
Templos da sofisticação  
Vanessa Barone 
 
Multifacetado, em constante movimento e em busca de novos territórios. Assim é o novo luxo, 
na opinião de Benoit Héry, Monique Wahlen e Catherine Gosselet, autores do recém-lançado 
livro C´est pas du Luxe! (algo como: "Isso não é Luxo!"), da L´Oeildumouton Éditions. Os 
autores escrevem: "O luxo pode ser tomado tanto quanto um valor quanto uma ferramenta, às 
vezes por sua simbologia, às vezes por seu dinamismo. Mesmo que não seja mais apenas um, 
o luxo está por toda a parte e para todo mundo."   
 
Ele se faz notar nas pequenas coisas do dia-a-dia. Nas casas com serviços de hotelaria, nos 
hospitais com refeições de alta gastronomia, nos hotéis com atendimento personalizado, que 
vai muito além da arrumação do quarto, e em tudo aquilo em que é possível ser exclusivo. A 
onipresença, no entanto, está criando um paradoxo: ninguém mais quer viver sem luxo. 
Talvez tenha sido sempre assim. Mas o fato é que isso está mobilizando a criatividade dos 
departamentos de marketing de empresas de vários segmentos. Todos querendo oferecer "o 
luxo" em suas prateleiras.   
 
"Ninguém precisa realmente de um manobrista na porta do restaurante, mas o 
estabelecimento que não tiver esse serviço, atualmente, perde clientes", diz o publicitário Luiz 
Alberto Marinho, sócio-diretor da BrandWorks, empresa de consultoria em marketing, que 
lembra que até café expresso já foi considerado um luxo. "Hoje, qualquer padaria tem. E a que 
não tiver, tem prejuízo."   
 
O interessante é que o segmento de luxo cresce na base - como o café expresso - e também 
no topo. "O Boston Consulting Group (BCG) divulgou um dado surpreendente: o número de 
pessoas com US$ 1 milhão aplicados em bancos cresceu 46%, entre 2006 e 2007, no Brasil", 
diz Ismael Rocha, coordenador e professor do Núcleo de Estudos em Ciência do Consumo da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). "Isso deixa claro que há mais 
consumidores de luxo em potencial, no país." Isso não significa ver mais bolsas Louis Vuitton, 
Ferraris ou relógios Rolex - para citar os dois símbolos mais recorrentes desse segmento - 
andando por aí. "Podemos desenhar os consumidores de luxo como sendo uma pirâmide: na 
base estão os que consomem artigos e serviços mais acessíveis", afirma Rocha. São eles que 
gostam de exibir itens caros e fazem deles um marketing pessoal de sucesso. "No meio e no 
alto da pirâmide estão o luxo intermediário e o inacessível - esse realmente para muito 
poucos", afirma Rocha. Quanto mais poder de compra, segundo o professor, menor é a 
necessidade de exibição gratuita. É o que se pode chamar de consumidor low profile.   
 
São esses "consumidores invisíveis" talvez os responsáveis por levantamentos ainda mais 
otimistas desse mercado. De acordo com o último estudo feito pela consultoria americana Bain 
& Company, o setor de luxo vem crescendo no Brasil a taxas superiores às da China e da 
Rússia. Enquanto no Brasil a expansão foi de 35%, entre 2005 e 2006, na China ela ficou em 
30%. Os números absolutos relativos às vendas ainda são pequenos, mas as taxas de 
crescimento são fortes e deverão se repetir nos próximos anos.   
 
Essa expansão, no Brasil, tem efeitos diretos em empresas que, em princípio, não foram 
concebidas para atuar nesse segmento, segundo Rocha, da ESPM. Atrás de um naco desse 
bolo de novos consumidores, estão empresas como a incorporadora JHFS, que em breve vai 
inaugurar o Shopping Cidade Jardim - que promete ser o centro de compras mais luxuoso de 
São Paulo, com lojas como Hermès, Daslu, Chanel, Rolex e Giorgio Armani.   
 
Em 2006, a JHFS comprou participação acionária nos Hotéis Fasano e entrou no negócio de 
hotelaria. As duas empresas, agora, são parceiras no projeto Vila Fasano, que une casas e 
hotel, num mesmo condomínio. "São residências que estão sendo construídas na Fazenda Boa 
Vista, no município de Porto Feliz, interior de São Paulo", diz José Auriemo Neto, presidente da 
JHSF. Com projeto do arquiteto Isay Weinfeld, as casas - com 287m² e 432m²- contarão com 
serviços de governança, jardinagem, limpeza e manutenção interna e externa oferecidos pela 
equipe do Hotel Fasano, que será construído no local. Tudo para que os moradores tenham o 
máximo de conforto, sem sair da própria casa.   



 
A Fazenda Boa Vista terá ainda dois campos de golfe, infra-estrutura para equitação, local para 
barcos, quadras de tênis, trilhas para caminhar, lagos e mata virgem. O próximo 
empreendimento da JHFS/Fasano será construído em Punta del Este, o balneário chique do 
Uruguai.   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Equação de sonhos e prestígio desafia marketing de grife  
Daniela Fernandes 
 
A democratização do luxo ganhou força nos últimos anos e a aceleração brutal desse 
movimento está levando as grandes grifes internacionais a desenvolverem táticas para recriar 
constantemente a imagem de algo exclusivo, um dos pilares da própria definição do conceito 
de luxo. A hipervisibilidade dos produtos e das marcas, que cada vez mais abrem lojas mundo 
afora, exige hoje das empresas estratégias de adaptação à realidade da distribuição planetária.   
 
Afinal, como manter o caráter de raridade dos artigos quando grifes como a Louis Vuitton, por 
exemplo, inauguram em média 20 butiques por ano? No caso da Dior, o número de lojas 
passou de 22, em 1994, para 220 no ano passado. "O desafio das marcas de luxo consiste na 
maneira de resolver a equação entre sonho e prestígio de um lado e, de outro, o maior acesso 
aos seus produtos, que permite o crescimento da empresa", diz Denis Morisset, diretor-
executivo do MBA de luxo da prestigiosa Essec Business School, situada nos arredores de Paris 
e que já foi presidente da grife Giorgio Armani na França.   
 
As marcas têm adotado práticas comerciais diferentes para dar aos clientes, cada vez mais 
numerosos, a sensação de que eles estão adquirindo algo que os outros não têm. 
Longuíssimas listas de espera para comprar uma bolsa na Hermès, produtos disponíveis em 
apenas algumas lojas da Chanel, artigos "escondidos" e raramente encontrados em somente 
certas butiques da Louis Vuitton, criações de artigos atemporais que se transformarão em 
"ícones" da moda, além de lançamentos de edições limitadas são alguns exemplos das técnicas 
utilizadas para manter o caráter elitista dos produtos.   
 
"A raridade, o caráter artesanal de produtos feitos praticamente sob medida e a distribuição 
quase confidencial, que definiam o luxo historicamente, não são mais elementos de 
diferenciação e tendem a desaparecer progressivamente", disse ao Valor Nicolas Boulanger, 
diretor da seção luxo e beleza da consultoria Eurostaf. "Hoje, as grifes devem diferenciar-se 
pela criatividade, pela rede de distribuição seletiva, com lojas próprias que promovem o 
universo da marca, e ainda pela estratégia de comunicação, que transmite toda a dimensão de 
sonho que envolve seus artigos. As marcas de luxo fazem isso muito bem", diz ele.   
 
Dessa forma, para vender bolsas de tecido com o famoso monograma da Louis Vuitton, as 
campanhas publicitárias da marca vão colocar em evidência a história mais do que centenária 
da empresa, o valor intrínseco de seus produtos e mostrar artigos em série limitada, 
produzidos de forma artesanal, ou criações que se transformaram em ícones. "É o prestígio da 
marca que garante as vendas", diz Boulanger.   
 



As companhias não economizam para transmitir ao consumidor todo o status e outros valores 
imateriais, como a tradição da empresa, ligados às suas criações. O grupo LVMH investe 12% 
de seu faturamento, ou seja, ? 2 bilhões de euros, em campanhas de comunicação. Na Prada, 
esse montante atinge 7% das vendas e a também italiana Dolce & Gabbana gasta 10% com 
divulgação, segundo Boulanger. Redes de distribuição exclusivas e a modernização das lojas 
também representam custos importantes, mas são um elemento fundamental para controlar a 
imagem da marca e assegurar padrões de qualidade de atendimento e serviços ao cliente.   
 
Existe, no entanto, uma característica inerente ao luxo que continua sendo amplamente 
aplicada: o preço alto, fator determinante para limitar o acesso aos produtos, apesar da 
grande maioria das grandes grifes praticar o chamado "preço de entrada" do consumidor, com 
artigos mais baratos, como carteiras e outros acessórios menores ou com materiais menos 
nobres. O preço também é um elemento estratégico para a imagem das grifes: a Dior reduziu 
em dois terços o volume de artigos "de entrada" e aumentou o valor médio de alguns 
produtos.   
 
Alguns especialistas afirmam que o setor do luxo já se confrontou várias vezes no passado 
com o desafio de aumentar as vendas e manter o caráter de raridade. Quem não se lembra 
das inúmeras licenças de produtos (cerca de 900) da marca Pierre Cardin nos anos 80, que 
passou a ser vista nos produtos mais banais do dia-a-dia, até mesmo vasos sanitários? "Para 
controlar sua imagem, muitas marcas, como a Dior e a Yves Saint Laurent, passaram a 
retomar as licenças de fabricação concedidas no passado", diz Silvano Mendes, jornalista 
especializado em moda e que realiza pesquisas em Paris sobre estratégia de comunicação das 
grifes.   
 
Mesmo se o desejo de vender cada vez mais não é novo no setor do luxo, o fortalecimento da 
globalização, aliado à abertura do capital de muitas grifes, que passaram a ter mais recursos 
para inaugurar lojas e investir em publicidade, acelerou o fenômeno de internacionalização e 
deu maior visibilidade às marcas, afirma um professor do Instituto Francês da Moda, que 
prefere não se identificar por razões profissionais. "Tudo agora é muito rápido: a abertura de 
butiques, a rotatividade dos produtos, as campanhas de lançamentos. A máquina acelerou", 
diz ele.   
 
A maior democratização do luxo também contribuiu, por outro lado, para o fortalecimento de 
grifes mais discretas, ultra-sofisticadas, que ainda realizam artesanalmente produtos sob 
medida, totalmente exclusivos. É uma maneira encontrada pelos consumidores tradicionais do 
luxo para se diferenciar dos demais. "A expansão do setor criou um ambiente favorável no 
topo da pirâmide do luxo e ampliou o interesse por produtos desse tipo", diz o consultor da 
Eurostaf.   
 
Marcas como a Charvet, de camisas sob medida, ou Massaro, que há três gerações fabrica 
sapatos para a alta-costura e encomendas exclusivas (recentemente comprada pela Chanel), 
além da Goyard, de malas e bolsas, fundada em 1853 e rival da Louis Vuitton, passaram a 
aguçar ainda mais o apetite de clientes abastados. Outras, até então consideradas "outsiders", 
como a Bottega Veneta e Martin Margiela, construíram seu sucesso justamente por não 
mostrar logotipos nem etiquetas. Se por um lado muitos preferem artigos com monogramas, a 
demanda também é forte por produtos discretos. As bolsas da linha Gucci Pellissima, que não 
mostram o logotipo, se tornaram um best seller, apesar de custarem 200 euros a mais.   
 
O setor do luxo continua em plena expansão: o faturamento atingiu ? 128, 3 bilhões de euros 
em 2007, com crescimento de 8% sobre o ano anterior, segundo a consultoria Eurostaf. Desde 
2001, as vendas aumentaram 33%. Como diz o presidente do grupo LVMH, Bernard Arnault, 
"o luxuoso no universo do luxo são os lucros".   
 

 
Leia mais: 
 
Até hospitais têm mimos para seduzir os clientes  
Vanessa Barone 



 
Enquanto as casas de luxo estão se aproximando dos hotéis, alguns hotéis oferecem pequenos 
luxos que só se têm no próprio lar. O WTC, na região da avenida Luís Carlos Berrini, zona sul 
de São Paulo, montou um pacote de serviços para mimar seus clientes - principalmente 
aqueles que viajam a negócios. Um deles é Transient Lounge: um espaço com banheiros 
dentro do Business Center do hotel, onde é possível tomar banho e descansar nos intervalos 
de reuniões ou enquanto se aguarda o vôo.   
 
Para usufruir do espaço não precisa ser hóspede do hotel, nem cliente do Business Center. 
"Temos um departamento de marketing que está sempre pensando em novas idéias para 
trazer o melhor", afirma Carlos Eduardo Hue, gerente-geral do WTC, que empresta GPS para 
quem quer dirigir mas não conhece bem a cidade, e oferece serviços de spa, no próprio 
quarto. Mais nada supera o Executive Locker: um armário pessoal, onde o hóspede freqüente 
pode deixar pertences como camisas, sapatos e objetos de higiene, entre uma viagem e outra. 
Como se tivesse seu próprio apartamento em São Paulo.   
 
Outro luxo que está acertando em cheio o coração dos consumidores de alta renda é o 
oferecido pela nova sede do Hospital São Luiz, no jardim Anália Franco, inaugurado em 
fevereiro. O hospital contratou o Noah Gastronomia, da empresária Chieko Aoki, para cuidar 
do restaurante do local e da alimentação oferecida aos pacientes. O tratamento é de hotel 
cinco estrelas: são 37 cardápios especiais, elaborados para agradar o paladar dos pacientes. 
"Eles foram desenvolvidos por nós com o aval do departamento de nutrição do hospital", 
afirma Jorge Nishimura, presidente do Noah Gastronomia. Mesmo que tenham restrições 
alimentares, os pacientes podem usufruir de receitas e ingredientes da alta gastronomia, 
garante o executivo - o que inclui, além de sabor, uma ótima apresentação dos pratos. "Alguns 
condimentos são substituídos por ervas aromáticas, plantadas numa horta no próprio hospital. 
Os pratos chegam aos quartos em louças especiais". Em breve, as outras duas unidades do 
São Luiz deverão contar com os serviços do Noah.   
 
Quando o assunto é compra via internet, é difícil imaginar como deixar a experiência mais 
"exclusiva". Mas o site brasileiro Superexclusivo está provando que isso é possível. O site foi 
criado para comercializar roupas, acessórios, obras de arte e outros objetos de grifes 
sofisticadas no esquema de outlet - são peças fora de linha ou de coleções passadas, com 
descontos que chegam até 70%. O luxo está no acesso restrito: para comprar na loja virtual é 
preciso ser convidado por outro cliente do site e com isso ganhar uma senha.   
 
"Para atrair grifes como Cris Barros e Francesca Giobbi eu precisava dar a garantia de um 
acesso somente a clientes selecionados", diz Juliana Messenberg, sócia do negócio junto com 
os empresários Gabriele Bellini e Thiago Santos. Cada semana, o site cria uma oferta 
diferente, com produtos que ficam disponíveis por apenas quatro dias. "É para gerar desejo e 
estimular a compra por impulso", admite Juliana. Diferente de outras lojas virtuais, as peças 
adquiridas no Superexclusivo são entregues por um motorista, que dirige um carro com a 
logomarca da empresa. Detalhe: o serviço é o mesmo, independente da cidade do Brasil onde 
o cliente esteja. "As embalagens são super caprichadas, feitas para impressionar até os mais 
exigentes". A partir de agosto, o Superexclusivo passa a operar também na América Latina. 
"Vamos começar pela Argentina e pelo México", afirma Juliana, que pretende, no médio prazo, 
comercializar peças de grifes internacionais no site.   
 
Essa estratégia de venda, que aposta no restrito, no quase inacessível, remete a outros cases 
internacionais que fizeram história. O estilista belga Martin Margiela é um bom exemplo do 
luxo dos novos tempos. Com apenas doze butiques pelo mundo, Margiela comercializa roupas 
com etiquetas em branco - contrariando a máxima do poder das grifes para esse segmento. O 
estilista não dá entrevistas e não aparece na mídia - outro fator impensável para quem quer 
gerar desejo de compra. Ainda assim, sua grife é lucrativa, além de ser considerada um ícone 
fashion. Tanto que, em 2002, passou para as mãos da poderosa Diesel, empresa que fatura ? 
1 bilhão de euros por ano. Se isso não for luxo, o que mais será?   
 



 
 

Leia mais: 
 
Americano ultra-rico não sabe o que é crise  
Eduardo Graça 
 
Crise, mas que crise? Com os preços do mercado imobiliário despencando em um ritmo visto 
pela última vez há duas décadas, ultrapassando 14% no primeiro trimestre de 2008, a 
gasolina batendo recordes e a crescente desvalorização do dólar, a indústria do luxo é das 
poucas que continuam movimentando negócios no templo do consumo planetário. 
Reestruturações internas, globalização das atividades e a personalização como estratégia de 
vendas são alguns dos motivos pelos quais produtos e serviços direcionados aos super-ricos 
não parecem ter sido afetados pela crise de liquidez global e a recessão americana.   
 
A BottegaVeneta, com seus sapatos de US$ 1.350 e bolsas de US$ 18.400, por exemplo, 
acaba de anunciar um lucro 38% maior no primeiro trimestre de 2008 sobre mesmo período 
em 2007. O lucro da Prada em 2007 foi 66% maior do que o do ano fiscal anterior. A Hermès 
aumentou em 13% suas vendas no primeiro trimestre, incluindo surpreendentes 23% nos 
EUA. E, de acordo com pesquisa recente publicada na revista "Newsweek", 80% dos 
americanos mais ricos (ou seja, com mais de US$ 10 milhões em investimentos), planejam 
aumentar seus gastos com produtos de luxo.   
 
Diretora da Alvarez & Marsal, consultoria de origem americana especializada em fusão, 
aquisição e reestruturação de empresas, Fabiana Fakhoury lembra que empresas como a 
Tiffany, especializada na venda de jóias de alto preço, mudaram radicalmente sua estratégia 
de mercado para amortizar os impactos da crise. "Fora dos EUA, a Tiffany cresceu 15% no 
primeiro trimestre. Se a comparação for feita de janeiro a janeiro, a empresa cresceu 4% no 
mercado americano, enquanto seu desempenho no exterior registrou crescimento de 21%. Os 
EUA representam hoje 59% das vendas da Tiffany", diz.   
 
O mercado internacional tem sido a grande alavanca para o crescimento das vendas no 
segmento de luxo. De acordo com a revista "Forbes", o número de bilionários no mundo 
cresceu 20% em 2008, chegando a 1.125 pessoas (em 2003, eram 476) - desses, há maior 



número morando em Moscou (76) do que em NY (71). A LVMH, maior conglomerado de 
marcas de luxo do mundo, recentemente anunciou que metade do crescimento da empresa 
veio de suas operações em países emergentes (Ásia, excluído o Japão, Oriente Médio, América 
Latina, Rússia e Leste Europeu). Em 2007 esses países representaram 25% das receitas do 
grupo (em 2003, eram apenas 17%), sendo que mais de 10% das vendas vieram do mercado 
chinês.   
 
CEO do Luxury Institute (LLC) de Nova York, Milton Pedraza lembra que consumidores 
estrangeiros de alto porte ainda consideram os EUA, apesar de todos os problemas, o detentor 
do mais sofisticado mercado do planeta. "Há um significativo incremento dos consumidores 
europeus, asiáticos e latino-americanos, que vêm comprando cada vez mais produtos de luxo, 
boa parte deles ainda concentrados na economia americana. Hoje, proliferam, por exemplo, os 
vôos charter dedicados a esses consumidores, que, diga-se de passagem, são mais do que 
bem-vindos", diz.   
 
A outra principal tendência observada na indústria de luxo é a customização. "Consumidores 
de alto-luxo estão em busca de produtos exclusivos e diferenciados, nunca produzidos em 
escala. Os ternos sob-medida de Tom Ford, por exemplo, saem a US$ 8.600, contra os 
prontos, que custam US$ 2.900. A Cartier faz modelos especiais de relógios e jóias sob 
encomenda, conforme o desejo do cliente, que quer mostrar ao mundo sua personalidade e 
poder. E no universo feminino da alta sociedade, observa-se que as mulheres realmente 
poderosas usam bolsas de designers exclusivos como Bracher Emden, em que o cliente cria 
sua própria bolsa. Os produtos são feitos à mão, demoram cerca de quatro semanas para ser 
entregues e não podem ser devolvidos. "Definitivamente, entrar na lista de espera pelo último 
lançamento de marcas como Asprey está fora de moda", diz Fakhoury.   
 
Outros exemplos desse investimento concentrado nos ultra-ricos está no segmento de 
perfumes, com as fragrâncias exclusivas, desenvolvidas por artesãos contratados por marcas 
como Cartier, Guerlain e L'Artisan Perfumeur, ao preço de até US$ 90 mil. A Ferrari também 
lançou este mês um programa de personalização de seus carros. O comprador pode escolher o 
tipo de couro, o assento preferido e até malas especiais que se encaixem no porta-malas. O 
programa é direcionado aos compradores do modelo 612 Scaglietti, com preço de US$ 250 mil. 
Detalhe: há fila de dois anos para a compra deste modelo e a Ferrari admite que não foi 
afetada pela crise global.   
 
De acordo com a diretora da Alvarez & Marsal, os consumidores de classe média americanos 
cortaram os gastos com artigos de luxo, ao contrário dos muito ricos, que seguem comprando. 
A recessão teria diminuído a aparentemente irresistível ascensão dos quase-ricos. De acordo 
com a Merrill Lynch, mais de 10 milhões de pessoas no mundo possuem investimentos 
superiores a US$ 1 milhão. "E os quase-ricos, com total de investimentos entre US$ 1 milhão e 
US$ 5 milhões, estão reduzindo suas compras, esperando o mercado acalmar. Eles são os 
consumidores-padrão dos produtos de masstige", lembra Fabiana. Os produtos fabricados em 
larga escala, disponíveis em lojas mundo afora (o chamado mercado "masstige") são de fato 
os primeiros a terem sua venda diminuída, como as bolsas da Louis Vuitton e da Gucci, caras 
para a classe média, mas acessíveis à camada imediatamente superior. A Limited Brands, que 
vendeu duas de suas marcas, The Limited e Express, para fundos de private equity no fim de 
2007, conseguiu elevar seu lucro e passou a focar em suas outras marcas, em especial, a 
popularíssima Victoria´s Secret. Mas, mesmo assim, as vendas do 1º trimestre de 2008, se 
consideradas vendas das mesmas lojas, caíram 8% nos EUA. "O grande contraponto são os 
consumidores muito ricos, que têm comprado iates cada vez maiores, objetos de arte e 
pacotes de viagens cada vez mais diferenciados e caros", diz Fakhoury.   
 
Mas se a recessão demorar a passar, a indústria de luxo pode ser afetada de forma mais 
drástica. Milton Pedraza lembra que no caso do mercado imobiliário americano, por exemplo, 
apenas os imóveis com valores superiores a US$ 10 milhões seguem mantendo os números de 
anos atrás. 

 
Leia mais: 
 



Elegância e praticidade são segredos do berço de ouro  
Juliana Veronese 
 
Metragens generosas, vista privilegiada e muitas vagas na garagem não são o suficiente para 
que um imóvel seja considerado luxuoso. Na busca por um cliente cada vez mais exigente e 
que não hesita em pagar altas quantias pela moradia dos sonhos, as construtoras apostam em 
detalhes determinantes na classificação de um apartamento.   
 
O diferencial começa na estrutura dos edifícios. Lajes forradas com uma manta sintética, por 
exemplo, eliminam até 90% dos ruídos do piso superior. "Trata-se de um material caro, que 
pode representar até 2,5% do valor total do projeto, mas indispensável quando se fala em um 
apartamento desse padrão", afirma Romeo Busarello, diretor de marketing da Tecnisa. Janelas 
de vidros espessos e tubulações silenciosas completam o pacote que garante o sossego do 
morador.   
 
A localização nos melhores pontos da cidade é outra característica comum entre as residências 
AAA. Bairros tradicionalmente sofisticados de São Paulo como Itaim Bibi, Higienópolis, Vila 
Nova Conceição e Jardim Europa - onde o valor do metro quadrado pode chegar a R$ 12 mil - 
abrigam a maior parte dos lançamentos desse porte. Mas não basta estar perto de avenidas 
importantes e dos grandes centros de compra. Ruas sem saída e áreas verdes são anunciadas 
como pontos fortes de alguns desses empreendimentos.   
 
É o caso do condomínio Adolpho Carlos Lindenberg, no Morumbi. É claro que as 12 vagas na 
garagem, as seis suítes distribuídas em mais de mil metros quadrados de área útil e a 
assinatura de arquitetos de peso contam pontos, mas o fato de estar localizado próximo a uma 
das últimas áreas de mata atlântica da capital paulista sem dúvida o torna único.   
 
"Nosso público-alvo valoriza a localização do imóvel tanto quanto seu interior", explica Carlos 
Kapodjian, diretor de atendimento da Lopes, empresa que comercializa as 12 unidades do 
empreendimento. Não à toa, o apartamento padrão do Adolpho Carlos Lindenberg - que custa 
em torno de R$ 12 milhões - foi cotado como o mais caro da cidade em 2006, ano de seu 
lançamento, segundo a Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio).   
 
A novidade nesse quesito fica por conta de lançamentos em regiões como Tatuapé e Santana. 
Foi nesse antigo bairro da zona norte que a construtora Tecnisa assentou as fundações do 
Boulevard Santana, empreendimento grandioso composto por apartamentos de quatro 
dormitórios, coberturas duplex e casas, além de uma área comum recheada de atrativos. A 
idéia era conquistar, entre outros, moradores do bairro que melhoraram o padrão de vida mas 
não queriam sair da região. E o resultado foi surpreendente: poucos dias após o seu 
lançamento, em maio deste ano, todas as 152 unidades (com valores de até R$ 1,5 milhão) 
estavam vendidas.   
 
Embora registre casos de sucesso, porém, essa ainda é uma fatia pouco representativa do 
mercado imobiliário. Para se ter uma idéia, das cerca de 60 mil unidades lançadas na região 
metropolitana de São Paulo no ano passado, apenas 30 tinham valores acima dos R$ 3,5 
milhões. Nos quatro primeiros meses desse ano, a Embraesp registrou o lançamento de 21 
apartamentos acima de R$ 3 milhões.   
 
Para efeito de cálculo, explica Luiz Paulo Pompéia, da Embraesp, é considerado luxuoso um 
imóvel a partir de US$ 1,5 milhão - o que, até pouco mais de um ano, corresponderia às cifras 
citadas em real.   
 
Arquitetos e decoradores, entretanto, colocam na balança aspectos mais subjetivos para tentar 
definir um imóvel top de linha. "Peças de design assinado, um bom projeto de iluminação, 
obras de arte e automação são itens essenciais", garante Felipe Camargo, vice-presidente da 
Casa Cor. Esse último ponto da lista, aliás, é a grande vedete dos novos prédios. Do controle 
da iluminação na sala do home-theater ao funcionamento do arsenal de segurança, tudo pode 
ser programado. É a chamada casa inteligente, onde o piso do banheiro é aquecido com 



horário marcado, o espelho desembaça automaticamente após o banho e a geladeira avisa que 
o iogurte está acabando.   
 
Assim como as montadoras, que oferecem veículos com certos itens de fábrica, alguns 
empreendimentos já entregam um pacote básico de automação. É o caso do Pateo Leopoldo, 
no Itaim Bibi, que deve ter suas obras concluídas no ano que vem. Além do pé-direito de 3,35 
m e da área útil de até 914 metros quadrados, suas 21 unidades vêm "equipadas" com 
controle de cortinas, da iluminação e do ar condicionado central.   
 
"O luxo hoje está intimamente ligado ao conforto", define a arquiteta Zoé Gardini, especialista 
em projetos de alto padrão. "Os clientes estão muito mais preocupados com a elegância e a 
praticidade do que com a ostentação", diz ela. E aí entra-se em um campo em que 
construtoras e profissionais da decoração são unânimes: o acabamento desse tipo de 
residência tem de ser impecável.   
 
Revestimentos com mármores importados (que podem custar US$ 1.000 o metro quadrado), 
pisos de madeiras nobres e banheiros com metais de primeira linha diferenciam um imóvel de 
luxo dos demais (mesmo daqueles considerados de alto padrão). Novidades não faltam. Uma 
das pedras mais requisitadas do momento, conta Zoé, é um composto à base de vidro que 
lembra o mármore, mas absolutamente branco. Pode ser usado tanto como revestimento 
como em tampos, e o preço de seu metro quadrado gira em torno de R$ 800.   
 
"O acabamento externo e interno é até mais importante que o tamanho do apartamento", 
afirma Marcelo Yunes, CEO da Yuny Incorporadora.   
 
Esse é um dos motivos do sucesso das imponentes fachadas neoclássicas, que viraram 
sinônimo de requinte. "A apresentação do edifício é ponto decisivo na hora da compra", afirma 
Romeo Busarello, da Tecnisa. Aos poucos, no entanto, a cidade vai se abrindo para outros 
tipos de construção.   
 
Inspirada nos charmosos prédios parisienses, a incorporadora Alfa aposta num misto de casa e 
apartamento para conquistar um público formado basicamente por profissionais liberais bem-
sucedidos e casais sem filhos. Em suas construções de três ou quatro andares não há 
churrasqueiras coletivas, quadras poliesportivas ou espaço gourmet. "O cliente de alto luxo 
quer privacidade", acredita Eudoxios Anastassiadis, presidente da incorporadora.   
 
Desde 2003, a empresa lançou sete prédios seguindo essa cartilha. Esse ano, outros cinco 
devem chegar ao mercado. Um dos mais recentes, o Île de Soleil tem apenas seis unidades 
distribuídas em um terreno de 1.148 metros quadrados em Higienópolis. Seus quatro 
dormitórios e três vagas de garagem podem até parecer poucos e de certa forma modestos se 
comparados aos de outros concorrentes.   
 
Mas as quantidades limitadíssimas de apartamentos conjugadas a uma localização privilegiada 
e ao acabamento sofisticado não deixam dúvidas sobre o padrão do empreendimento. Até 
porque em uma cidade com as proporções - e os problemas - de São Paulo, outros fatores 
entram na equação que determina o valor de um imóvel. "Luxo é aliar conforto, espaço e 
privacidade e, ao mesmo tempo, estar perto de tudo", explica Anastassiadis.   
 

 
Leia mais: 
 
Região dos Lagos antecipa demandas de executivos  
Ana Cristina Machado 
 
Na expectativa de um novo boom petroleiro, petroquímico e de logística nas proximidades de 
sua costa repleta de praias com alto potencial turístico, a região dos Lagos fluminense vive a 
tensão pela espera de três grandes empreendimentos imobiliários e hoteleiros de luxo, que 
prevêem investimentos de mais de R$ 700 milhões até 2010. Se conseguirem cumprir com 
eficiência a legislação ambiental, a Reserva do Peró, em Cabo Frio, o SuperClub Breezes, em 



Búzios, e a Fazenda São Bento da Lagoa, em Maricá, prometem elevar o padrão do turismo no 
Sudeste brasileiro.   
 
Com diferentes propostas e dimensões, os três projetos basearam-se na certeza de um 
acelerado crescimento da demanda por produtos imobiliários, turísticos e de entretenimento de 
classe A, na próxima década, no impulso da construção do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (Comperj), entre os municípios de São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana do 
Rio, e do Porto do Açu, em São João da Barra, extremo Norte do Estado. "Onde esses altos 
executivos, diretores e pessoal técnico de ponta vão morar e passar o fim de semana?", 
pergunta-se Cristiano Prado, gerente de infra-estrutura e novos investimentos da Federação 
das Indústrias do Estado (Firjan).   
 
Segundo a Firjan, o Comperj pode, com seus R$ 17 bilhões de investimentos previstos até 
2015, atrair centenas de indústrias de plástico para a região. Já o Complexo Portuário do Açu, 
projeto de R$ 5 bilhões da LLX, do grupo empresarial de Eike Batista, deve tirar a 
tranqüilidade da pequena São João da Barra, hoje com 27 mil habitantes e uma única 
indústria. Some-se a isso a perspectiva de crescimento da Petrobras e está desenhado o 
quadro de virada.   
 
Com licença prévia já concedida mas aguardando autorização para início das obras, a Reserva 
do Peró está assumidamente de olho no público classe A que surgirá em torno do Comperj. O 
projeto é resultado da sociedade entre a Agenco Engenharia e a Lakpar, dos empresários 
Ricardo Amaral e Sérgio Goldberg. O empreendimento será erguido em cinco anos, numa área 
de 4,6 milhões de metros quadrados dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA), com 
5,2 km de praia preservada. O complexo terá cinco hotéis - entre eles o Club Med, com 383 
quartos, e o Starwood Resort Golf and Beach, com 200 suítes - acoplados a campo de golfe, 
hípica, condomínios residenciais, 15 restaurantes e centros de convenções. O investimento 
previsto é de R$ 600 milhões.   
 
Mais adiantado dos três projetos, o SuperClubs Breezes na praia de Tucuns, em Búzios, em 
construção pela Wrobel e administração do grupo jamaicano SuperClubs, está em construção e 
prevê operações para o próximo ano. Serão investidos R$ 120 milhões em 329 unidades, entre 
bangalôs e apartamentos duplos, que vêm sendo adquiridos individualmente por investidores 
dispostos a desembolsar no mínimo R$ 170 mil por unidade. "Nós detectamos um grande 
potencial nessa faixa de litoral do Rio e de São Paulo", afirma Xavier Veciana, diretor-geral do 
SuperClubs no Brasil.   
 
Segundo Veciana, a proximidade com o mercado das duas maiores cidades do país e os vôos 
freqüentes para Europa e EUA do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) são a 
combinação perfeita para bons negócios da rede. O SuperClubs é especializado em produtos de 
escala média (ao redor de 300 quartos), com clientes que gastam, no país, ao redor de R$ 
1.000 diários por casal (sem contar transporte e gastos extras com alimentação e 
entretenimento). Se para os resorts do grupo no Nordeste a maior parte da clientela vem da 
Europa, para a unidade em Búzios o SuperClubs espera metade estrangeiros, metade 
brasileiros. "Essa proporção dependerá sempre do crescimento econômico do Brasil, e de um 
câmbio mais favorável aos turistas do exterior".   
 
Com um conceito similar ao da Reserva do Peró, a Fazenda São Bento da Lagoa, em Maricá, 
teve inicialmente proporções faraônicas. Com investimentos previstos de R$ 8 bilhões, foram 
projetados, pelo grupo luso-espanhol Madri-Lisboa, para uma área de 2,2 milhões de metros 
quadrados três resorts com até 500 quartos, centro empresarial, condomínio residencial, 
campo de golfe e uma marina com capacidade para mil barcos - que seria a única desse porte 
entre o Rio de Janeiro e Vitória. Com o terreno adquirido, os empreendedores reavaliaram o 
projeto, depois de aprovado o mais recente Plano de Manejo de Áreas de Proteção Ambiental 
no Estado do Rio, que reduziu sensivelmente a possibilidade de aproveitamento da área.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 jun. 2008, Especial: Consumo de Luxo, p. F1-
F4. 


