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O conceito das pessoas sobre o que é considerado artigo de luxo varia de caviar a carros 
rápidos e a bolsas de mão que custam mais de 70 mil euros (US$ 90.480). O mesmo ocorre no 
mundo das finanças, aonde gerentes de fundos de luxo adotam uma ampla visão sobre o que é 
um item de primeira qualidade e incluem em seus portfólios desde fabricantes de óculos de sol 
a produtores de equipamentos eletrônicos marítimos.  
 
A operadora da bolsa de valores alemã Deutsche Boerse AG tomou uma posição neste conceito 
no início do mês ao lançar um Índice Mundial de Luxo em nome do banco francês BNP Paribas, 
que planeja usar o indicador como referência para um certificado de investimento. O índice 
define uma companhia de luxo como aquela que faz mais de 50% de suas vendas de bens de 
grande valor, e então os filtra por seus valores de mercado e por quanto são comercializados.  
 
Nessa base, a fabricante de carros alemã Porsche AG está inclusa, mas as rivais Mercedes e 
BMW ficaram de fora. "(A BMW) não está identificada como uma fornecedora de bens de luxo 
... isso depende de quanto se está nos segmentos superiores", disse Heiko Geiger, do 
departamento de Marketing e Vendas da Deutsche Boerse.  
 
A Mercedes, a Aston Martin e a Lamborghini podem ser marcas de luxo, mas também estão 
excluídas porque respondem apenas por uma pequena parte do movimento de vendas de 
grupos maiores.  
 
A Deutsche Boerse aplicou seu critério em vários setores, inclusive operadoras de hotéis de 
quatro estrelas ou mais, companhias de cruzeiros marítimos e fabricantes de produtos 
eletrônicos de ponta. Depois, filtrou estas companhias pelos seus valores de mercado e a 
média de movimentações diárias em suas ações.  
 
Sem surpresa, o índice é dominado por fabricantes de roupas e jóias, como a gigante do luxo 
francesa LVMH e sua matriz Christian Dior.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 fev. 2007. Finanças & Mercados, p. B3.  
 


