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A Semana de Moda de Milão começou no sábado, mas dias antes as ruas da cidade já estavam 
cheias de jovens altas, esqueléticas e com pernas muito compridas. Com a reviravolta nos 
mercados financeiros, porém, as passarelas disputarão a atenção neste ano com uma pergunta 
súbita e perturbadora: poderá o setor de artigos de luxo atravessar a turbulência financeira 
global? 
 
Já existem sinais de que a crise estaria obrigando alguns dos maiores nomes da indústria a 
repensar os seus planos imediatos. Na semana passada a Prada adiou não pela primeira vez 
um plano experimental para obter seu registro embolsa. 
 
Patrizio Bertelli, executivo-chefe do grupo italiano de alta moda, que detêm as marcas Prada e 
Miu Miu, disse: "Tudo está pronto para a abertura do capital, mas naturalmente não antes de 
os mercados financeiros retornarem ao normal". 
 
Os reveses infligidos aos planos de registro em bolsa ou de expansão são apenas uma das 
formas em que a crise afeta o setor. O outro impacto, mais imediato, se traduz nas vendas de 
itens de luxo, que dispararam nos anos recentes, enquanto os mercados de ações e de crédito 
em expansão geravam riqueza sem precedentes e, como testemunhado na semana passada, 
algumas vezes ilusória. 
 
Um ponto de discórdia para os executivos da indústria de moda que se reúnem em Milão é a 
relação existente entre as fortunas em franca diminuição de Wall Street e as finanças algumas 
vezes duvidosas dos estilistas e fabricantes de bens de luxo. 
 
"Essa turbulência afetará tanto os clientes como as empresas", disse Mário Boselli, presidente 
da Câmara Nacional de Moda Italiana. "Excetuando-se os muito abastados, os clientes estão 
refletindo cada vez mais sobre as compras, ao passo que as empresas deverão enfrentar 
problemas para financiar as suas operações", disse Boselli. "As condições de crédito ficarão 
muito apertadas". 
 
Duas séries recentes de dados que refletiam tendências antes do drama da semana passada 
em Wall Street mostram como têm atuado algumas partes do segmento de produtos de luxo 
neste ano. Números divulgados em junho pela câmara de Boselli indicavam que já era 
esperado que o setor desaceleraria, mas não que encolheria. 
 
A câmara esperava receitas de € 69,6 bilhões (US$ 100,3 bilhões) em 2008, ante € 69,2 
bilhões em 2007. Ainda assim, ela identificou o que chamou de "estrutura macroeconômica 
desfavorável na forma de uma desaceleração no consumo na Europa e nos Estados Unidos", 
com a Ásia também começando a desacelerar. 
 
Enquanto isso, números publicados na Suíça na sexta-feira mostraram que o consumo de 
relógios continuou aquecido, mas abaixo dos níveis que vinham sendo registrados pelo 
segmento. As exportações de relógios suíços subiram 6,3% em agosto, na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Na maior parte de 2008, o crescimento havia sido de dois 
dígitos. 
 
As exportações no ano, porém, continuavam mais de 13% acima dos resultados de 2007. As 
exportações das peças mais caras se mantinham aquecidas, com uma queda apenas para 
relógios com preço inferior a 3 mil francos suíços (US$ 2,7 mil). 
 
O grau de dano sofrido pelos varejistas e fabricantes de produtos de luxo depende do nível de 
mercado que eles ocupam. 
 
Depois de divulgar os resultados das vendas no começo deste mês, Johann Rupert, presidente 
executivo do conselho administrativo da Richemont, segunda maior empresa de produtos de 



luxo do mundo, reconheceu a volatilidade potencial no curto prazo em função da crise 
financeira global, acompanhada de alta inflação e preços elevados das commodities. 
 
Ele argumentou, porém, que, embora "produtos de preços mais baixos e médios" no setor de 
luxo estejam experimentando algumas dificuldades, "até o momento, a faixa mais sofisticada 
do mercado ainda não foi afetada". Essa ê uma afirmação que certamente será testada à 
medida que no desenrolar da crise financeira. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


