
 
Barra vira a meca dos consumidores classe A 
Mariana Schreiber 
 
Shoppings da região têm vestidos a R$ 16 mil, adegas por R$ 50 mil, e gente 
disposta a pagar pelo luxo 
 
Basta um rápido passeio pelos shoppings da Barra e São Conrado para perceber: 
nos últimos anos, cresceu muito o número de lojas que vendem produtos de alto 
luxo. Há de tudo um pouco: vestidos a R$ 16 mil, adegas de R$ 50 mil, equipa-
mentos completos de esqui e snowboard e até camas com selo da rainha da 
Holanda. Apesar dos preços, muitas vezes de tirar o fôlego, não faltam consu-
midores dispostos a pagar pelos pequenos e grandes mimos. É o que comprova um 
levantamento realizado pela consultoria Target a pedido do GLOBO. Segundo a 
pesquisa, a classe A ganhou um milhão de integrantes desde o ano passado. 
 
De olho na renda elevada e no gosto sofisticado desses consumidores, a Virzi abriu 
em julho sua terceira loja na cidade. A grife, que já estava presente em Ipanema e 
no Leblon, agora também pode ser encontrada no Rio Design Barra, onde vende 
vestidos de até R$ 16 mil. 
 
A estudante de publicidade Maria Teixeira, de 23 anos, é cliente fiel da marca. 
Segundo Maria, os vestidos da Virzi se comparam aos de alta-costura, com detalhes 
feitos à mão: 
 
As roupas são caras, mas esse é um investimento, porque são peças únicas e que 
vão durar para sempre. Não gosto de andar uniformizada, com a mesma roupa que 
todo mundo usa. E não acho futilidade gastar R$ 4 mil num vestido. 
 
A estudante, que também gosta de fazer compras na Mixed, na Filhas de Gaia e na 
Tidsy, diz que as lojas caras têm atendimento diferenciado. Ela costuma receber 
roupas em casa para experimentar antes de comprar e já encomendou um vestido 
com cor exclusiva. 
 
Modelos raros, de grifes famosas, também são grandes atrativos. A multimarcas de 
acessórios Trizy, no BarraShopping, conquistou a pedagoga Rita de Cássia Câmara 
por vender sapatos com etiquetas como Francesca Giobbi, Zeferino, Paula Ferber e 
Serpui Marie. 
 
São marcas que não vejo ninguém usando— diz.  
 
 
Leia mais: 
 
Uma bolsa de R$ 15 mil para ficar in 
 
Loja especializada em esqui é uma das últimas novidades 
 
Pioneiro no mercado de alto luxo na região, o Espaço Lundgren abriu as portas no 
Fashion Mall em 1999. Cinco anos mais tarde, mudou-se para um casarão em 
Ipanema, mas acabou voltando para o shopping dois anos depois. Ali, vende 
vestidos e acessórios de grifes famosas, como Alexandre Herchcovitch e Fendi. A 
multimarcas agrada a todos os gostos e a pouquíssimos bolsos. Uma de suas 
clientes fiéis é a produtora de eventos Christina Lips. Responsável pela organização 
de festas de casamento e aniversário da alta roda carioca, ela está acostumada ao 
luxo. 
 



Preciso estar in para os meus clientes porque também vendo luxo para eles conta 
Christina, que, vez por outra, se permite comprar acessórios como bolsas Marc 
Jacobs ou Fendi por R$ 15 mil. 
 
O Fashion Mall tem ainda lojas como as italianas Empório Armani e Diesel, e há dez 
dias ganhou a primeira loja especializada em roupas e equipamentos de esqui e 
snowboard da cidade. Com representação exclusiva de marcas como a francesa 
Rossignol, a Skilife vende esquis de R$ 3 mil e conquistou clientes como o 
advogado André Ribas de Mello, um apaixonado pelo snowboard. De partida para o 
Chile na próxima quarta-feira, onde pretende encarar as montanhas de Vale Ne-
vado, o advogado comprou na loja a última peça que faltava para montar seu 
equipamento: uma bota Rossignol de R$ 800, a mais moderna do mercado. 
 
Já quando o assunto é a decoração da casa e o conforto que ela pode proporcionar, 
parece não haver limites de valores. Na Maison des Caves, especializada em 
adegas, há produtos que acondicionam até 500 garrafas de vinho e chegam a 
custar R$ 32 mil. Se o cliente preferir transformar algum espaço da casa em adega, 
pode encomendar um projeto de climatização, que ultrapassa os R$ 50 mil. 
Instalada há dois anos no Casashopping, a loja teve um crescimento de 20% nas 
vendas no último ano. 
 
Já na Novo Ambiente, que inaugurou recentemente um showroom de mil metros 
quadrados no mesmo shopping, encontram-se produtos como as camas Auping, 
que podem custar até R$ 80 mil. Usadas pela rainha da Holanda, elas ganharam 
selo real. Os arquitetos Fábio Bouillet e Rodrigo Jorge, que compram na loja 
produtos para sua clientela, confirmam o boom do mercado voltado para a classe A 
e apontam a Barra como o bairro em que ele mais cresce. 
 
Segundo os arquitetos, projetos de reforma e decoração de luxo têm preço médio 
de R$ 3 mil por metro quadrado. Assim, 350 metros quadrados custam mais de R$ 
1 milhão. Mas podem sair por mais: afinal, nesse mercado, o céu é o limite.  
 
                                Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 ago. 2008. Rio, p. 33. 


