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 Luxo, custe o que custar
Mercado de alto padrão movimenta R$ 2 bilhões por ano, mas só para 0,001% das famílias /

Ludmilla Totinick

As empresas que atuam no uni-
verso do luxo fazem tudo para en-
cantar o cliente, custe o que custar.
Usam o glamour, a imagem e o status
como combustíveis que alimentam
o desejo dos consumidores. Embora
ainda seja um mercado emergente
no Brasil, o luxo movimenta, em
média, US$ 2 bilhões por ano. Mas
tende a crescer 35% ao ano, de
acordo com números do livro Os
ricos no Brasil, volume 3 do Adas da
Exclusão Social da Editora Cortez.

As 5 mil famílias mais ricas têm
patrimônio equivalente a nada me-
nos que 40% do Produto Interno
Bruto (PIB), toda a riqueza gerada
anualmente no país. E essa con-
centração é ainda mais acentuada do
que parece à primeira vista, pois tais
famílias — apenas 0,001% das exis-
tentes - comandam boa parte da
geração da riqueza restante.

E o crescimento não é notado
apenas no Brasil. No ano passado,
as principais marcas de luxo no
mundo lucraram 45% a mais do
que no ano anterior.

Andréa Coelho, 38 anos, faz
parte desse time e como con-
sumidora feroz de luxo paga em
apenas num dos vários cartões de
crédito que tem, cerca de R$ 50
mil por mês.

- Adoro comprar tudo, bolsa,
sapatos, roupas, cremes, mas tem de
ser de qualidade - esclarece a pro-
dutora de eventos, que está de volta
ao Brasil depois de 20 anos na Ho-
landa. - Produzi uma festa há 15 dias
e fiquei desesperada pois não tinha
um vestido novo para usar. Foi só dar
um telefonema e na mesma hora
trouxeram tudo que precisava: ves-
tido, sapatos e bolsa. O vestido na-
cional, segundo ela, "não saiu caro"
— custou R$ 5 mil.

O atendimento em domicílio é
comum, principalmente para os
clientes em potencial.

Andréa Coelho mostra orgulho-
sa alguns pares da sua coleção de
sapatos Dolce & Cabbana, Gucci,
Christian Dior, que custam em mé-
dia R$ 3 mil cada e a deixam feliz da
vida. Os olhos brilham ao falar do
vestido Gucci rosa de R$ 30 mil
comprado no exterior e da coleção
de bolsas e relógios. Diz que é quase
uma barbie, fã de tudo rosa.

Pelo menos uma vez por se-
mana, saboreia uma garrafa de
Dom Pérignon pela manhã para

dar inspiração, conta ela. Aos
risos, diz adorar trocar o apa-
relho celular. Atualmente usa
um modelo disponível somente
no exterior.

Creme de R$ 1.950
Quem paga essa conta toda?

Pois além dos cartões, as des-
pesas do apartamento na Barra
da Tijuca ultrapassam R$ 50
mil - são mais de nove em-
pregados, fora as viagens men-
sais, sempre de primeira classe,
para Amsterdã. O marido, um
norueguês, é presidente de
multinacional européia. O
creme preferido de Andréa é o
da marca suíça La Prarie.

Paula Pereira, uma das só-
cias da loja Shampoo, conta
que o creme Purê Gold da mar-
ca, um sérum especial, fabri-
cado à base de ouro puro de 24
quilates que ajuda a inibir o
processo de envelhecimento,
custa R$ 1.950. Quarenta ca-
riocas colocaram o nome na
lista de espera da Shampoo por
ele. A previsão de entrega para
os 10 integrantes da lista e de
um mês, pelo menos.

Outro creme para o rosto, o
Radiance, de R$4.940, teve lista
de espera de 60 pessoas, revela
Paula Pereira.

Outra que não economiza
para cuidar da pele do rosto é
Regina Lundgren, proprietária
do Espaço Lundgren, loja de
alto luxo em moda no Shopping
Fashion Mall. Não vive sem o
creme Sisley de R$ 1.300.

Bolsa de R$ 52 mil
As bolsas Fendi são as pre-

feridas da empresária, que diz ser
apaixonada pela baguete da edi-
ção especial da marca, um modelo
exclusivo de R$ 52 mil.

As roupas preferidas da herdeira
do fundador das Casas Pernam-
bucanas são as da marca Fendi e
Dolce Cabbana. Regina, porém, se
entrega quando deixa escapar que se
sente uma garota Fendi.

— Amo relógios, mas fiz uma
promessa no ano passado e parei de
comprar, pois tenho muitos modelos
- conta Regina Lundgren. - Os

Preferidos são os das marcas suíças
rank Miller e Rolex, que custam

em média R$ 30 mil cada.
Com relação às jóias, diz que um

bom brilhante, esmeralda e pérola

caem sempre bem e que agradam a
qualquer mulher.

A diretora da Swarovski no Bra-
sil, Arma Chaia, lembra que os
consumidores gostam de peças ex-
clusivas. Tem um repertório in-
ternacional na cabeça.

- No Rio, é muito comum um
cliente comprar R$ 80 mil de uma
única vez - conta Arma Chaia. — As
extravagâncias acontecem quando
há edições limitadas e as peças são
numeradas. São produzidas 100
unidades para todo o inundo, e uma
jóia vem para o Brasil. É mais valiosa
e custa a partir de R$ 40 mil.

Rio é um grande mercado,
diz embaixador da H. Stern

O consumidor de luxo é bem
variado. Segundo o embaixador
da marca H. Stern no Brasil, Ch-
ristian Hallot, com o crescimento
da classe média há maior acesso
aos milhões.

- São clientes exigentes e que se
preocupam em usar a jóia e não
deixá-la trancada num cofre - res-
salta Christian Hallot. — Gostam de
comprar produtos atemporais, que
não saem de moda nunca.

Segundo o embaixador da mar-
ca, a partir dos anos 90 houve
abertura desse mercado e as pessoas
começaram a se instruir sobreo tipo
de consumo, mas o luxo brasileiro
ainda é muito pontual.

Diz ainda que a carioca tem
vocação para o luxo e que o Rip de
Janeiro é um grande mercado, prih-
cipalmente pela vocação turística
que tem e estilo de vida peculiar do

carioca. São 30 lojas na cidade.
Ressaltou ainda que as vendas au-
mentaram significativamente e que
o Rio é um grande mercado, prin-
cipalmente por estar alinhado com
o governo federal.

A H. Stern faz o cadastramento de
todos clientes no mundo inteiro e,
em alguns casos, um vendedor vai à
casa da cliente. Principalmente nas
datas especiais, quando as pessoas
compram mais jóias e não se im-
portam com o valor.

Segundo Regina Lundgren, ge-
rente do Espaço Lundgren, todos
pares do sapato de cristal Swarovski
da Fendi de R$ 3.800 foram ven-
didos em menos de uma semana.

Há procura grande também pela
roupa para cachorro da marca. Custa
R$ l .036 e muitos clientes reclamam

/que o tamanho é único, impraticável
para raças maiores.

Text Box
Anúncio



DIVERSÃO - Andréa
Coelho se diverte quando
fala dos produtos de luxo
que adora comprar. Os
sapatos Dolce &
Cabbana, Gucci, Christian
Dior, que custam em
média
R$ 3 mil cada par, são
sua paixão. Também
adora falar do vestido
Gucci rosa de
$ 30 mil, comprado
no exterior

GLAMOUR - Regina Lundgren com a bolsa Fendi de R$ 52 mil

Esportivos de R$ 4 milhões,
com fila de espera até 2010

Automóveis sempre foram si-
nônimo de poder e luxo. O mer-
cado de carros quase exclusivos tam-
bém cresce a cada ano. E os atos
preços não são empecilhos. A Pla-
tinuss, importadora oficial da Pagani
Automobili, de Modek na laia,
trouxe ao Brasil o superesportivo
Pagani Zonda F, o carro mais caro à
vencia em terras brasileiras. Custa
cerca de R$ 4 milhões. Existem três
compradores na fila de espera.

No Brasil, até ano que vem, só
duas unidades do supercarro estarão
disponíveis. A partir de 2010, duas
unidades por ano serão importadas e
já têm encomendas garantidas.

O presidente da Pktinuss no Bra-
sil, Natalino Bertionjunior, disse que
o objetivo é trazer carros de alto luxo
que satisfaçam os brasileiros.

O esportivo da Audi R8, cujo
lançamento está previsto para ju-
nho, já tem 20 unidades reservadas.
Custará a partir de R$ 600 mil. Há
uma lista de 30 interessados na com-
pra do esportivo. O modelo Q7, de
R$ 380 mil, vende cerca de sete
unidades em São Paulo e três no
Rio. Por mês.

Mercado Imobiliário
No mercado de luxo carioca há

13 anos, a Mozak Engenharia nem
lançou oficialmente o Exclusivité
Leblon, no último terreno dispo-

nível na Praia do Leblon, e já ven-
deu quase todos os apartamentos no
metro quadrado é o mais caro da
América Latina—aproximadamen-
te R$ 25 mil.

Os cinco apartamentos custam
R$ 10 milhões cada um. Terão 440
metros quadrados, com cinco suites,
todas com vista para o mar. A co-
bertura triplex será de 770 metros
quadrados e custará R$ 15 milhões.
Segundo o sócio-diretor da Mozak
Engenharia, Isaac Elehep, a venda foi
só realizada por indicações.

- O comprador não se preocupa
com o valor, nem forma de pa-
gamento, mas com o local e o
conforto desse tipo de imóvel -
justifica Isaac Elehep. - Só temos
uma unidade à venda e quatro pes-
soas negociando a compra.

Segundo Isaac, os compradores
são empresários bem sucedidos en-
tre 50 e 55 anos.

As construções começarão em
três meses e o prazo de entrega será
em 18 meses. A construtora promete
um condomínio inteligente de alta
tecnologia. A planta foi pensada de
maneira que os futuros moradores
façam diversas adaptações para ade-
quá-la a seu estilo de vida. Há pos-
sibilidades de as paredes serem al-
teradas para modificar o tamanho da
sala ou dos quartos, conforme a
necessidade do comprador.
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