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Impulsionado pelo desejo das pessoas de se auto-remunerarem por sua capacidade de 
suportar o stress da vida moderna, o consumo de bens e serviços de luxo cresce 
substancialmente - na casa dos dois dígitos - ano a ano no mundo e também no Brasil. 
 
O acesso ao luxo já foi determinado por direito divino no Egito Antigo, pela conquista do poder 
no Império Romano, já foi pecado na Idade Média,já foi política de Estado nas monarquias 
absolutistas (uma criação de Luís XIV, da França) e já foi sinônimo de eficiência capitalista na 
Revolução Industrial.Cada uma dessas visões que a sociedade atribuiu ao luxo ainda persiste 
em alguma medida na compreensão instintiva que temos do conceito na nossa era.  
 
Ao mesmo tempo que um produto de luxo atrai e fascina, gera uma certa dose de culpa mas 
também nos dá um sensação quase indecorosa de poder. Só que a Era de Aquário também 
chegou ao conceito do luxo,que passa a ser visto muito mais como um direito a viver bem, a 
ter experiências agradáveis e a proporcionar uma deliciosa e,muitas vezes, necessária 
massagem no ego.Assim,o consumo de luxo,de indulgência decadente,passa a funcionar como 
uma vitamina para o self com efeitos muito positivos no sentido de ajudar a encontrar um 
equilíbrio entre o dever e o prazer. 
 
Vivemos num mundo de pressões em que o tempo é cada vez mais precioso e o espaço cada 
vez menos relevante. No mundo globalizado, informatizado e conectado em que vivemos, 
estar escalando montanhas no Nepal não é razão para não ser encontrado pelo pessoal do 
escritório. Como se defender da falta de tempo para si mesmo, para exercer o direito ao ócio 
criativo defendido por Domenico de Masi? A solução para esse dilema não é fácil, mas o luxo 
pode vir em socorro como um lenitivo, uma válvula de escape,uma forma de mostrar que, a 
despeito das pressões, há uma parcela de você que exige ser bem tratada, acarinhada e 
compensada. 
 
Nesses momentos, o sabor das trufas, o toque da seda, o perfume de um vinho ou a sensação 
de que sua imagem expressa sua individualidade funcionam como uma forma de 
contrabalançar as exigências ou de simplesmente aproveitar ao máximo cada momento da 
vida. Afinal, estamos todos em contagem regressiva, e esse pensamento justifica que cada dia 
seja vivido intensamente. Por tudo isso, a demanda por produtos e serviços de luxo vem 
crescendo a cada ano. 
 
Até os especialistas têm dificuldade em estimar a movimentação financeira que esse mercado 
gera mundialmente, mas as apostas ficam nas dezenas de bilhões de dólares. Para ter uma 
idéia mais precisa, o grupo LVMH, líder mundial do setor no planeta e dono de 50 das mais 
importantes marcas do segmento, faturou em 2005 US$ 13,9 bilhões, obtendo crescimento de 
11% sobre 2004. Só nos primeiros nove meses deste ano já acumula crescimento orgânico de 
11%. 
 
No Brasil, a estimativa do especialista Carlos Ferreirinha, dono da MCF Consultoria e ex-
presidente da Louis Vuitton no Brasil, é de que esse mercado movimente em torno de US$ 2 
bilhões."Ainda há muito espaço para crescer.Várias das marcas ícones do mercado de luxo 
ainda não abriram suas flagship stores (lojas-conceito) em território brasileiro, o que indica 
que ainda há espaço para novidades no mercado brasileiro." 
 
Responsável pela introdução de dezenas de marcas internacionais no Brasil - das mais 
tradicionais e famosas, como Gucci e Prada, às mais inovadoras -, a Daslu conquistou o posto 
de templo máximo do luxo no Brasil."As pessoas ainda se preocupam com as marcas, só que o 
foco é na qualidade e no fascínio que essa marca gera por causa da sua história e significado", 
diz a empresária Eliana Tranchesi,dona da Daslu."Tem também o lance de a cliente buscar a 
marca que tenha uma personalidade que combine mais com a dela", completa a dona da loja 
que vende 120 grifes internacionais e atende a 100 mil clientes por ano.Depois de um primeiro 
semestre difícil sem a chegada de produtos importados, o faturamento da loja começa a dar 
sinais de recuperação. 



Em outubro, os importados já representaram 20% do faturamento de outubro. Segundo José 
Carlos Aguilera, sócio da Consultoria Galeazzi Associados,empresa responsável pela 
reestruturação financeira da loja, a expectativa é de que a partir de novembro os importados 
passem a representar 50% do faturamento",diz Aguilera."  
 
A venda de importados deve fazer com que o faturamento da empresa volte ao patamar de 
2005, quando foi de R$ 250 milhões. Em 2006, a ausência dos importados fez o faturamento 
encolher para R$ 170 milhões", diz o consultor. O lado bom da ausência dos importados na 
Daslu foi a ênfase que a empresa passou a dar à sua marca própria, que cresceu 31% nos 
últimos dois anos. 
 
Ao mesmo tempo que o interesse por marcas importadas está longe de arrefecer,há um 
movimento importante entre os empreendedores brasileiros de criar e desenvolver marcas de 
luxo nos mais variados segmentos."Há uma percepção no mercado de que as pessoas querem 
mais de cada uma das suas experiências, querem ser surpreendidas positivamente,querem 
objetos que lhes dêem prazer, e isso faz com que as empresas busquem diferenciais para 
conquistar o consumidor de alto poder aquisitivo", explica Ferreirinha, que, em parceria com a 
Fundação Armando Álvares Penteado,criou o MBA Gestão do Luxo, a primeira iniciativa do 
gênero fora da França. O curso, de dois anos de duração, este ano chega à sua quarta turma. 
 
Um fator importante para o interesse das empresas em atuar nesse segmento é a 
rentabilidade das marcas de luxo.Como no mercado de luxo o aspecto aspiracional de uma 
marca é o motivo que leva à venda, quem investe nesse setor preserva a sua operação da 
briga por preço, que reduz margens de lucro e, via de regra, gera uma espiral negativa na 
lucratividade. 
 
Em termos de marketing, o luxo pode ser definido como a soma de tecnologia e arte que 
resulta num produto que, além de ter alta qualidade, possui um forte componente imaterial 
que permite que seu preço seja significativamente mais alto.A preocupação com o 
desenvolvimento de produtos originais, com posicionamento e imagem de marca, investimento 
em comunicação e quaisquer outros elementos que possam agregar valor ao produto vai nos 
levando cada vez mais para perto dos países que têm a felicidade de exportar produtos de alto 
valor agregado e não apenas commodities, como tem sido a vocação brasileira desde os 
tempos coloniais. 
 
Hoje,grifes brasileiras de diversos setores, como H.Stern (joalheria), Carlos Miéle (moda 
feminina) e Constança Basto (sapatos femininos),estão estabelecidas em endereços badalados 
em Nova York e na Europa.Marcas como Rosa Chá (moda praia),Brumani (jóias) e Daslu 
(moda feminina) são compradas com avidez por lojas multimarcas européias e americanas. 
 
Para ter uma idéia da aceitação da coleção na Europa com marca própria Daslu, basta 
observar que a cada showroom que a marca organiza no hotel Plaza Athenée, em Paris, o 
crescimento nas vendas fica num patamar de 25%, e tem sido constante no últimos anos."A 
mulher brasileira é vista como sexy,chique, tem fama de ter corpo bonito, e as clientes 
européias sentem que ao usar a marca se apropriam um pouco desses atributos,ficam mais 
próximas do charme tropical brasileiro", diz Eliana, da Daslu. "Outro fator importante para o 
crescimento tem sido a cobertura que a mídia internacional tem dado para nossas coleções e 
sobre o conceito da loja. 
 
Isso ajuda a alavancar as vendas",completa Eliana. A brasilidade realmente tem sido um dos 
fatores decisivos para o sucesso das grifes brasileiras. 
 
"No DNA da Brumani está o design original,onde a cor,as formas orgânicas e a misturas de 
pedras remetem à natureza tropical do Brasil.Essa personalidade é o motor do nosso sucesso 
internacional",diz o diretor Eduardo Brüner. A marca Brumani foi criada pela C.R. Brüner, 
fabricante de jóias há mais de 40 anos, com a missão de ser o veículo para as criações 
originais da marca."A Brumani estreou no mercado internacional há dois anos e tem tido ótima 
aceitação.Cresce 20% ao ano em relação ao volume de vendas da C.R. Brüner em 2003", diz 
Brüner. 



 
"O principal mercado são os EUA, seguido de Caribe e Oriente Médio,mas o que mais cresce 
atualmente é o Leste Europeu", completa. Depois do sucesso internacional, a marca Brumani 
começa a ser trabalhada aqui."No mundo e também no Brasil as pessoas estão mais em busca 
de estilo do que de uma marca que as valide", conclui. 
 
A excelente aceitação das marcas brasileiras faz parte de um dos aspectos mais positivos da 
nova filosofia que rege o mercado do luxo: a ausência de preconceitos em relação à origem 
geográfica das marcas e o reconhecimento do valor de grifes que estão dando seus primeiros 
passos em termos de atuação internacional. E o melhor é que esse intercâmbio é real. Ou 
seja,do mesmo modo que nossas grifes vêm encontrando espaço no mercado internacional, 
empresários brasileiros que trabalham com importados estão apostando em grifes ainda 
desconhecidas por aqui baseados na qualidade dos produtos. 
 
Esse é o caso da Shoe & Purse,loja especializada em sapatos e bolsas importados no Shopping 
Iguatemi de São Paulo, que acaba de completar um ano."Além de trazer marcas como Marc 
Jacobs,Balenciaga, Miu Miu,Alexander McQueen e outras tradicionais e bem conhecidas, 
resolvemos apostar em marcas que estão despontando no mercado internacional, como a 
italiana Kristina Ty, Loyd Maish e Be & Be, que estão tendo aceitação excelente", conta um dos 
sócios da loja,Otto Bichucher."Hoje é o produto em si que define a venda.  
 
A maioria das clientes quer satisfação estética,realmente gostar do produto, achar que ele tem 
a ver com a imagem dela e tem uma certa vaidade em apostar em marcas novas", diz 
Bichucher. "Aquela coisa de comprar para ostentar, graças a Deus é cada vez mais rara", diz o 
empresário. "O mercado brasileiro se sofisticou e amadureceu. Já há muita gente que consome 
luxo com naturalidade", completa. 
 
Essa mudança de atitude também foi constatada por Nathalie Klein, da NK Store."Hoje, o 
interesse das clientes por roupas vintage e novos estilistas prova que a motivação das clientes 
mudou. Não é chique sair todo grifado.O bacana é estar com peças que tenham uma história 
de criatividade,de exclusividade ou alguma informação de época", diagnostica o diretor de 
marketing da NK Store, Thiago Costa Rêgo. "O parâmetro não é ser supercaro, é ser 
superexclusivo", completa o diretor da loja,que vem apostando fortemente em designers da 
nova geração,como Stella McCartney e Catherine Malandrino. 
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O bacana é estar com peças que tenham uma história de criatividade,de exclusividade ou 
alguma informação de época", diagnostica o diretor de marketing da NK Store, Thiago Costa 
Rêgo. "O parâmetro não é ser supercaro, é ser superexclusivo", completa o diretor da loja,que 
vem apostando fortemente em designers da nova geração,como Stella McCartney e Catherine 
Malandrino. 
 
A mesma filosofia que fica fácil de perceber na relação das mulheres com as marcas de luxo 
também existe nos homens, que estão investindo cada vez mais em melhores 
vinhos,uísques,charutos e equipamentos esportivos - itens tradicionais de consumo masculino 
- ,mas também em novos setores, como equipamento de cozinha, cosméticos e tratamentos 
em spa.Paulo Bueno,dono da Advanced House,em São Paulo,criou o conceito da sua loja a 
partir da percepção do que realmente agradava a ele mesmo e aos seus amigos.  
 
"As pessoas hoje não querem pretensão, querem conveniência e qualidade em produto e 
serviço",diz o empresário,que criou um espaço que é um misto de charutaria (Cohiba,Davidoff 
e outros do primeiro time) café (especial),revistaria (inclusive importadas), laboratório 
fotográfico (com papéis especiais para revelação) e loja de bebidas finas (vinhos e uísques) e 
relógios e canetas (inclusive algumas raridades com preços nos cinco dígitos). "O consumo de 
itens de luxo perdeu aquela pompa e circunstância de quem só quer demonstrar status para os 
outros. 
 
Hoje as pessoas querem curtir momentos de prazer que justifiquem as pressões por que 
passam todos os dias", diz o dono da loja,onde não é raro ver empresários e altos executivos 
fumando seus Diademas acompanhados de single malts raros na maior informalidade, vestindo 
jeans, camiseta e tênis. Não que os homens não liguem para roupas. Na verdade, ligam cada 
vez mais e estão cada vez mais independentes das suas mães, esposas e filhas na hora das 
compras. O público masculino é o que faz girar os números das lojas de Giorgio Armani, 
Ermenegildo Zegna e Hugo Boss no Brasil. 
 
Nos mercados em que o consumo de luxo é mais difundido, como o da capital paulista, a 
aceitação das grandes marcas internacionais dos mais variados setores ocorre imediatamente, 
basta ver a rapidez com que a D&G, marca mais informal e jovem dos estilistas sicilianos Dolce 
& Gabbana, ganhou clientela fiel entre homens e mulheres. Processo que se repetiu com a 
Salvatore Ferragamo,Max Mara e outras tantas.  
 
A Burberry, por exemplo, foi muito bem-sucedida na sua operação brasileira,especialmente 
porque só veio para cá depois de passar por uma profunda mudança de conceito nos últimos 
anos.A empresa inglesa que inventou o trench-coat está fazendo 150 anos mais jovem do que 
nunca, porque, graças à visão da sua presidente, Rose Marie Bravo, soube perceber que o luxo 
mudou. Saiu do exterior, do ter, e veio para mais perto do ser. 
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