
De dar inveja 
 
Consumo de luxo não conhece recessão 
 
Mesmo após a desaceleração das vendas de importados e artigos de luxo, que tiveram um boom 
no fim da década de 90, o Brasil permanece na mira dos fabricantes de produtos de luxo. O País é 
considerado o segundo maior do mundo em potencial de expansão. Embora esse mercado 
represente menos de 1% da população brasileira, o público nacional movimenta cifras invejáveis. 
Em 2000, estima-se que o segmento tenha girado R$ 120 bilhões.  
 
As estratégias para seduzir esses poucos mesmos clientes foi uma das informações que atraíram 
os 330 participantes do seminário “Consumo de Luxo”, realizado pela Amcham-SP em parceria 
com o jornal Valor Econômico. Para os executivos de grandes marcas presentes no evento, como 
a joalheria Dryzun e a Trussardi, que vende jogos de lençóis por até R$ 20 mil, a emoção sempre 
supera a razão na hora da compra. “O diferencial do consumidor de luxo é a sensação de 
exclusividade, de ter algo que ninguém tem”, disse Philip Derderian, gerente-geral de vendas da 
Daimler Chrysler.  
 
Mas, se o desejo de status faz diferença, as empresas sabem que hoje não basta só apelar para o 
prestígio da marca. A mão-de-obra qualificada para cuidar desses clientes é fundamental e, 
segundo especialistas, ainda não é encontrada com facilidade no Brasil. “Somente agora estamos 
formando a primeira geração de vendedores e consultores de alto nível no País”, disse Isabel 
Brossolette Branco, diretora-geral do Grupo LVMH, que atua no mercado brasileiro nas áreas de 
moda, cosméticos e bebidas.  
 
No lugar certo 
 
Em pesquisa realizada pela empresa Infinityquest Monitor, os participantes do seminário 
indicaram atendimento personalizado (67%), eventos de relacionamento (53%) e marketing one 
to one (52%) como as ações mais importantes para atingir esse consumidor. “Ao contrário do 
mass marketing, o mercado de luxo exige que o produto seja distribuído em pontos bem 
selecionados”, acrescenta Mauro Preti, diretor da divisão de Produtos de Luxo da L’Óreal.  
 
Para as empresas que trabalham com esse público seleto, questões cambiais e retração 
econômica não parecem ser fatores preponderantes. A Christian Dior, por exemplo, ultrapassou 
em 38% a meta de vendas estimada para o primeiro quadrimestre deste ano. A Montblanc projeta 
crescimento de 10% em 2003, e o Grupo LVMH espera crescer em 2003 entre 15% e 18% na 
venda de perfumes e cosméticos. Segundo Rosangela Lyra, gerente-geral da Christian Dior, o 
mercado brasileiro também tem peculiaridades que facilitam o consumo. Uma delas é o 
parcelamento das compras, uma prática que não é comum em outros países. 
 
Quais produtos são passaporte de entrada para o mundo de luxo?  
Jóias/ relógios 56%  
Carros/ motos diferenciados   50%  
Barcos 50%  
Roupas e acessórios 39%  
 
Fonte: Pesquisa Infinityquest Monitor com participantes do evento “Consumo de Luxo”, maio/ 
2003 
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