usar o couro de luvas para fazer
bolsas, criando um formato macio, maleável e um
estilo mais casual, que não necessita de logos. O
slogan original da companhia diz: "Quando as suas
próprias iniciais são o suficiente."
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