
O mercado de
luxo movimenta no
mundo US$ 92
bilhões. No Brasil,
.esse número fica
entre US$1,5 bilhão
e US$ 2 bilhões ao
ano. Além de
alavancar fortemente
a economia, esses
produtos alimentam
egos e reforçam
auto-estima, mas
não servem mais de
balizadores
exclusivos de uma
classe social. A
globalização
democratizou
o acesso ao antes
restrito mundo
do luxo.

Por VIOLETA MAR1EN

uem não gosta do que é be-
lo? Quem não quer se des-
tacar em seu meio? Esses
comportamentos têm au-

mentado a demanda por artigos espe-
ciais, de luxo, que visam a dar visibilida-
de, status ou a simples satisfação pessoal
de "poder ter" ou "merecer" o objeto.
Durante muitos anos esses produtos fo-
ram um parâmetro para demarcar, na
sociedade, quem tinha e quem não ti-
nha muito dinheiro. Porque, na sua es-

sência, o produto de luxo é supérfluo.
Existem bons relógios, mas os da Baume
Mercier, da Cartier, Bulgari, Breitling ou
Tiffany são raros, com designs especiais,
feitos com matérias-primas de primei-
ra qualidade e, por isso, são artigos de lu-
xo. O mesmo acontece em relação aos
charutos, às bebidas, aos acessórios fe-
mininos de uma forma geral.

De uns anos para cá, com a globaliza-
ção, tudo ficou mais acessível a todos, e
isso levou à democratização do luxo. Pa-
ra Carlos Ferreirinha, consultor especia-



Relógio feminino Cartier e da IWC, cristais Swarovski, jóias da Bulgari e
o xadrez da Burberry são alguns dos sinais, inequívocos, de um luxo
antes restrito a uma pequena e seleta parcela de cidadãos do mundo

lizado em consumo
de luxo e presidente
fundador da MCF
Fashion, consultoria
que assessorou gran-
des grifes internacio-
nais que queriam se
instalar no Brasil, o
luxo é supérfluo sim.
É uma compra emocional. Mas, antes de
mais nada, é uma atividade econômica,
que gera empregos, paga impostos e aju-
da a girar a roda da economia. O assun-
to já foi, inclusive, absorvido pelo mun-
do acadêmico. O MBA de gestão do lu-
xo, oferecido pela Fundação Armando
Álvares Azevedo (Faap), em São Paulo,
chega à sua 3a turma em 2006.

Segundo Ferreirinha, o mercado de
luxo, envolvendo o mercado de moda,
acessórios, perfumes, cosméticos e car-
ros, movimenta no Brasil entre US$ 1,5
bilhão e US$ 2 bilhões ao ano, segundo
estimativa da MCF. "O mercado nacio-
nal de luxo ainda é embrionário perto
do mercado mundial. Mesmo porque,
partimos de uma base zero. Para se ter
uma idéia, o aumento de consumo de
produtos de luxo na Rússia é de 70%;
na índia fica em 50%, enquanto no Bra-
sil estima-se que, este ano, esse mercado
deve crescer entre 30% e 35%", diz ele.

Para mostrar que ainda temos muito
que crescer quando o tema é luxo, Fer-

reirinha, que foi presi-
dente da Louis Vuitton
no Brasil, afirma que
ainda não estão operan-
do aqui a maioria das
grandes marcas interna-
cionais."Não temos ain-
da lojas da Prada, Gucci
ou Dior. Há muito espa-

ço no mercado", afirma.
Para a estilista de calçados Paula Fer-

ber, que é titular da cadeira Acessórios
no curso de Moda da Faap e tem uma
grife própria de calçados, é bastante co-
mum a percepção cotidiana do luxo co-
mo um assunto leviano, símbolo de os-
tentação e poder de uma sociedade de-

sigual. E ela recorre ao filósofo francês
Gilles Lipovetski para afirmar que, "por
muitos milênios, o luxo foi percebido
de uma maneira bem diferente. Até a
Idade Moderna, o luxo serviu para
acalmar o homem. Mas, hoje, quando
impera o individualismo, o homem
tem necessidade de se destacar, de não
ser como o outro, de se sentir exceção".
Ela afirma também que a razão para
querer ser diferente não é apenas e sim-
plesmente a ostentação social. Agora,
quando se busca coisas raras e caras, o
objetivo é definir uma pessoalidade
única, alheia às formas e aos padrões
convencionais. Paula afirma que, ao
contrário de 30 anos atrás, hoje o luxo
serve mais para promover uma ima-
gem especial e diferenciada do que de
uma imagem de classe.

Tânia César, da divisão Reserve
Brands Group, da Diageo, que cuida do
marketing das bebidas super premium
da companhia britânica, afirma que o
luxo foi se democratizando porque as

Carlos Ferreirinha, consultor quando
o assunto é mercado de luxo



Para Paula Ferber,
estilista de calçados e

professora de Moda,
o que caracteriza o
produto de luxo é a

qualidade da matéria-
prima e o design

pessoas foram perce-
bendo que "mere-
ciam" esse agrado. Ela
afirma que na Diageo
esse movimento é cha-
mado de "indulgên-
cia" e é considerado
um grande responsá-
vel pelo aumento do
consumo dos produ-
tos de luxo. "A pessoa,
principalmente a mu-
lher, que trabalha fora,
percebe que todo seu
esforço merece uma
recompensa e é aí que ela compra aque-
le sapato mais caro, ou o azeite. São
produtos que são mais caros porque
são de qualidade excepcional, à qual ela
acha que faz jus."

Ferreirinha não concorda com Tâ-
nia e diz que a indulgência é um dos fa-
tores, mas está longe de ser a principal
razão para o aumento do consumo de
luxo. "A globalização aumentou a ex-
posição dos produtos de luxo. E todo
mundo quer ter coisas bonitas e caras",
diz ele. E isso acontece em todas as fai-
xas da sociedade."A campanha de mas-
sa da Casas Bahia criou no cidadão co-
mum a sensação da possibilidade de ter
um bem. Nem que ele tenha que pagá-
lo meses a fio." Aliás, essa cultura do
parcelamento — guardadas as devidas
proporções — também está sendo co-
locada em prática nessas lojas de grife.
Entres os seus representantes há um
consenso. Para fazer sucesso no Brasil,
as grandes marcas tiveram que se adap-

tar à cultura de varejo do brasileiro.
Muitas dessas lojas só vendem à vista
em todos os demais países. Mas, no
Brasil, aceitam o parcelamento das
compras no cartão de crédito.

Essas características não têm afetado
o interesse das marcas pelo mercado
brasileiro. Ao contrário.

A tradicional marca de relógios Brei-
tling, que chegou no Brasil em 1990,por
uma representação, acaba de inaugurar
sua subsidiaria no Rio de Janeiro. A em-
presa suíça pretende cuidar pessoal-
mente de seus negócios aqui e tem a ex-
pectativa de aumentar suas vendas em
pelo menos 20% já no primeiro ano e
investe em um novo posicionamento
no mercado brasileiro. Para reforçar sua
marca e consolidar as relações com os
clientes tomou duas medidas: reduziu
os pontos-de-vendas — eram 45, ago-
ra são 30 — e iniciou o treinamento de
seus vendedores sobre o produto e a
marca. Além disso, trouxe para o Brasil

um moderno laboratório
de conserto para seguir o
controle de qualidade do
COSC (controle oficial
suíço de cronômetros). A
Breitling é a única no
mundo com 100% de
certificado de aferição do
COSC. A porcentagem
das vendas no Brasil em
relação ao resto do mun-
do é de menos de 1%. A
marca Breitling surgiu na
Suíça em 1884 com uma
oficina especializada em
fazer cronógrafos e con-
tadores de precisão para
cientistas e aviadores.

Concorrente da suíça,
a marca Cartier existe
desde 1847 e está no Bra-
sil desde o início dos
anos 70, inicialmente re-
presentada pela Natan.

Em 1997 abriu sua primeira boutique,
na rua Haddock Lobo, em São Paulo.
Em dezembro de 1999, abriu outra, em
Ipanema, no Rio de Janeiro e depois na
Daslu. Em novembro passado, a grife
registrou aumento de 55% nas vendas
em relação a novembro do ano passa-
do. Este ano o marketing deu um foco
maior nos relógios e, como retorno
dessa estratégia obteve aumento de
80% nas vendas. Veronique Claverie,
diretora de marketing da Cartier no
Brasil, afirma que a marca está em cres-
cimento e que, para 2007 está prevista
uma repaginação e ampliação da loja
da Hadock Lobo.

Amanda Alvarez, responsável pelo
marketing da Baume Mercier afirma que
a empresa franco-suíça trabalha dentro
do conceito de que o relógio é a jóia do
homem. Por isso, seus produtos são so-
fisticados com preços a partir de R$ 10
mil. Para Amanda, o cliente dê produtos
de luxo busca sim exclusividade e por is-



só a marca se
esmera em
oferecer de-
signs especiais.
Em esforço se-
melhante para
oferecer novi-
dades ao mer-
cado, a suiça
IWC uniu-se à
fabricante de
motores Mer-
cedes AMG para criar o relógio mge-
nieur, voltado para os amantes da velo-
cidade. No Brasil esses relógios, cujos
preços variam entre R$ 16 e R$ 17 mil,
são encontrados só na Natan Jóias.

O luxo é sempre associado ao brilho.
Brilho pessoal e próprio ou brilho das
pedras que ornam as jóias. O famoso
anel de noivado da Tiffany é um exem-
plo desse brilho. O design com seis gar-
ras para segurar a pedra fora do aro e, as-
sim, melhorar sua exposição à luz e bri-
lhar mais é sucesso até hoje. A joalheria
Tiffany & Co. foi criada em 1837, por
Charles Lewis Tiffany. Passados 163
anos, a grife tem mais de 100 lojas e bou-
tiques em 16 países. No Brasil, ela inau-

Para Julien Negrel, da Helibras, o
helicóptero é um luxo cada vez mais

necessário nas grandes cidades

Charutos
Davidoff: há
dez anos em
São Paulo

gurou sua pri-
meira loja em
2001, em São
Paulo, no Shop-
ping Iguatemi.
Dois anos e meio
depois, abriu a

segunda loja, no bairro dos jardins, na
rua Haddock Lobo. Essas duas lojas são
as únicas da marca na América do Sul.

Além dos brilhantes, os cristais tam-
bém são objetos de desejo. Em 1907,
Daniel Swarovski criou seu laboratório
onde cortava e lapidava cristais. Em
2000, o Brasil ganhou primeira loja
Swarovski. Hoje são seis, distribuídas
por quatro capitais. Este ano a grife
trouxe para o Brasil seu projeto de Na-

tal e montou, em Brasília, uma imensa
árvore, toda enfeitada com cristais.

Na área das bebidas, o que esses con-
sumidores buscam é a raridade, a ex-
clusividade. Segundo Tânia César, da
Diageo, o que torna uma bebida super
premium são as matérias-primas raras,
o trabalho artesanal e o envelhecimen-
to. E as pessoas são levadas a comprar
esse produto exatamente porque
acham que merecem esse presente. A
wodka Ciroc, de uva, é fermentada a
baixas temperaturas para não perder
suas características. "Isso a torna espe-
cial", afirma Tânia.

Para concorrer com a Ciroc, a A
V&S Absolut Spirits está lançando a
Levei. Segundo Bengt Baron, presiden-
te da empresa, a "combinação inova-
dora dos métodos de produção resul-
taram em um produto de gosto total-
mente refinado". Por esse processo, a
vodka é destilada mais de 100 vezes
para assegurar uma suavidade até en-
tão desconhecida. Levei é produzida
em Ahus, na Suécia, e o preço preço
sugerido no Brasil é R$ 180,00.

Outro indicador de luxo, rapida-
mente reconhecido, é o charuto. A mar-
ca Davidoff, criada por Zino Davidoff
em 1946, tem sido sinônimo de estilo
de vida, segundo o diretor comercial
no Brasil, Steve Chen. Atualmente, o
grupo Oettinger, que detém a marca,
possui mais de 40 lojas, em mais de 30
países. Presente no Brasil desde 1995, a
marca tem três endereços na cidade de
São Paulo, dois deles nos Jardins e o ter-
ceiro em Moema.

Tradicional entre os homens, a Davi-
doff trabalha também para conquistar o
público feminino. Sua loja em Moema
tem um confortável e sofisticado espa-
ço para degustação de charutos onde de
vez em quando são promovidos encon-
tros entre mulheres, para que elas sejam
familiarizadas com as cigarrilhas, de sa-
bor mais delicado e perfumado. Trata-se



A wodka Levei (acima), da Absolut,
vem para concorrer com a Ciroc, da
Diageo. Tânia César, da empresa
britânica, diz que as pessoas
compram para se presentear

da única cave de charutos do Brasil e
uma das únicas no mundo. Localizada
no subsolo, possui 120 cofres de madei-
ra que são alugados para os clientes só-
cios do Clube do Charuto. As caixas são
armazenadas em condições ideais de
conservação, 18° de temperatura e 70%
de umidade. Há charutos em perfeito
estado, armazenados há dez anos.

Chen, diretor comercial da Davidoff
no Brasil, faz questão de ressaltar que os
charutos da marca são totalmente na-
turais. A empresa exerce total controle
sobre as plantações de tabaco para ga-
rantir' consistência e o blend de seus
charutos". Colhidas e separadas, as fo-
lhas são armazenadas e passam por um
envelhecimento de quatro anos antes
de serem enroladas.

Enquanto a Davidoff se esforça para
atrair as mulheres, para a M.A.C (Ma-
ke-up Art Cosmetics) as coisas aconte-
cem com mais facilidade. Entre as sofis-
ticadas grifes de maquiagens, a MAC
vem se destacando. Criada em 1985 por
dois maquiadores profissionais cana-
denses que não encontravam entre os
produtos disponíveis no mercado aque-

les que atendessem a todas as suas ne-
cessidades. Logo a grife ficou famosa no
mundo da moda e logo depois tornou-
se a primeira marca profissional a ser
vendida ao público. Com mais de 400
pontos de venda em 46 países, a grife
chegou ao Brasil em novembro de 2002
e hoje já tem oito lojas nas principais
capitais do País. Gustavo Fagundes, di-
retor comercial, afirma que a MAC tem
todas as cores para todas as idades e to-
dos os sexos. São 1200 itens; só em ba-
tom são mais de 240 tonalidades. Para
ele, o consumo dos produtos da marca
não é uma questão de luxo, mas de bom
gosto e de auto-estima.

Além da jóia, do charuto, da bebida e
da maquiagem, o meio de transporte
também é um indicador importante. E,
um segmento que tem crescido é o de
helicópteros. Não apenas para o trasla-

do rápido entre um negó-
cio e outro, mas como
acesso mais rápido ao la-
zer. Única fabricante de
helicópteros na América
Latina, subsidiária do
Grupo Eurocopter, a Heli-
bras já produziu quase 500
aeronaves. O segmento
executivo, que vem regis-
trando um crescimento
constante nos últimos
anos, conta hoje com cer-
ca de 280 aeronaves em
operação, das quais 45% -
127 são Helibras. Para Ju-
lien Negrel, diretor de
marketing, o helicóptero é
um luxo sim, mas um luxo
que se faz cada vez mais
necessário. Para atender às
condições de "objeto de
desejo", os modelos da
Helibras se sofisticam. "A
eletrônica no painel é se-
melhante á dos aviões.
Com isso damos luxo e se-

gurança aos ocupantes." Os esforços
agora são para reduzir o barulho das ae-
ronaves, torná-las mais silenciosas.

Para quem não quer nenhum baru-
lho, mas quer continuar usufruindo de
bens luxuosos, a Sixt Brasília surge como
a maior locadora de veículos de luxo e
aluguel corporativo da América Latina.
A Brasília Rent a Car uniu-se à Sixt AG
- uma das maiores empresas do setor
no mundo e primeira na Alemanha.
Com isso, o brasileiro agora tem à sua
disposição a maior frota de automóveis
Mercedes Benz do País.

Além desses clássicos alemães, a
empresa possuí um leque de opções
que vai de carros blindados a vans. São
mais de 2.100 automóveis para loca-
ção com previsão de aumento em
2006, com a inauguração de novas lo-
jas e aumento de frota. 0


