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A capital paulista receberá entre os próximos dias 1° e 3º Atua-luxo 2008, primeiro encontro 
internacional do negócio do luxo voltado para os segmentos luxo e premium realizado na 
América Latina. 
 
O evento é organizado pela MCF Consultoria e Conhecimento, com o objetivo de consolidar o 
Brasil e a região latino-americana como importante mercado de negócios no segmento. 
Durante três dias, o Hotel Renaissance receberá executivos das principais empresas e marcas 
do mercado de luxo, e, para falar sobre o futuro da comunicação das marcas de luxo, terá Will 
Collin, um dos fundadores da Naked Communications. Além dele, Richard Hartzel 
(MasterCardBlack), Martin Riley (Pernod Ricard), Marco Bizzarri (Stella McCartney) e Fernando 
Chacon (Itaú Personnalité) participarão do encontro, entre outros profissionais. 
 
Atualmente o setor movimenta cerca de US$ 210 bilhões ao ano em todo mundo, sendo que o 
Brasil é responsável por 1% deste valor. O crescimento desse mercado no País não passa de 
17%, enquanto em outros países, como China, Rússia e índia, chega a 98%, 62% e 44%, 
respectivamente. 
 
Os dados sobre o mercado brasileiro são da segunda edição da pesquisa "O Mercado de luxo 
no Brasil", feita pela MCF em parceria com a GfK Indicator. Ela mostrou que a expectativa é de 
que o segmento cresça 25% este ano. Mas, para a organização, ainda há muito espaço para o 
crescimento do luxo no País, que é considerado o mais importante e relevante da América 
Latina no segmento. 
 
Carlos Ferreirinha, um dos organizadores do evento, informou que o setor tem registrado em 
média 25% de crescimento no Brasil nos últimos seis anos. "Escolhemos o Brasil e, 
especificamente a cidade de São Paulo, como sede do evento pelo fato do País faturar 
anualmente US$ 2,3 bilhões com este segmento e por São Paulo representar 
aproximadamente 72% desta fatia", ressaltou. Para ele, o segmento de luxo tem demonstrado 
um crescimento contínuo, o que reflete o processo de amadurecimento do mercado, capaz de 
expandir mesmo em situações adversas como a tributação, dificuldade de importação e 
volatilidade cambial. Ele acrescenta que, segundo o estudo, apesar de São Paulo ser de longe 
o principal mercado do luxo no Brasil, o segmento também está em crescimento no Rio de 
Janeiro e Brasília. "A tendência é termos mais players e empreendimentos voltados para o 
luxo. De qualquer maneira, é importante ressaltarmos que uma marca ou empresa já inserida 
no mercado deverá reforçar sua comunicação, educar o consumidor e profissionalizar a 
gestão", conclui Ferreirinha. 
 
O Atualuxo 2008 contará com a presença de 22 executivos de empresas do setor, sendo que 
90% deles farão pela primeira vez uma palestra na América Latina. MasterCard Black, Apex 
Brasil, International Flavors and Fragrances (IFF), Fundação Armando Álvares Penteado, Sáfilo, 
Chivas, Perrier Jouêt, Dudalina, São Paulo Turismo e Metacortex são os patrocinadores do 
evento. A expectativa da organização é receber 350 pessoas no encontro, que tem o objetivo 
de aperfeiçoar o mercado nas práticas de gestão do segmento apresentando cases mundiais 
desafios e oportunidades na região. O encontro também espera "educar a esfera pública 
governamental". 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 25 ago. 2008. p. 18.   


