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O TERRITÓRIO
DAS GRIFES PASSA A
OCUPAR UMA ÁREA
DE 233 MIL M2 COM
A CHEGADA DE UM
NOVO SHOPPING
OUE DEVE ACIRRAR
Ã DISPUTA POR
CLIENTES DISPOSTOS
A PAGAR R$30 MIL
POR UMA BOLSA

empresária Monica Ferro, 39, é a típica consumido-
ra que faz a pujança do comércio de luxo em terras
brasileiras. Integra uma camada que os consultores
denominam AAA: uma clientela abonada e pronta
para consumir o que há de melhor nas melhores gri-
fes do planeta. É bem informada, dona de um gosto
exigente e -como qualquer ser humano- também
compra por impulso. "Da última vez, foi uma bolsa
Balenciaga que comprei na Daslu. Eu não precisa-
va, mas não resisti", diz Monica, fã de grifes como
Sérgio Rossi (para sapatos), Marc Jacobs (vestidos),

Stella McCartney (bolsas) e Prada (óculos).
O território do luxo em São Paulo expande-se de

olho no cartão de crédito platinum de clientes co-
mo Monica -proprietária da loja Wall Lamps, de so-
fisticados projetos de iluminação, e ex-mulher de
Luís Otávio índio da Costa (do Banco Cruzeiro do
Sul). Quando for inaugurado em meados de abril, o
shopping Cidade Jardim -às margens da marginal
Pinheiros e bem próximo aos concorrentes- vai dis-
putar essa clientela com o Iguatemi, a Villa Daslu e
a região da Oscar Freire, nos Jardins. "O diferencial



é o serviço oferecido. A comodidade de ter as mi-
nhas compras entregues em casa, por exemplo, faz
toda a diferença", diz Monica, fiel às grifes, mas não
ao ponto-de-venda. "Posso comprar na região dos
Jardins, no Iguatemi ou na Daslu", diz a empresá-
ria, que deve incluir o Cidade Jardim na lista.

Pelas vitrines dos quatro endereços é traçado o
mapa do consumo de luxo no Brasil, já que São Pau-
lo é o centro desse mercado. Um território ocupado
por grandes marcas internacionais em um raio de
6 km, distância que separa a Oscar Freire da Daslu.

O Cidade Jardim terá lojas de marcas tradicionais,
como Rolex, Tiffany, Louis Vuitton e Chanel -esta
última dentro da Daslu, que será uma loja-âncora
do novo shopping. O filhote ocupará um espaço de
2.000 m2, em um conceito distinto da matriz. "Des-
cobri que muita gente se intimida de entrar na Vil-
la Daslu. Trata-se de um consumidor em potencial
que vai se sentir mais à vontade em uma loja de
shopping", acredita a empresária Eliana Tranche-
si, 50. "O perfil econômico de ambos é o mesmo, só
que com diferentes comportamentos de consumo."



Os idealizadores do Cidade Jardim prometem fu-
gir da estrutura de um centro de compras conven-
cional, com seus corredores fechados que tiram a no-
ção de tempo e estimulam o consumo desenfreado.
O shopping terá áreas abertas, com luz natural e lo-
jas de frente para j ardins. "Vamos inaugurar uma no-
va geração de shopping centers para atender ao
maior anseio das pessoas hoje, que é abusca dobem-
estar", diz José Auriemo Neto, 31, presidente da in-
corporadora JHSF, à frente do negócio. "O empreen-
dimento foi projetado para criar um clima agradá-
vel, de segurança e conforto. Nos inspiramos nas ruas
de comércio das capitais mais elegantes do mundo."

O novo endereço do comércio sofisticado da ci-
dade vai mesclar cultura (a Livraria da Vila e Casa
do Saber), lazer (sete salas de cinema), bem-estar
(Spa Cidade Jardim) e saúde (academia Reebok).
"O foco não é só o consumo material. O conceito de
luxo está em transformação", diz Sharon Beting,
36, diretora do Cidade Jardim. Pode ser. Como diz
o economista francês Jean Castarède no livro "O
Luxo - Os Segredos dos Produtos Mais Desejados
do Mundo"(ed. Barcarolla, 160 págs., R$ 34): "Ca-

racterístico de uma civilização e das pessoas que a
compõem, o luxo é uma válvula de escape tão indis-
pensável à atividade humana quanto o repouso, o
esporte, a reflexão (ou a oração) e o amor. É igual-
mente nosso quinhão de sonho".

Para garantir que não faltará sonho para nin-
guém, grifes e varejistas preparam ampliação da re-
de e melhorias no pontos-de-venda. Também so-
nham com lucros. "Vamos aumentar os estaciona-
mentos e abrir dois novos restaurantes, o Rodeio e
o Ritz", diz Carlos Jereissati Filho, 36, presidente da
Iguatemi Empresas de Shopping Centers. É uma
primeira resposta à chegada da concorrência, nu-
ma guerra que promete esquentar ao longo de 2008.
"No final do ano, teremos a inauguração de uma
marca que talvez seja a mais desejada pelos brasi-
leiros", diz ele, sem revelar qual. Especula-se que a
grife seja a italiana Gucci, hoje à venda na Daslu.

Eliana Tranchesi está pronta para a batalha. Vão
desembarcar na Villa Daslu novas lojas das grifes
Tom Ford (em maio), Balenciagae Pucci (em ju-
nho), Christian Lauboutin (em outubro) e Miu Miu
(no segundo semestre). "Nós chegamos antes e



Best-sellers
ícones do mercado de luxo que mais venderam no Brasil

1. Safári de dez dias pela Tanzânia, da Teresa Perez Tours (US$ 14,894, na alta temporada, em classe
executiva) 2. Cayenne Turbo, da Porsche {US$ 269 mil) 3. Caneta Greta Garbo, da Montblanc, versão
tinteiro (R$ 3,099,81) ou esferográfica (R$ 1.965,33) 4. Bolsa modelo clássico, da Chanel (R$ 5,780)
5. Bota de cano alto, da Prada (R$ 4,480) 6. Berloques da linha Charms, da Tiffany (entre R$ 370 e R$ 548)

"7. Terno, da Empório Armam (R$ 3.500)



A filial brasileira da Chanel é a que mais vende por
metro quadrado no mundo, tanto que abutique instala-
da na Villa Daslu passou a ser tratada como "case" de
vendas do grupo. "Nossa seleção de peças é tão boa que
já foi copiada pelos compradores da loja de departamen-
tos americana BloomingdaleV, orgulha-se Cicila Street
Barros, 48, há 23 anos na Daslu, 11 deles à frente da grife.
O segredo para agradar a clientela seria um "jeito irreve-
rente" de usar os ícones da marca. "Nós usamos uma be-
la bolsa de matelassê com jeans e camiseta."

Facilidades como o parcelamento em até dez vezes no
cartão também ajudam a convencer as clientes a com-
prar aqui e não no exterior. "Na Chanel de Paris, a seleção
é feita para agradar aos turistas, não à exigente consu-
midora brasileira." A cada nova temporada, Cicila vai a
Paris fazer a "edição Daslu" das novas roupas e acessórios
da marca, junto com uma equipe de mais quatro pes-
soas, capitaneada pela empresária Eliana Tranchesi.

sempre fomos fiéis às marcas. A recíproca é verda-
deira", afirma Donata Meirelles, 39, diretora da Das-
lu. "Tanto é que elas não nos abandonaram quando
ficamos um ano e meio proibidas de importar."

A Daslu dá sinais de que começa a superar o des-
gastante processo por sonegação fiscal que abalou
o negócio em 2005. Com um faturamento de
R$ 260 milhões no ano passado, a megabutique de
Eliana Tranchesi sinaliza uma arrancada no mo-
mento em que todos os generais do ramo estão em
campo buscando armas para render o consumidor.

A italiana Giorgio Armani, que no Brasil perten-
ce aos empresários André Brett e Michelle Nasser,
saiu da Villa Daslu no ano passado e vai abrir mais
um ponto no Cidade Jardim. Será a segunda loja da
linha principal do estilista em São Paulo. A primei-
ra fica na Bela Cintra, nos Jardins, na região em tor-
no da Oscar Freire, ruas que formam um shopping
a céu aberto em um quadrilátero de 60 mil m2.

A empresa também negocia umanovabutique da
Empório Armani, segunda marca de Giorgio Arma-
ni, em local ainda não definido. "Entre 2006e2007
o faturamento no Brasil cresceu 35%", diz Patrícia



Gaia, 42, diretora-executiva de Armani e D&G no
Brasil." A queda do dólar fez os preços caírem 20%,
o que contribui para o aquecimento do consumo."

Superando a China
O setor de luxo vem crescendo no Brasil a taxas
superiores às da China e às da Rússia. De acordo
com o último levantamento da consultoria ame-
ricana Bain & Company, o mercado de bens de lu-
xo cresceu 35% do Brasil, entre 2005 e 2006, con-
tra 30% de expansão na China. "Os números ab-
solutos relativos às vendas ainda são pequenos.
Mas as taxas de crescimento são fortes", diz Jean-
Claude Ramirez, sócio da Bain & Company. Se-
gundo o executivo, o segmento movimentou
R$ 2,6 bilhões no país, em 2006. No mundo, o fatu-
ramento chegou a € 159 bilhões (R$ 413 bilhões).

São números grandiosos de um negócio de cifras
expressivas. Nas vitrines douradas, que mexem com
o imaginário de consumidores mundo afora, uma
calça jeans começa custando R$ 1.500. Uma bolsa
não sai por menos de R$ 3.000 e pode chegar a
R$ 30 mil. Na lista dos produtos best-sellers no Bra-

sil, há canetas que variam de R$ 900 a R$ 3.000 e
carros que chegam fácil aos R$ 500 mil. Bolsa cam-
peã de vendas da Chanel, nesta estação, a "Lê Ma-
rais" custa quase R$ 11 mil (leia texto ao lado).

São valores que não assustam a clientela AAA. O
consumo em elevação é confirmado por Mariana
Vieira, 32, gerente da Eurobike Auto Group, empre-
sa que possui revendas de automóveis das marcas
BMW, Volvo, Porsche, Land Rover e Audi. "Com a
extinção da CPMF e a oscilação do mercado de ações,
o consumo foi estimulado", afirma Mariana. "Ven-
demos cinco carros da BMW, no valor de R$ 500 mil
cada um, em fevereiro." A empresa faturou R$ 220
milhões, em 2007, e deve crescer 20% este ano.

Os empresários do segmento de jóias também se
mostram otimistas. A americana Tiffany & Co., qua
está no mercado brasileiro desde 2001, fechou seu
ponto de rua, nos Jardins, para abrir uma nova fi-
lial no shopping Cidade Jardim. Em seu mostruá-
rio de colares de milhões de dólares, há espaço tam-
bém para o luxo acessível. Entre os mais vendidos
no Brasil estão os berloques de prata da linha
Charms, verdadeira febre de consumo, com preços



entre R$ 370 e R$ 548 (vejaquadro àpág. 25).
Uma questão central é a definição do luxo. Pela

própria natureza, luxo só é digno do nome se é para
poucos. "Por mais que se crie necessidade, o consu-
mo de luxo temlimites. Ou é objeto de desejo ou não
é", pondera Eliana Tranchesi. Um bom exemplo é o
sucesso de vendas da bolsa jeans da Chanel, que vi-
rou febre em todo o mundo. Na loja da grife em No-
va York, foram vendidos quatro exemplares. NaDas-
lu, 12. "Tinha fila de espera. Vendemos todas. Mas,
se tivéssemos 24bolsas, elas iriam sobrar", explicaa
dona da Daslu. "É o tipo de peça para uma clientela
que não quer todo mundo usando a mesma coisa."

Expansão em excesso pode matar a galinha dos
ovos de ouro. Oferecer exclusividade e experiências
inesquecíveis é a chave do sucesso. Com um produ-
to intangível, o setor de viagens sofisticadas come-
mora resultados. "Nosso negócio cresceu cerca de
20% ao ano, nos últimos quatro anos", diz aempre-
sária Teresa Perez, dona da agência que leva o seu no-
me -e é sinónimo de requinte. "O conceito de luxo
mudou: não é mais ter um helicóptero", afirma Te-
resa. "E estar numapraia deslumbrante, com o pé na
areiae um funcionário para realizartodos os seusde-
sejos", descreve. "Ou almoçar num ponto isolado da
muralha da China, longe dos ônibus de turistas, com
direito a vinho em taça de cristal." Luxo parapoucos!

"Colaborou Maeli Piado. Agradecimento. Promap Topografia.
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