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do mundo traz seu estilo de fazer negócios ao Brasil
ANA PAULA GREGHI

Nos últimos anos, o segmento do luxo conso-
lidou-se como uma atividade econômica al-
tamente lucrativa. No entanto, para que o

luxo se tornasse o mercado que é hoje, há 13 anos
Gregory Furman, mais conhecido como o guru
do marketing internacional do luxo, teve uma

idéia revolucionária: a de criai- um con-
selho no qual os representantes das
principais marcas de luxo do mundo
pudessem trocar informações e fazer
disso um aprendizado mútuo. Deu cer-
to. O Luxury Marketing Council
(LMC), criado em
Nova York, se es-
palhou rapida-
mente. Presen-
te também em
Atlanta, Bos-
ton, Dallas,

São Francisco, Londres, Paris, Hong
Kong, Dubai, Mubai e Nova Délhi, a or-
ganização, que hoje reúne mais de 600
empresas associadas, está chegando ao
Brasil, primeira parada na América
Latina. A sede será São Paulo, que
reunirá mensalmente executivos
das marcas líderes do mercado.

"O LMC será um fórum para a dis-
cussão de práticas, tendências e ques-
tões críticas sobre o público que todos
os associados compartilham: os consu-
midores colocados no topo da pirâmide

demográfica", disse Furman à DI-
NHEIRO. O Luxury Marketing Coun-
cil Brasil será presidido pelas empresá-
rias Vera Lopes e Paôla Mansur. "Pro-
moveremos seminários, debates e me-
sas-redondas com especialistas do as-
sunto para que, juntas, essas empresas
consigam ter participação expressiva
na economia brasileira", afirma Vera.
No mundo todo, o mercado de luxo
movimenta cerca de US$ 220 bi-
lhões por ano. No Brasil, US$ 2,3 bi-
lhões, sendo que São Paulo aboca-

nha 72% dessa
fatia. Com essa
iniciativa, as exe-
cutivas prevêem
atrair pelo me-
nos 200 marcas
para o LMC Bra-
sil - 50 já no pri-
meiro ano de
operação. Antes
mesmo da inau-

guração do calendário de eventos
mensais, nesta segunda-feira 12, o ca-
pítulo brasileiro já conta com quase 20
marcas associadas - entre elas, Shop-
ping Iguatemi, Diageo, Associação
dos Lojistas da Oscar Freire e Claro.

O LMC é um clube fechado, que só
aceita como sócias empresas convida-
das, que pagarão uma anuidade de
US$ 7 mil. Os benefícios são vários.
Além do networking, o associado po-
derá freqüentar as reuniões de qual-
quer país. "A chegada do conselho
amadurece o mercado", diz o consultor
Carlos Ferrerinha, coordenador do

MBA em Gestão de
Luxo da Faap.
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