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O mercado de luxo ganha um novo segmento no País, abastecido, principalmente, por uma 
classe alta recém formada, ou seja, consumidores que agora terão acesso a produtos de maior 
requinte, mas que não conseguem ainda desfrutar do mundo dos milionários. O chamado 
"novo luxo" vem ganhando a atenção das lojas de grife que apostam em produtos de preço 
mais acessível e estão investindo na divulgação e no lançamento de novas marcas. 
 
O setor que mais percebe essa forte entrada de um público sedento por produtos diferenciados 
é o de carros importados, que apresenta recorrentes quebras de recordes e têm atraído cada 
vez mais a atenção da classe emergente. Outros artigos considerados próprios para um público 
seleto são os voltados às áreas de acessórios, alimentos e bebidas, além de roupas e artigos 
requintados para o lar.  
 
De acordo com o professor Silvio Passarelli, diretor do programa MBA em Gestão do Luxo da 
Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), o País não aproveita nem 30% do mercado 
potencial do seu de universo de serviços e produtos premium. Além disso, segundo ele, surge 
com ênfase no mercado itens voltados ao "novo luxo", aqueles com características sofisticadas, 
mas não excepcionais, e mais acessíveis. "Esses produtos, considerados de luxo intermediário, 
são a nova tendência entre as empresas, atentas aos consumidores que têm aspiração de 
demanda por suas marcas de prestígio." A previsão é a venda desses itens crescer nos 
estratos da classe média alta, com renda e cultura interessada basicamente neste tipo de 
compra.  
 
"Estima-se que o segmento de luxo no Brasil movimente US$ 4,5 bilhões", comenta o 
professor. De acordo com Passarelli, as frações de mercado que têm apresentado maior 
crescimento de produtos sofisticados são as de alimentos e bebidas, acessórios de couro e 
roupas. Além disso, veículos importados, considerados artigos de luxo, apresentam quebras de 
recordes ano a ano.  
 
Conforme dados da Associação Brasileira das Empresas Importadores de Veículos Automores 
(Abeiva), no varejo foram vendidos em janeiro deste ano 1.509 carros importados, com 
crescimento de 8,64% em relação a dezembro de 2007. A entidade informou que a líder em 
vendas foi a Kia Motors, com 1.110 veículos, seguida da BMW, que comercializou 207 carros. 
Foram vendidos ainda 80 modelos da Ssangyong Motorsuma, 63 unidades da Porsche, além de 
uma Ferrari e uma Maserati. 
 
O grupo Dumont Saab, conhecido por produzir relógios mais populares, como Condor, Dumont 
e Timex, a partir deste ano está importando relógios das grifes Armani, Diesel e DKNY, além 
da Fóssil, linha mais acessível. "No ano passado houve um boom e o mercado relojoeiro 
aumentou 30% neste público", constatou Ricardo Brown, diretor de Marcas Internacionais do 
grupo.  
 
Calcula-se que esta fatia de mercado movimente R$ 100 milhões. "Do faturamento da 
companhia 12% vem do mercado dos relógios de luxo, mas até 2010, as grifes internacionais 
representarão 30% do faturamento do grupo", afirma. 
 
O mercado de jóias (colares, anéis, pulseiras e brincos) dessas marcas mundiais premium é o 
próximo a ser trabalhado pela Dumont Saab. "O potencial de crescimento será enorme, a 
partir do momento em que produtos de algumas das grifes forem mais conhecidos", explica 
Brown. Em 2008, linhas da Armani e Diesel foram trazidas ao Brasil. O problema são as 
alíquotas de importação. Enquanto os relógios sofrem taxação de 100%, as jóias recebem 
120%. 
 
O segmento de óculos solares e de receituário é outro que também começa a mirar no rico 
mercado da sofisticação. A participação no segmento óptico no alto padrão é recente no Brasil. 
Segundo estimativa do diretor-geral da General Optical, Ronaldo Pereira Jr, o mercado de 
óculos de luxo vende 750 mil peças ano, algo em torno de R$ 525 milhões no varejo. "Para 



este ano, ele deve crescer 25% e, no ano que vem, o mesmo crescimento deve se repetir", 
calcula. Nas marcas Cartier, Moschino, Missoni, Jean Franco Ferré, Dunhill e Mercedez- Benz 
investirá em marketing US$ 1 milhão por ano em cada grife. A empresa tem 500 pontos-de-
venda classificados como A e 120 pontos-de-venda como AAA, (triple A) onde comercializa sua 
linha Cartier. A peça mais cara da coleção da grife francesa chega a custar até R$ 20 mil e, 
segundo ele, vende de 5 a 10 unidades por mês. Alguns modelos têm seis meses de espera.  
 
Voltadas ao segmento jovem, as marcas de roupas Sean John e Les Filós, e de acessórios de 
couro, Katy Van Zeeland, são trabalhadas pela The Brands Company no Brasil. Vendo os bons 
ventos do setor, a empresa investiu no ano passado em torno de R$ 5 milhões em infra-
estrutura e marketing nestas linhas. "A previsão de faturamento das três marcas é de R$ 22 
milhões. Até 2009, deve ser R$ 40 milhões, por conta de a curva de crescimento estar em 
ascensão e não ter chegado ainda à maturidade e estabilização", estima Fernando Janeiro, 
gerente de Marca da The Brands Company. 
 
No setor de luxo em houseware, houve há um ano uma febre mundial pelas cafeteiras de 
espresso. Ultimamente, segundo Michel Papescu, proprietário da Pepper, loja especializada em 
artigos de cozinha e mesa, vai haver uma grande entrada no mercado brasileiro de louças com 
novos formatos e cores, como opção ao estilo clássico. Há até redução de preço, em alguns 
casos, por conta da demanda acentuada no Brasil. 
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