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O setor de luxo está se preparando para um 2009 difícil. Com a ameaça de recessão, o 
crescimento do setor deverá ser prejudicado. Em tempos de crise, as pressões sobre os 
volumes são acompanhados de dificuldades para aumentar os preços. Para o Deustsche Bank, 
2009 será o pior ano da história para o segmento do luxo. Para o Oddo Securities, 2008 teve 
ótimos resultados, mas o fim do ano será marcado por desaceleração de consumo, o que 
acarretará uma mudança nos níveis de crescimento.  
 
O mercado de luxo global tem mantido este ano um crescimento acima de 8%, em média 
geral, e uma expansão de dois dígitos em diversos mercados emergentes. Mas, com o 
aprofundamento das crises e da ameaça de recessão, os analistas antecipam que o mercado 
não deverá crescer mais do que 3% em 2009. A reversão desta expectativa só será possível 
caso haja uma saída rápida da crise no próximo ano. Alguns grupos, incluindo o líder mundial 
LVMH, viram o seu crescimento do terceiro trimestre diminuir em comparação com os dois 
primeiros. Durante a última crise, que remonta a 2001 e 2003 - com os ataques ao World 
Trade Center -, a bolha da internet e o surto de SARS, a taxa de crescimento do mercado de 
luxo tinha caído para algo entre 2% e 3%.  
 
Os mercados emergentes, vistos como alternativa para compensarem parte destas perdas, 
ainda têm oportunidades desconhecidas. Acredita-se que o crescente peso destes países na 
atividade dos grupos de luxo poderia ser um trunfo. Mas a falta de visibilidade e informações 
claras sobre até quanto a crise afetará estes mercados não ajuda nas previsões. Entretanto, a 
evolução dos países emergentes será crucial a partir de agora para o luxo.  
 
O JPMorgan acredita que o principal obstáculo será a crise de confiança, que gerará um grau 
de resistência por parte dos clientes nesses mercados. Até quanto será a desaceleração 
econômica ou até mesmo o colapso destes mercados?  
 
No meio desta crise, uma constatação é clara: o setor, em geral, está melhor preparado para 
lidar com a crise agora do que em 2001 e 2003.  
 
Segundo o Deutsche Bank, os balanços saudáveis e as baixas dívidas ajudarão. As empresas e 
marcas aprenderam as lições nas crises passadas. Estão mais flexíveis, com uma melhor 
gestão dos estoques e o desenvolvimento de produtos tem tido um tempo significativamente 
menor.  
Algumas empresas já se manifestaram. A Bvlgari, por exemplo, cortará seus orçamentos 
publicitários. Entretanto, mesmo quando não há ninguém nas lojas ainda existem os custos 
fixos de pessoal, aluguel e tantos outros.  
 
Grupos e empresas de luxo, cada vez mais profissionalizadas, estão com uma gestão menos 
emocional e com mais estratégias ousadas, racionais e lógicas dentro do que se espera para o 
retorno sobre o investimento. O setor tem sido melhor gerido. Além disso, deverá se 
beneficiar, em curto prazo, da taxa de câmbio favorável nos mercados com consumidor local.  
 
Penalizado na primeira metade do ano pela subida do euro diante o dólar e ao iene, o 
segmento deve se beneficiar no segundo semestre, com a queda acentuada do euro desde 
julho. O euro perdeu 16% contra o dólar, voltando aos níveis de agosto de 2007. A queda da 
bolsa já fez com que os mercados europeus caíssem de forma significativa. E o Brasil? América 
Latina? China? Índia e Leste Europeu? O tempo dirá! Quanto antes melhor.  
 
As empresas que melhor vinham sendo gerenciadas e estavam mais atentas aos sinais do 
mercado, que treinaram mais as equipes, foram mais assertivas com a formação dos custos, 
olharam com cuidado para os estoques e investiram cuidadosamente, serão mais eficazes nos 
tempos difíceis. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 


