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Da mesma maneira que o varejo tradicional prevê um Natal com otimismo, mas com menor 
volume de vendas, o cenário para o mercado de luxo deverá acompanhar esses passos sem 
sofrer tanto com a volatilidade da moeda norte-americana. Neste ano, a previsão é de que 
este nicho movimente US$ 2,8 bilhões, cifra 25% maior que a do ano passado. Para o início do 
próximo ano, a projeção de especialistas é que as vendas tenham um recuo inferior a 3,5%, 
taxa do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para 2009. 
 
A rede de perfumes e cosméticos Opaque, formada por seis lojas em shoppings na capital 
paulista, prevê que fechará 2008 com crescimento médio de 10%, metade do valor esperado. 
"No mês de setembro tivemos indícios de que haveria uma queda nas vendas, pois a meta era 
alta de 20%, mas alcançamos apenas 6%", afirmou o diretor-geral Sun Chul Kim. Fundada 
pela família Bae, originária da Coréia, a empresa acabou de completar 19 anos e intensificará 
as ações de marketing para ver faturamento maior neste final de ano. 
 
A estratégia do coreano será investir em mala direta, catálogos e mídia promocional. 
"Intensificaremos nossas ações com a finalidade de atrair mais clientes, visto que a maioria 
compra das compras de final de ano é feita entre novembro e dezembro", conta Kim. Segundo 
ele, nas últimas semanas do ano, a rede foca na venda dos produtos mais caros. O executivo 
afirma ainda que não exclui a possibilidade de "faltarem alguns produtos nas prateleiras neste 
Natal, devido ao receio dos importadores, mas mesmo assim a data deverá ser boa". 
 
Apesar de o orçamento para o ano que vem não estar totalmente definido, a perspectiva é 
abrir as portas de uma loja a cada ano. O diretor diz que "se a situação não piorar, a expansão 
será concentrada na capital e na Grande São Paulo; se ocorrer o contrário, o plano será 
paralisado". Kim supõe a existência de aproximadamente 600 lojas dedicadas à perfumaria 
premium no País. A Opaque quer incrementar seu portfólio com grifes como Chanel e Estée 
Lauder, sendo os carros-chefes Giorgio Armani, Calvin Klein, Carolina Herrera e Dior. 
 
Reflexo 
 
Na avaliação de Patricia Vance, professora do Programa de Administração do Varejo (Provar), 
as vendas natalinas neste nicho serão boas, entretanto, em 2009, "a velocidade será menor 
devido ao reflexo do cenário mundial, podendo acontecer uma leve queda no volume 
comercializado". De acordo com a especialista, "se a exportação de commodities para os 
Estados Unidos cair, os fazendeiros brasileiros, público que compra estes itens, poderá ser 
afetado, fator que pode influenciar um pouco nas vendas". 
 
O diretor do MBA em Gestão do Luxo da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Silvio 
Passarelli, acha prematuro detectar o tamanho e a duração da crise. "O dólar funciona como 
uma bússola para o mercado de luxo e as empresas terão duas alternativas: escoar o estoque 
e vender o produto ao preço adquirido para fazer caixa e depender menos de um 
financiamento ou praticar os preços com base no patamar do dólar e prever uma reposição 
mais cara", destacou o professor. 
 
Passarelli acrescenta que as categorias cujos preços ficarão mais salgados são imóveis, jóias 
de maior porte e moda, enquanto os setores de serviços, cosméticos e perfumaria e 
automóveis não terão impactos maiores. 
 
Internacionais 
 
Enquanto as redes de lojas departamentos de luxo americanas Neiman Marcus e Saks 
registraram quedas nas vendas de dois dígitos no mês passado, com tendência de o volume 
continuar deprimido até o fim do ano, a francesa Louis Vuitton ressalta que os planos de 
expansão continuam os mesmos. Com cinco lojas entre São Paulo e o Rio de Janeiro, Cristiano 
Ferrario, diretor de Varejo da Louis Vuitton Brasil, afirma ter planos de inaugurar cerca de uma 
loja por ano. 



 
Ferrario confirma que em 2009 o Shopping Iguatemi Brasília ganhará uma unidade da rede, e 
a intenção é abrir pontos nas capitais brasileiras. "Primeiro, devemos nos firmar em São Paulo, 
e podemos ir para outras cidades também, como Porto Alegre ou mesmo Fortaleza e Manaus, 
que também merecem lojas", disse. 
 
De acordo com o executivo, a Louis Vuitton, que possui mais de 350 lojas espalhadas pelo 
mundo e tem umas das marcas mais reconhecidas, ainda é a porta de entrada para outras 
marcas que querem participar do mercado.  
 
Hoje, o Brasil e o México representam 70% do faturamento da rede na América Latina, sendo 
que o Brasil está se tornando um mercado mais interessante e com muitos pontos para 
abertura de lojas, como shoppings de alto padrão. "O único empecilho para o mercado não 
crescer aqui são as taxas de importação, que encarecem os produtos mais que outros países", 
pontuou. 
 
Este problema é o mesmo apontado por Patrícia Assui, diretora da Tiffany & Co Brasil. Para 
ela, "as condições não são ideais para uma marca estrangeira porque as taxas de importação 
são muito altas e restringem o nosso mercado, as leis do varejo também". A Tifany tem duas 
lojas em São Paulo e também estuda abrir nova loja no Iguatemi Brasília. 
 
A respeito da exigência do consumidor brasileiro, as marcas de luxo afirmam que o 
atendimento personalizado é um dos itens mais exigidos por este público do luxo. "Já 
chegamos a entregar um relógio da Louis Vuitton a um cliente carioca em um dos melhores 
restaurantes do Rio de Janeiro. O item foi acompanhado de duas garrafas de um champagne 
de marca francesa ainda não disponível aqui no Brasil", comentou Ferrario. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15 out. 2008, Empresas & Negócios, p. B14. 


