
Comércio do luxo avança
Lojas de artigos do segmento se modernizam e proliferam. Entorno da Rua Oscar Freire,
em São Paulo, é uma das regiões em que a atividade se expande a passos largos
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ícone de maior destaque
do comércio de luxo no Brasil,
a Daslu não é, entretanto, o
único ponto para o segmento.
Hoje esse comércio mostra-se
bastante ativo também em uma
crescente quantidade de lojas
que tanto trabalham com um
mix diversificado de marcas na-
cionais e internacionais — caso
da própria Daslu — quanto se
dedicam a uma única grife. Há
diversos exemplos desses dois
gêneros de estabelecimentos,
que proliferam em regiões como
o entorno da Rua Oscar Freire,
em São Paulo.

Mas o varejo do luxo não
está restrito a São Paulo. A gri-
fe Clube Chocolate, por exem-
plo, nasceu no Rio de Janeiro e
atualmente mantém lojas tam-
bém na capital paulista — uma
delas na Oscar Freire — e na
cidade portuguesa do Porto.
Nelas, disponibiliza marcas

nacionais, inclusive próprias,
e outras vinculadas ao luxo in-
ternacional, como Prada, Chloé
e Red Valentino.

De acordo com Patsy Scarpa
Nikolaeff, diretora de marke-
ting da Clube Chocolate, no
ano passado a comercialização
da moda de luxo no Brasil foi
prejudicada por dificuldades na
importação. "Com isso, cresceu
o espaço das marcas nacionais,
e não houve queda no total de
vendas", diz. Buscando traba-
lhar todos os sentidos de seus
clientes — inclusive o paladar,
pois suas unidades têm restau-
rantes —, a Clube Chocolate
posiciona-se como loja concei-
tuai, e seu público é composto
majoritariamente por mulheres
de classes alta e média alta,
entre 35 e 50 anos.

O cliente da NK é um pouco
mais jovem, tem basicamente de
25 a 45 anos. A trajetória da loja

em 2006 confirma a expansão do
comércio de produtos mais sofis-
ticados. Afinal, a empresa — que
comercializa desde camisetas de
R$ 90 até bolsas de R$ 15 mil
—, nesse período, dobrou sua
área: hoje ocupa 1,5 mil metros
quadrados. "O ano passado foi
excelente para nós. Alcançamos
crescimento de 30% nas ven-
das", comemora o gerente de
marketing Thiago Costa Rego. O
nome NK provém das iniciais de
Natalie Klein, proprietária da loja
e neta de Samuel Klein, fundador
da Casas Bahia.

REURBANIZAÇÃO
A modernização de pontos

tradicionais de comércio do luxo
também demonstra que, inde-
pendentemente dos problemas
enfrentados pela Daslu, esse
varejo segue expandindo-se no
Brasil. Em um desses pontos,
a Rua paulistana Oscar Freire, Clube Chocolate: marcas nacionais e internacionais em São Paulo, no Rio e no exterior



no final do ano passado foi inau-
gurado um projeto de reurbani-
zação que incluiu a eliminação
dos postes e a padronização e
ampliação das calçadas, entre
outros itens. A Oscar Freire,
aliás, há cerca de dois anos
foi considerada "uma das dez
ruas mais chiques do mundo"
em um estudo preparado por
uma entidade internacional de
pesquisas.

Contatada, a Associação
de Lojistas da Oscar Freire
informou que, em decorrência
das obras de reurbanização
realizadas em 2006, seria difícil
avaliar a evolução dos negócios
concretizados na região no de-
correr desse período (compara-
tivamente a 2005). Para 2007,
no entanto, a entidade apresenta
uma estimativa de crescimento
bastante significativa: 25%.

O caminho da reurbanização
trilhado pela Oscar Freire está
sendo buscado por outra rua
paulistana: a Gabriel Monteiro
da Silva, onde há diversas lojas
de artigos de design e decoração
de luxo. "Já selecionamos, em
concurso, um projeto de reurba-
nização, e aguardamos a libera-

ção da verba da prefeitura para
iniciarmos a coleta da parte que
cabe aos lojistas", conta Rodolfo
Zagallo, diretor de marketing da
Associação de Lojistas dessa rua.
Segundo ele, o projeto, que deve
ser iniciado em 2008, exigirá um
investimento de R$ 6 milhões.

Zagallo diz que o comércio
da decoração de luxo vem evo-
luindo continuamente no Brasil
desde meados da década de 90
(embora no ano passado essa ex-
pansão tenha sido menos acen-
tuada) . "E há muito espaço para
crescimento, pois o boom de
lançamentos de imóveis de luxo
ainda é muito recente", analisa
Zagallo, que projeta para 2007,
em comparação com 2005, um
incremento de 15% nos negócios
de sua loja (a Santa Mônica, de
tapetes e carpetes).

Na NK, a previsão de evolu-
ção do faturamento no decorrer
deste ano atinge 50%, afirma
Rego. Para ele, o mercado da
sofisticação ainda pode crescer
muito no Brasil: "Somente agora
as pessoas daqui começam a
entender o que é luxo. E muitas
grandes marcas do luxo ainda
nem chegaram ao País".

Parque Cidade Jardim
abrigará megaempreendimento

A intensa procura pelas
unidades do Parque Cidade
Jardim — empreendimento
que mescla apartamentos,
escritórios e shopping de alto
padrão—incentivou a constru-
tora JHSF a antecipar o crono-
grama de lançamentos da obra.
"Em maio, já havíamos lançado
quatro torres, e em dezembro,
um ano antes do previsto,
lançamos outras três", conta
Marina Auriemo, diretora de
marketing da JHSF. Segundo
ela, as 125 unidades das quatro
primeiras torres já foram quase
totalmente comercializadas.
Os preços variam entre R$ 1,5
milhão e R$ 10 milhões.

Localizado em região no-
bre de São Paulo, o Parque
Cidade Jardim ocupa 80 mil
metros quadrados — 50 mil
metros quadrados de área

Maquete do projeto: apartamentos, escritórios e shopping de alto padrão

verde —, nos quais serão cons-
truídas nove torres residenciais
e quatro comerciais (uma delas,
o Hotel Fasano). O empreendi-
mento inclui ainda o Shopping
Cidade Jardim, que se posiciona

Harbour, de Miami, preen-
chido exclusivamente por
marcas associadas ao luxo.
"Já negociamos 85% da área
do shopping", conta Marina.
Sua inauguração está prevista

como uma versão local do Bal para novembro. (ACS)
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