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Uma vez que o negócio do Luxo tem apresentado consistentemente taxas de crescimento em 
quase todas as partes do mundo, o exercício de adivinhação, se assim podemos dizer, tem 
sido tentar descobrir quais serão as próximas regiões que apresentarão resultados acima da 
média.  
 
Não faz muito tempo que as grandes marcas descobriram o Leste Europeu e, claro, países 
como China, Índia e Rússia. Entretanto, o continente asiático como um todo, apesar de todas 
as grandes diferenças entre os países, tem apresentado o que acredita-se ser a nova fronteira 
para o negócio do Luxo.  
 
As análises mundiais têm percebido que muito rapidamente os asiáticos - seja no mercado 
interno, seja no externo - serão responsáveis por mais de 50% do consumo mundial das 
marcas de Luxo, posicionando a região como a mais importante para o foco de 
desenvolvimento de negócios.  
 
As profundas mudanças sociais e econômicas têm transformado atitudes e formatos de 
percepção dos indivíduos na sociedade. Já não é proibido, nem impossível, constatar que neste 
século XXI, símbolos de consumo ocidental como o terninho Chanel e o relógio Cartier, 
passaram a ser também referências para as mulheres asiáticas.  
 
Na verdade, as marcas de Luxo têm sido usadas pelos asiáticos como símbolos modernos para 
uma nova identidade e posição na sociedade. Neste momento inicial de desenvolvimento, aliás 
muito parecido com o estágio em que nós estamos no Brasil, é comum que as manifestações 
de consumo ocorram de diversas formas.  
 
Neste momento em particular, todos os diferentes tipos de consumidor aparecem: há aqueles 
que somente compram estimulados pela "ostentação", alguns pelo poder de "status" que o 
produto empresta, buscando assim "aceitação" social; outros pela "imitação de padrão" e 
outros pela "indulgência". Há ainda aqueles que "conhecem" os atributos de excepcionalidade 
dos produtos.  
 
O modelo de consumo de Luxo mundial é exatamente o mesmo em países asiáticos. Mas, qual 
seria a principal diferença entre os mercados asiático e brasileiro? Algumas: tamanho, 
quantidade de consumidores, disponibilidade financeira, fortalecimento expressivo da classe 
média e adequação como atividade econômica em mercados emergentes, analisados pela 
perspectiva dos incentivos para que a atividade cresça em resultados.  
 
Entretanto, o que mais chama minha atenção é o fato de que o Brasil, bem diferente de outros 
países, apresenta muito mais empreendedorismo nesta área. A quantidade de operações locais 
de produtos e serviços que há aqui, não consigo comparar, em princípio, com qualquer outro 
lugar do mundo.  
 
Se por um lado as grandes e poderosas marcas de Luxo mundiais crescem aceleradamente em 
todas estas novas regiões, no Brasil o ritmo é bem menor. Por outro, porém, o ritmo de 
surgimento de empresas com DNA de produtos e serviços em Luxo no Brasil - operações 
genuinamente brasileiras - tem sido intenso e consistente. Assim, não temo dizer que o Brasil 
tem sim, verdadeiramente, uma possibilidade de se tornar a referência nesta área.  
 
Nos países asiáticos, o desenvolvimento de marcas locais de Luxo ainda é pequeno e pode-se 
dizer, até mesmo tímido. Surgirão, evidentemente. Mas este exercício tem sido bem menor 
quando visto sob a forte expansão das grandes marcas globais.  
 
Algumas consultorias dos Estados Unidos acreditam que a China será o maior mercado 
mundial de consumo de Luxo até o ano de 2014, apesar de toda a tradicional força do mercado 
japonês. No Japão, por exemplo, marcas como Louis Vuitton e a norte-americana Coach 
mantêm crescimentos que beiram os 30% anuais há muito tempo.  



Nos anos 1980, os japoneses chegaram a representar para algumas marcas francesas do 
segmento quase 70% do faturamento. Fato este que levou as marcas a trabalharem dois 
importantes objetivos para os anos seguintes: intensificar e aumentar a representatividade dos 
consumidores locais e, acima de tudo, expandir os mercados mundiais além do poderio 
japonês.  
 
Os resultados começam a aparecer. Hermès e Gucci têm mais lojas em Hong Kong do que em 
Milão, Nova York ou Paris. Em seis anos a Burberry passou de dez para 80 lojas na China.  
 
Assim, os tradicionais símbolos de status da cultura ocidental como o Rolex, a Mercedes, o 
sapato Ferragamo, a bolsa Louis Vuitton, o terno Armani iniciam uma nova e longa jornada de 
crescimento nestes mercados que ainda têm, além de Hong Kong e Tóquio, Cingapura, 
Malásia, Indonésia, Tailândia e Coréia do Sul, isso sem falar de tantos outros mercados ainda a 
ser explorados.  
 
Alguns dos melhores formatos de shopping centers focados no Luxo e o mais fascinante 
cinema da categoria, eu conferi em minha viagem de pesquisa pela Tailândia, mais 
precisamente em Bangcoc. Países como Índia, quando se imaginava que tomaria muito mais 
tempo, já mantém um ritmo de crescimento de 42% ao ano. Também já existem alguns 
consumidores indianos, em filas de espera por produtos de forte apelo simbólico.  
 
Sem falar do que virou a Rússia, para algumas marcas, o melhor crescimento por metro 
quadrado do mundo. Os russos têm demonstrado tanto vigor e tanta necessidade de 
ostentação (a fase inicial do consumo aspiracional e emocional) no consumo do Luxo, que 
algumas marcas já estão em dois anos, com resultados que eram esperados só em cinco.  
 
Nestes mercados emergentes ao consumo do Luxo, conceitos como "mastígio", 
democratização de acesso, trading-up, exclusividade extrema e consumo aspiracional estão 
cada vez mais presentes e expressivos. E como no Brasil, o dinheiro rapidamente mudou de 
mãos e novas classes sociais começam a ser definidas, o que faz com que um novo 
consumidor apareça e passe a ditar novas normas de mercado.  
 
Nesta região do mundo cada país encontra-se em fases de consumo distintas. Entretanto, 
todos eles, em uma fase similar: o reconhecimento do Luxo como nova aspiração social de 
consumo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 abr. 2007. Plano Pessoal, p. C10. 
 


