
Carros importados, hotéis cinco-
estrelas, bebidas de primeira qua-
lidade, jóias, relógios e peças de
vestuário de estilistas renomados
do universo todo. Bem-vindo ao
glamouroso mundo do luxo, um
conceito originado na França que
atualmente invade os quatro can-
tos do planeta.
-' Requinte é a palavra de ordem

nesses centros cheios de consu-
midores exigentes onde o luxo im-
pera./Especialista no segmento,
Carlos Ferreirinhaaftrmaqueluxo
é muito mais do que poder aquisi-
tivo, é uma questão de cultura e de
aventura: "O faturamento do luxo
no mundo gira em torno de420bi-
Ihões de dólares, e o Brasil repre-
senta menos de 1%, com 3,9 bi-
Ihõesdedólares".

Realmente, um "mundo" feito
para poucos. Tanto esplendor e
ostentação atingem principal-
mente a Região Sudeste do Brasil,
país com destaque entreinúmeras
grifes internacionais. Segundo da-
dos da MCF Consultoria, o cresci-
mento do consumo entre os brasi-
leiros é concentrado, sendo distri-
buído da seguinte maneira: São
Paulo, 74%; Rio de janeiro, 32%;
BeloHorizonteePortoAlegre,21%
eCuritibaeBrasília, 16%.

"lidamos comum consumo de
demanda reprimido, a classe mé-
dia se enfraqueceu muito. Mesmo
assim, vejo uma descentralização
do consumo. As Regiões Norte e
Nordeste, impulsionadas pelos re-
sor£s,eointeriordeSãoPauloreve-
lam-sefortespotenciais.OSul ain-
da é uma região muito tradicional
etímidano segmento", avalia.

ParaChristianHallot, embaixa-
dor da H.Stern, umas das princi-
pais grifes nacionais de luxo, a
abertura do mercado de importa-
ções, iniciada no início da década
de 90, contribuiu para o cresci-
mento deste segmento. "Começa-
mos a olhar o mercado externo e a
concorrênciaque entrava."

H.Stern
Fundada em 1945 por Hans Stern,
a H.Stern mostra o peso de uma
marca nacional consagrada no
segmento de jóias de luxo, ressal-
tando o colorido das pedras brasi-
leiras nos produtos. Hoje conta
com 160 lojas, sendo 80 em terras
brasileiras—espalhadas emlGes-
tados, representando 50% do total
das vendas— e 80 no exterior, dis-
tribuídaspor 12 países.

Em 2003 a empresa deu um
grande salto ao comercializar as
jóias pormeio de umarede depar-
ceiros para ser representada em
territórios americanos, europeus
e do Oriente Médio. Em cinco anos
deparcerias, amarcaregistraonú-
mero de 200 novos pontos-de-
vendanoestiloshop-in-the-shop.

Segundo Hallot, o foco da mar-
ca busca atrair as mulheres sofisti-
cadas. "O design identifica a mar-
ca. O diferencial da H.Stem é que
nossos produtos são reconheci-
dos pelo desenho", ressalta Hallot.
Para atingir suas metas, a grife
mantém parcerias com pessoas
influenciadas em outras artes
—como arquitetura, música, mo-
da—nacriaçãodoproduto.

No leque de opções oferecidas
pela marca, os mais vendidos en-
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tre os brasileiros são os anéis da
coleção Pedras Roladas da Cos-
tanza Pascolatto: o anel de ouro
branco sai por R$ 7.640; com cris-

—tat, sai por R$9.910ecom brilhan-
te, por R$ 48.500. A linha índia do
do Cadinhos Brown sai por R$ 85.
700 e a pulseira Sutra, de ouro, da
coleção da Diane Von Fustem-
berg,porR$36.100.

Land Rover

No início, amarcabritânica, criada
em 1948, erausadaparaatividades
militares. Com o passar do tempo,
os modelos ganharam conforto e

em relação ao ano anterior e colo-
cou a Land Rover na liderança do
segmento deautomóveisdeluxo.

Modelos como Freelander 2,
porR$ 169mileDiscovery3,apar-
tir de R$ 159 mil; Range Rover
Sport, a partir de R$ 275 mil e Ran-
ge Rover Vogue, a partir de R$ 380
mil, foram responsáveis pelo cres-
cimento registrado.

Montblanc
A alemã Montblanc aportou no
Brasil em 1993, e hoje conta com
sete butíques, sendo quatro em
São Paulo, uma no Rio de Janeiro,

acessórios, conquistando, assim,
os motoristas mais aventureiros.
Neste ano a empresa comemora o
60° aniversário ejátemmotivo pa-
ra festejar. Em 2007 registrou a
marca de 226.395 veículos comer-
cializados.

No Brasil a empresafaz parte do
Premier Automotive Group (PAG),
daFordMotorCompany, que pos-
sui 27 pontos-de-venda espalha-
dos por 19 cidades em todo o País.
Segundo dados da companhia, no
ano passado 3.156 unidades fo-
ram vendidas no Brasil, o que re-
presentou crescimento de 57,7%

uma em Curitiba e uma em Cam-
pinas. A marca também é desta-
que nesse segmento. Suas canetas
são verdadeiros sonhos de consu-
mo e auge do luxo, e edições limi-
tadas, como a Montblanc Meis-
terstück Solitaire Black Diamond,
ultrapassam osR$600mil

Entre os produtos de top foi dos
consumidores, estão Star Walker,
uma releitura da clássica Meis-
terstück, caracterizada pela estre-
la flutuante. O modelo, lançado
em 2006 pelo centenário da mar-
ca, vem com diamante e custa R$
2.216,76. A coleção de relógios Ti-

me Walkeréamais esportiva, arro-
jada e masculina da Montblanc. E
a mais cara. O modelo usado pelo
ator Nicolas Cage é um Cronógra-
fo compulseirade couro decroco-
dilo preta. Todo de aço. Custa R$
12.285,27.

Jaguar
Com 85 anos de história, seus car-
ros colecionam inovações tecno-
lógicas implantadas ao longo das
décadas. A marca desembarcou
no Brasil em meados de 1994 e em
pouco tempo consolidou-se co-
mo sinônimo de desempenho e
status. Atualmente é representada
pelaFordMotorCompanyBrasile
entrou para o rol do PAG (Premier
AutomotiveGroup).

O veículo de maior destaque da
Jaguar no País em 2007 foi o X-Ty-
pe, que registrou um crescimento
de 5,68% nas suas vendas em
comparação com 2006. ele é ven-
dido a partir de R$ 178 mil. Outro
destaque é a Statíon Wagon X-Ty-
pe Estate (R$ 240 mil) e XK, tam-
bém disponível na versão conver-
sível, custandoatéR$520miL

Veuve Gicquot
Fundada em 1772, a Casa Veuve
Clicquot Ponsardin adquiriu, ao
longo de sua história, o talento e a
perícia que fazem dela uma teste-
munha fiel da tradição do bom
champagne.

Segundo Adriana Bustamante
Ceies, gerente de marca da Veuve
Clicquot, as vendas dacompanhia
cresceram cerca de 12% no Brasil,
nos últimos anos. 'A empresa vem
obtendo resultados positivos,
principalmenteentreopúblicode
alto poder aquisitivo". Entre os
produtos mais vendidos, estão: o
Veuve Clicquot Brut, que sai por
R$215,eoVeuveClicquotBrutRo-
sé,porR$288.

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 22 fev. 2008. Shopping News, p. 5-6.




