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m dia típico de verão carioca, num salão do Hotel
Caesar Park, a paisagem de Ipanema serviu de pano
de fundo para se discutir um tema tão sedutor quanto
o cenário: o negócio do luxo no Rio de Janeiro. No
primeiro seminário do Fórum ESPM Rio, parceria com
a MCF Consultoria, os 200 participantes deixaram de
lado os superlativos e clichês para enxergar o que
acontece, de fato, nesse segmento do mercado mun-
dial – orçado em US$ 200 bilhões e, com projeção
de chegar a US$ 1 trilhão até 2010.

E
 NO RIO DE JANEIRO

 NEGÓCIO DO LUXOO

Alexandre Mathias e Carlos Ferreirinha
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CENÁRIO
PROMISSOR

O Rio de Janeiro está na pauta dos
investimentos de luxo, mercado que
cresceu 19% em 2003 em todo o
mundo, segundo pesquisa da
Interbrand. No Brasil, o crescimento
médio anual gira em torno de 33%.
Embora não haja nenhum boom no
segmento, sujeito às oscilações da
economia, como qualquer outro,
nem cifras de destaque de vendas
no mundo, há uma série de
indicadores positivos que podem
ser somados a esse percentual,
como o número de compradores
potenciais. Existem hoje no país
cerca de 300 a 500 mil
consumidores regulares de luxo, o
que corresponde a apenas 0,17% a
0,28% da população.

O mercado brasileiro se abriu recen-
temente às importações e, para as
grandes marcas internacionais esse
fato é novo e promissor. O movi-
mento do consumo do luxo no Brasil
é da ordem R$ 2 bilhões ao ano, e o
crescimento das marcas em 2003 foi
muito expressivo. A Cartier cresceu
49% e a Piaget, 45%, enquanto a
Montblanc registrou 32% e a Ferrari,
12,5%. Das 40 lojas da joalheria
Tiffany’s, duas estão situadas em São

Paulo. No Brasil, foram emplacadas,
no ano passado, 20 Ferraris, que
custam entre US$ 330 e US$ 480
mil dólares.

Para pensar o mercado de luxo, é
preciso usar como referência alguns
parâmetros dos Estados Unidos,
detentor de 36% dessa fatia de
mercado. Vivem nos EUA 47 milhões
de famílias, com renda superior a
US$ 50 mil, identificados como
consumidores do novo luxo. Neste
perfil se enquadram moradores de
casas tradicionais, nas quais a mu-
lher é quem mais gasta com produ-
tos pessoais. É o típico comprador que
procura “impacto emocional”, cujo
objetivo é aumentar sua satisfação
pessoal. Levantamento realizado
pelo BCG, com empresas que aten-
dem a esse público em 23 categorias,
indica uma expansão anual, média,
de 15% para os próximos anos.

De acordo com o Atlas da Riqueza
no Brasil, estudo do economista
Marcio Pochmann, realizado a
partir de dados do Censo 2000 e da
Pnad (Pesquisa Nacional por A-
mostra de Domicílios), do IBGE, o

número de ricos no Brasil dobrou
em 20 anos. Em 2000 havia 1,162
milhão de famílias ricas, contra 507
mil em 1980. Os mais ricos, que
correspondem a 2,4% da popula-
ção, têm renda familiar mensal de
R$ 22.487, que detêm 74% do PIB
brasileiro. No Rio de Janeiro, 101.513
famílias estão nesse patamar.

Entre 2002 e 2003, o Brasil ganhou 5
mil novos milionários, o que cor-
responde ao aumento de 6%. Esse
número maior de abastados ganhou
dinheiro com a valorização das
ações e do real. Cabe observar, po-
rém, que esse percentual de cres-
cimento ainda está abaixo da mé-
dia, se comparado à taxa mundial
de 7,7%. Eram 75 mil milionários
brasileiros em 2002 e 80 mil em 2003
contra 90 mil identificados em 2001.
Em outros países, esse público
consumidor é muito maior. São 2,27
milhões nos Estados Unidos, 383 mil
na Inglaterra, 236 mil na China e
cerca de 200 mil no Canadá.

Se o Brasil conseguir reverter o pro-
cesso de queda do poder aquisitivo
da classe média, teremos uma pró-

CARTIER49%

PIAGET 45%

FERRARI 12,5%
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xima década de expressivo cresci-
mento do mercado e do segmento
do luxo. Mesmo com o desempenho
precário da economia, o número
total de famílias ricas nos estados
do Sudeste aumentou. Se em 1980
representavam 67,3% em São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Espírito Santo, em 2000 o percen-
tual aumentou para 73,5%. A maior
concentração está em São Paulo,
que tinha 191.851 famílias ricas há
20 anos e hoje abriga 674.455.

O MERCADO
CARIOCA

Foi no Rio que se aprendeu o
comportamento de elegância no
Brasil. Na cidade referência do
turismo internacional, palco da
Bossa Nova e de monumentos de
prestígio como o hotel Copacabana
Palace, o luxo deixou de ser apenas
comportamento para ser negócio.
Uma das primeiras marcas a
investir fortemente no Brasil, a
Louis Vuitton, abriu fábricas no Rio.
Hoje, a força do segmento do luxo
se mostra na expansão do São
Conrado Fashion Mall e na aposta
do Espaço Lundgren, que abriu as
portas da nova maison na Avenida
Vieira Souto, de frente para o mar.

O dia de debates mostrou um pano-
rama positivo de novos investimen-
tos na cidade. A diretora comercial
da grife italiana de jeans Diesel,
Márcia Fonseca, informou que a mar-
ca procura espaço para abrir sua
segunda loja no Rio no prazo má-
ximo de um ano e meio. Os inves-
timentos no país vêm impulsionados
pelos surpreendentes resultados da
loja de 82 metros quadrados no
Shopping Iguatemi, em São Paulo,

primeiríssima colocada na relação
venda por área ocupada. É a cam-
peã mundial da marca, chegando a
vender quatro vezes mais que a loja
de Nova Iorque.

Rio e São Paulo serão as próximas
cidades de destino das edições
mensais limitadas de calças da gri-
fe, de 50 peças, vendidas a mil dó-
lares nos tradicionais mercados de
Tóquio, Nova Iorque, Milão e Lon-MONTBLANC32%

TIFFANY’S2 LOJAS
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dres. Já há filas de espera para a
coleção da quinta maior marca da
moda no mundo. As vendas no Rio
superaram as expectativas da Diesel,
disposta a diversificar as operações
no país. Em 2005, a empresa vai abrir
o hotel da marca, Pelican, em São
Paulo. Será o segundo da rede; que
mantém seu único empreendimento
semelhante em Miami.

Outros investimentos estão próxi-
mos de se concretizar. Represen-
tante da líder mundial em cosmé-
ticos, Isabel Branco, diretora supe-
rintendente da L’Oréal, Divisão de
Produtos de Luxo, anunciou que a
marca procura um local no Rio para
abrir uma de suas “catedrais”. A
joalheria Tiffany’s e a Christian Dior
também planejam a abertura de
lojas. Os novos negócios são moti-
vados pelo perfil do consumidor
brasileiro – um entusiasta nas com-
pras, muito exigente quanto ao
atendimento. Além dos anúncios
de expansão, os representantes das
grifes de luxo discutiram o valor e
os caminhos traçados na busca do
fortalecimento das marcas.

Única marca nacional incluída no
guia oficial do luxo na França, a
joalheria H. Stern, foi representada
pelo seu diretor de criação, Roberto

Stern. Para a grife, genuinamente
brasileira e carioca, o sucesso do
design das jóias está no trabalho de
equipe. As criações têm a cara da
marca, que dispensa nomes famo-
sos. Sem fórmulas prontas, Stern
mostrou algumas linhas de ação se-
guidas pela joalheria, que valoriza
o novo sem esquecer o passado e
investindo pesado em campanhas
publicitárias inovadoras.

A marca caiu no gosto de cele-
bridades como Angelina Jolie, Ca-
therine Zeta Jones ou Elizabeth Tay-
lor. As atrizes procuraram a grife
sem que houvesse negociação ou
plano de divulgação previamente
traçado. De acordo com Stern, há
uma troca de interesses quando uma
musa do cinema procura uma jóia
para ir à cerimônia do Oscar. Suas
fotos com colares, brincos, anéis e
pulseiras são tão difundidas, que
elas não voltam a usá-los em outras
ocasiões. Responsável pela reno-
vação e mudança de imagem da
marca criada por seu pai, Roberto
Stern acredita que, bom gosto se
aprende e que, a renovação perma-
nente é a única forma de uma mar-
ca não morrer com o cliente.

A máxima de buscar inspiração no
Brasil sem criar caricatura, sem fa-

zer produtos folclóricos, é seguida
à risca pela empresa. Projetos
especiais com os irmãos Campana,
designers de móveis, internacio-
nalmente reconhecidos, que criam
a partir de materiais não nobres,
são alguns exemplos de ousadia da
H. Stern. A grife desenvolveu li-
nhas em parceria com o músico
Carlinhos Brown e com a especia-
lista em moda Costanza Pascolato,
e está sempre presente em feiras e
exposições internacionais. Segun-
do Roberto Stern, o Brasil está na
moda, mas é preciso transcendê-
la para sobreviver.

MAPEAR O
DESCONHECIDO

Em um mercado novo, o foco prin-
cipal está em conhecer quem é o
consumidor e como ele se com-
porta. Diferente da maioria dos paí-
ses, em que o turista internacional
movimenta as vendas, o negócio
do luxo no Brasil é quase total-
mente voltado para a clientela lo-
cal. Há cerca de oito anos, a que-
da abrupta das vendas provocada
pela crise da moeda do Japão,
origem dos turistas responsáveis por
70% do movimento das grifes de
luxo mundiais até então, não foi

A marca caiu no
gosto de cele-
bridades como
Angelina Jolie,
Catherine Zeta
Jones ou Elizabeth
Taylor.

★
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nem percebida no Brasil. O turista
estrangeiro não compra produtos de
luxo no país, sem preços compe-
titivos para o segmento. A exceção
fica por conta das jóias brasileiras.

As marcas que investem por aqui há
mais tempo tiveram de se adaptar
às características dos brasileiros.
Comprar a prazo, por exemplo. A
cultura do pagamento em pres-
tações, herança dos anos de infla-
ção, nem sempre é compreendida
pelo investidor e pode interferir,
decisivamente, no sucesso dos ne-
gócios. Rosângela Lyra, diretora
geral no Brasil da Christian Dior, pri-
meira marca estrangeira a negociar
no Brasil, lembra do trabalho de
convencimento para que a matriz
abrisse exceção e aceitasse o paga-
mento parcelado. A mudança foi um
acerto na estratégia de venda.

Se o comprador do luxo no Brasil
tem características próprias, o do
Rio revela um comportamento ainda
mais diferenciado. Em poucas
cidades do mundo alguém sai da
praia com roupa de banho, passa
numa loja de departamentos, como
as Lojas Americanas, para comprar
produtos de higiene pessoal e vai a
uma joalheria, antes de voltar para
casa. Ou ainda paga em cash, o
preço que for, por um relógio
Cartier ou um acessório de luxo.
O consumidor brasileiro é
extremamente exigente: quer
atenção, exclusividade e a
comodidade de ser atendido em
casa. E o carioca, além disso,
apresenta um toque de
informalidade.

Seguindo a máxima de pensar glo-
balmente e agir localmente, os exe-
cutivos se mostraram cada vez
mais atentos às particularidades do
público consumidor. André Brett,
master representante da Zegna,

marca associada ao clássico, mas
recente no mercado carioca, ainda
está mapeando seu público-alvo e
tem algumas dicas, como a loca-
lização. A Barra da Tijuca concen-
tra 30% dos consumidores da grife
e o cliente médio é o executivo de
30 anos, que trabalha durante todo
o dia e gosta do conforto de ser
atendido em casa. O serviço da
loja em domicílio já é visto como
um filão importante na cidade.

Atenta ao perfil desses
compradores, a diretora de
operações no Brasil das marcas
Armani e Dolce&Gabbana, Patricia
Gaia, destacou a importância de
criar diferenciais a cada dia. De
acordo com ela, a consumidora do
luxo considera mais chique a venda
personalizada, quando não só
recebe o vendedor, como se torna a
anfitriã em um pequeno happening
promovido para as amigas. As
vendas do grupo estão crescendo
acima da média no Rio, motivo pelo
qual a cidade será o próximo porto
da marca D&G, em 2005. O
faturamento anual do grupo chega
a US$ 4 bilhões e, em São Paulo,
onde está desde 1997, também
cresce a cada ano.

Enquanto isso, o Espaço Lundgren
oferece bolo de rolo, uma iguaria
tipicamente nordestina, em sua
sofisticada maison, numa
combinação única de ícones do luxo
internacional com brasilidade; a
Cartier promove festas em sua loja
de Ipanema para convidados vips. A
gerente da marca no Rio, Elisabeth
dos Reis, contou a experiência dos
encontros temáticos. O Dia dos Pais
e o Carnaval foram motivos das
festas e da decoração da loja,
freqüentada por socialites, grandes
empresários, atores e atrizes. O
francês Laurent Boidevezi, diretor
geral da Moët Hennessy, destacou a
importância de dar visibilidade ao
produto com a promoção de
eventos em lugares sofisticados.

CHANEL

US$ 4,32 BI

GUCCI

US$ 5,1 BI

LOUIS VUITTON

US$ 6,71 BI
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PRESTÍGIO
PARA AS MASSAS

Se antes o luxo estava associado
ao aristocrático, com a mudança
de mãos do dinheiro a palavra se
revestiu de outros sentidos. O topo
da pirâmide procura se afastar cada
vez mais da base, que por sua vez
busca ascender socialmente e se
aproximar do topo. O que entra em
jogo são os valores, os conceitos,
os símbolos de prestígio.  E é nesse
espaço de subjetividade onde nas-
cem os objetos de desejo, que se
consolidam nas grifes. Como de-
finiu Coco Chanel: “O luxo é estri-
tamente supérfluo, mas extrema-
mente necessário”.

Nesse universo de conceitos e va-
lores subjetivos, as marcas lapidam
identidades e traçam seus cami-
nhos. As definições são várias, sem-
pre subjetivas. Para o diretor comer-
cial da Paul Nathan – especializa-
da em impressos com relevo fran-
cês –, Marcelo Nogueira, o seg-
mento lida com valores subjetivos,
como tradição, requinte, beleza,
autenticidade. Roberto Stern res-
salta a importância do olhar dife-
renciado: além do produto, é pre-

ciso prestar atenção no aten-
dimento, na arquitetura das lojas,
no treinamento.

Para trabalhar com esse
consumidor, é preciso entender
também o conceito do novo luxo,
um segmento que amplia o mercado
de artigos exclusivos das grifes
reconhecidas. Além da criação de
produtos segmentados por marcas
tradicionais, o conceito passa pela
“venda de prestígio” para as
massas – como oferecer um café
nos Estados Unidos a US$ 3,50,
quando o produto é vendido em
qualquer cafeteria por US$ 0,50. É o
mastígio, junção das palavras
massa e prestígio, que significa
massificar um produto com algum
prestígio. Em outras palavras,
democratizar o luxo.

O novo conceito já traz em si uma
contradição: como massificar um
produto de luxo sem transformá-lo
em banal, ou seja, sem fazê-lo
perder o valor? De acordo com o
ranking publicado pela Business
Week, em 2003, o valor da marca
Louis Vuitton era de US$ 6,71 bi-
lhões. O da Gucci, US$ 5,1 bilhões
e da Chanel, US$ 4,32 bi. Ao en-
tender o conceito de novo luxo,
percebemos que enxergar apenas
o rico como público-alvo é uma

visão míope. É a classe média que
movimenta a economia no mundo,
embalada na sensação de pos-
sibilidade, de ser e ter algo mais. A
base faz mover a pirâmide.

Depois de um dia inteiro de deba-
tes no Caesar Park, com a possibi-
lidade de ouvir as experiências dos
tomadores de decisão de tantas
marcas, pudemos ter uma visão me-
lhor do futuro do que a que tínha-
mos até então. Deixamos o encontro
com alguns desafios: como reju-
venescer os consumidores, criar
novos canais de distribuição, desen-
volver sempre e mais a estrutura de
serviços? E algumas certezas: num
mercado em expansão e altamente
competitivo, terão mais chances os
que conhecerem melhor seu público
e, principalmente, investirem com
empenho em atendimento.

Foi um encontro desafiante, como
esperamos que sejam os próximos.
Promover eventos de grande porte
no Rio, debatendo as tendências de
marketing e comunicação nas vá-
rias áreas de negócios, é a proposta
da ESPM. Estaremos assim cumprin-
do a nossa obrigação de fomentar
o desenvolvimento e fazer a cidade
melhor do que ela é hoje.

AUTOR

ESPM

ALEXANDRE MATHIAS
Diretor geral da ESPM Rio

mathias@espm.br

CARLOS FERREIRINHA
Diretor geral da MCF Consultoria

e-mail: ferreirinha@mcffashion.com.br

Roberto Stern ressalta a importância do olhar diferenciado:
além do produto, é preciso prestar atenção no atendimento, na
arquitetura das lojas, no treinamento.
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