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Nesta época de liquidações de verão na França, muitos parisienses invadem as 
lojas das grandes grifes para tentar comprar produtos de luxo a preços mais 
acessíveis. Mas muitos não sabem que é possível comprar pela internet artigos 
dessas mesmas marcas com descontos que podem chegar a 75% e, melhor ainda, 
durante o ano todo e sem precisar viver o sufoco de butiques lotadas. Basta apenas 
apertar o botão do mouse. Divulgação  
   
Kenzo, Dolce & Gabanna, Christian Dior, Marc Jacobs, Burberry, Ralph Lauren, 
Diesel e Gucci são apenas alguns exemplos das mais de 80 marcas de prestígio que 
podem ser encontradas no site francês Brandalley, que apresenta mais de 2 mil 
artigos diferentes. As roupas, acessórios e até objetos de decoração de luxo 
vendidos on-line pertencem a coleções passadas e também atuais, já que excessos 
de estoques ou encomendas canceladas por lojistas que revendem essas grifes 
também podem ser encontrados no site francês, que acaba de comemorar seu 
primeiro ano de existência.  
 
Apenas neste curto período, a empresa já reúne 750 mil membros inscritos em 
toda a Europa e registra 400 mil visitas e 8 milhões de páginas vistas por mês, 
segundo dados da consultoria AC Nielsen. Muitas grifes de luxo também vendem 
seus produtos por internet em seus próprios sites. O site Brandalley mostra uma 
oferta bem mais variada, reunindo dezenas de marcas, e também mais 
competitiva, já que os preços não são os normalmente praticados pelas grifes.  
 
Brandalley, que se autodenomina "a primeira galeria on-line de marcas de 
prestígio", já envia mais de 7,5 mil produtos por mês a vários países europeus. A 
distribuição é feita apenas na Europa, já que a empresa no momento tem o 
objetivo de consolidar sua posição apenas nesse continente.  
 
As compras dos internautas, que gastam em média entre 70 euros e 80euros a 
cada compra, vêm crescendo 70% ao mês, diz o presidente da empresa, Sven 
Lung. O sucesso crescente na França acabou levando a companhia a criar em 
janeiro deste ano o mesmo tipo de site na Inglaterra. Até o final do ano, sites 
Brandalley deverão ser criados na Espanha e na Alemanha. "A aliança entre luxo e 
internet representa um novo modelo econômico para as grifes, que podem escoar 
estoques não vendidos, e também novas oportunidades de bons negócios para o 
consumidor", diz Lung.  
 
O faturamento da Brandalley previsto para este ano se situa entre 4,5euros e 7 
milhões de euros. Lung, que é francês, prevê que a empresa atingirá um forte 
crescimento a partir de novembro deste ano, quando os internautas farão suas 
compras de Natal. "A empresa já deverá registrar lucros em 2007", diz ele. O fundo 
de investimentos Banexi Ventures, que pertence ao banco francês BNP Paribas, 
injetou 3,3 milhões de euros no site.  
 
Lung também observa que a expansão do comércio on-line na França e em outros 
países da Europa contribuirá para expandir as atividades da Brandalley. Na França, 
15 milhões de pessoas compram atualmente produtos pela internet, ou seja, 25% 
dos franceses. Na Grã-Bretanha e Alemanha esse número atinge, respectivamente, 
21,1 milhões e 25,2 milhões de pessoas, segundo a Eurostaff. Ainda de acordo com 
o mesmo organismo europeu de estatísticas, 70% dos clientes de grifes de luxo já 
compraram ou consideram a possibilidade de comprar um produto de grife pela 
internet, o que na avaliação de Lung reitera o forte potencial de desenvolvimento 
desse setor.  
 



A rede mundial de computadores representa vendas de mais de 57 bilhões de euros 
na União Européia e as previsões indicam crescimento desse setor. Na Grã-
Bretanha, por exemplo, as compras de artigos de moda e beleza pela internet são 
as que vêm registrando maior expansão no varejo virtual, de 85% em 2005, diz 
Lung.  
 
No site Brandalley, os clientes, cuja maioria é de mulheres, também podem 
participar das vendas "flash", ou seja, um estoque de produtos em quantidade 
limitada e disponível apenas por um prazo determinado, de alguns dias. Agora, pelo 
menos na Europa, para se comprar um vestido Kenzo ou um casaco Armani não é 
mais necessário esperar pelas liquidações. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 jul. 2006, Empresas / 
Tendência&Consumo, p. B6. 
 


