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Com a pior crise de sua história ficando para trás, a Argentina volta a atrair o glamour das 
marcas de luxo mais famosas do mundo.   
 
As maisons italianas Valentino e Giorgio Armani e a joalheria americana Tiffany´s chegaram no 
segundo semestre de 2006 com suas primeiras lojas em Buenos Aires. A grife italiana de moda 
masculina Hermenegildo Zegna acaba de abrir sua segunda loja e a de relógios suíços Tag 
Heuer firmou um acordo com uma empresa local para distribuir produtos que chegam a custar 
US$ 18 mil a unidade.   
 
Em meados de fevereiro, a divisão imobiliária da famosa casa de leilões inglesa Sotheby´s 
anunciou a abertura de seu primeiro escritório em Buenos Aires, em parceria com o 
empresário argentino Eduardo Braun. O trabalho da Sotheby´s International Realty é localizar 
e vender as propriedades mais exclusivas do país para investidores nacionais e estrangeiros. 
Em janeiro, o gigante suíço dos alimentos Nestlé fincou na capital argentina a bandeira de sua 
marca premium, a Nespresso, uma butique dedicada exclusivamente à venda de máquinas e 
cafés da melhor qualidade para hotéis cinco estrelas e templos gastronômicos.   
 
Um verdadeiro "boom" está acontecendo também no mercado de automóveis de luxo. No ano 
passado, as importadoras venderam 7,2 mil unidades, 48% mais que em 2005. Ao mesmo 
tempo, a indústria de automóveis do país como um todo vendia 16,7% mais, no que foi seu 
melhor período desde a crise. Pelo ritmo das vendas em janeiro e fevereiro, a estimativa é 
chegar a 10 mil automóveis ao longo de 2007.   
 
O Gruppo Modena, importador da Ferrari, Maserati e Alfa Romeo, vendeu 50 unidades em 
2006, sendo a metade de Alfa 159, um carro que custa US$ 44,7 mil, informou ao Valor 
Claudio San Pedro, diretor geral do Modena.   
 
A Daimler-Chrysler vendeu 1,8 mil unidades de seus carros top de linha Chrysler, Jeep e 
Dodge, um volume 37% superior ao vendido em 2005, segundo informou a empresa ao jornal 
"El Cronista".   
 
Desde que seu Produto Interno Bruto (PIB) desabou mais de 10% em 2002, a Argentina tem 
estado no topo do ranking dos países emergentes em termos de crescimento. Em 2003 o PIB 
aumentou 8,7%; em 2004, 9%; em 2005, outros 9,2%; em 2006, 8,6%, e as projeções 
apontam para no mínimo 7,5% em 2007.   
 
Conseqüentemente, o poder aquisitivo aumentou e a classe média está ressurgindo das cinzas, 
daí o crescimento da demanda por produtos de maior qualidade, diz Claudio San Pedro. Mas o 
diretor do Gruppo Modena também atribui a retomada a um fator "psicológico", de "busca de 
satisfação de um desejo por marcas de luxo e uma necessidade muito latina de representação 
social e de demonstrar que saiu da crise".   
 
A tragédia de 2001 e 2002, quando o país quebrou financeiramente, decretou a moratória de 
sua dívida externa e metade da população foi atirada para baixo da linha da pobreza, os 
hábitos do topo da pirâmide social mudaram. É o que atesta a socióloga Susana Beer, sócia da 
Total Argentina Strategic, uma consultoria especializada em marcas. "Durante a crise, as 
pessoas de alta renda mantinham um perfil baixo. Conheço gente muito rica que tinha veículos 
de luxo na garagem mas não saía de casa com eles, para não mostrá-los em público". Para 
ela, esse comportamento devia-se em parte à percepção e respeito com a dificuldade pela qual 
passava a maioria do povo argentino, e em parte pela insegurança com a violência urbana que 
aumentou muito com a crise e continua alta.   
 
Mas agora os indivíduos ricos se sentem mais à vontade para passear com seus carrões e 
exibir seus Rolex, embora se preocupem mais com a segurança, afirma Claudio San Pedro. 
"Antes da crise, os que compravam nossos carros davam prioridade à esportividade do 



modelo. Hoje eles se preocupam mais com os equipamentos avançados e dispositivos de 
segurança do que com o caráter esportivo do veículo", diz o diretor do Gruppo Modena.   
 
Susana Beer coordenou uma pesquisa encomendada pela revista "Mercado", realizada no ano 
passado entre empresários argentinos, para conhecer a qualidade percebida nas marcas de 
luxo. Através de 530 pesquisas individuais e anônimas, os entrevistados apontaram mais de 
150 marcas de 23 categorias diferentes e revelaram que nunca deixaram de comprar produtos 
de luxo, apenas deixaram de mostrá-los.   
 
No topo do ranking dos produtos mais desejados estavam automóveis importados de luxo, 
champanhe francês, produtos de alta tecnologia em áudio e vídeo, relógios suíços e o destino 
turístico Polinésia. Já a indumentária esportiva, jóias, uísques e design de equipamentos 
ficaram entre as categorias de pior desempenho.   
 
No caso da Sotheby´s, que chegou com sua divisão Internacional Realty Affiliates, além do 
luxo, a empresa quer se conectar com o principal motor do crescimento argentino nestes 
quatro últimos anos: a construção civil.   
 
Os imóveis em Buenos Aires e nas áreas de produção vinícola, destacadamente a província de 
Mendoza, tiveram seus preços triplicados em dólares. "O mercado imobiliário argentino está 
sendo movido pelos investidores", diz o economista Jose Rozados, sócio da consultoria Reporte 
Inmobiliário. A alta vem sendo alimentada basicamente por investidores estrangeiros e 
nacionais - principalmente os agroexportadores, altamente beneficiados com a desvalorização 
do peso. Segundo Rozados, eles pagam em "cash", em dólares.   
 
Só no mês passado, empresários estrangeiros do porte de Tom Hicks, dono da Hicks, Muse, 
Tate & Furst; Peter Shuterland, presidente da petroleira BP e o cineasta Francis Ford Coppola, 
anunciaram investimentos em quintas de produção de vinho no país. "A Argentina está 
experimentando um espetacular renascimento imobiliário, atraindo compradores de toda a 
América do Sul e do mundo", disse Eduardo Braun, o sócio argentino da casa de leilões 
inglesa, em um comunicado distribuído no início de fevereiro para anunciar seu novo 
estabelecimento.   
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