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Em tempo de crise, quem tem dinheiro para comprar marcas caras se esforça para não 
parecer esbanjador; lojas on-line avançam 
 
Vendas pela internet estão resistindo até o momento e registram altas de até 100%, mas 
situação não deve durar muito tempo, diz analista 
 
"Pssst... Seu segredo está seguro com a gente! Sua encomenda vai ser entregue em uma 
sacola de papel marrom reciclado, sem marca", afirma o anúncio para o serviço de 
"embalagens discretas" do Net-a-porter.com, um site especializado em venda de grifes que 
comercializa milhares de produtos de luxo, como um vestido de Alexander McQueen por 2.613 
libras esterlinas (R$ 9.980) mais taxa de entrega 
 
No momento em que se avizinha a pior recessão em pelo menos 25 anos no mundo rico, quem 
ainda tem dinheiro para gastar em roupas, relógios e jóias caras se esforça para não parecer 
esbanjador num cenário de penúria econômica para a maioria. 
 
Enquanto no Brasil sempre houve um debate sobre a propriedade de comprar uma bolsa de R$ 
10 mil num país acostumado à miséria, em Londres o fenômeno é novo e criou uma nova 
categoria, batizada por um jornal de "consumismo discreto": quem continua gastando e 
comprando, mas não quer que ninguém note. 
 
A evidência da mudança no comportamento está nas ruas, nos números e nas palavras dos 
analistas. "Na era pós-quebra do [banco] Lehman, o aspecto psicológico de alegria de comprar 
deteriorou-se ainda mais do que os aspectos de riqueza", diz um relatório do HSBC sobre o 
mercado de relógios de luxo, ao qual a Folha teve acesso. 
 
"Os "nouveaux riches" não se tornaram pobres de uma hora para a outra; pelo contrário, um 
fator psicológico negativo, não meramente financeiro, parece ter surgido", diz o documento do 
final de novembro. 
 
Nas ruas, as lojas de grife estão mais vazias que no ano passado. Em uma tarde na Bond 
Street, uma das ruas que concentram o mercado de luxo em Londres e que no ano passado 
ultrapassou a Quinta Avenida, de Nova York, como o metro quadrado comercial mais caro do 
planeta, foi difícil encontrar ingleses com grandes sacolas. 
 
"Tem menos gente nas ruas, as lojas estão vazias. Eu não vejo mais os ingleses, só os 
japoneses", afirmou a grega Helen Papadopulu. "E árabes", completou a sua mãe, Maria, 
sacola da loja da Channel numa mão e cigarrilha na outra, na tarde de sexta-feira. "Viemos só 
para fazer compras", contou Helen, enquanto as duas comentavam sobre a imensa vitrine da 
Burberry na Bond Street. 
 
As principais beneficiadas até agora por essa recém-surgida "vergonha do luxo" são as lojas de 
vendas de roupas on-line, como a Net-a-porter.com, a Asos.com e a Yoox.com. 
 
De setembro até meados de novembro, auge da atual crise, as vendas da Asos subiram 104% 
em relação ao ano anterior, com alta de 68% nos lucros, e a Yoox prevê um crescimento de 
até 40%, com mais de 5 milhões de visitas nos últimos dois meses. Em comparação, outubro 
foi o pior mês do ano até agora para Bulgary, Hermès e Burberry (onde as gregas olhavam a 
vitrine), entre outras, ainda de acordo com o relatório do HSBC. 
 
"As vendas on-line têm se mantido em alta num momento em que as lojas de rua já estão 
sofrendo", disse à Folha Dennis Weber, analista de bens de luxo do Dresdner Kleinwort, uma 
consultoria financeira. Ele nota que as vendas "estão se segurando relativamente bem até 
agora", mas completa dizendo que não acha "que vá durar". 
 



Weber afirma que "muita gente não se sente confortável em comprar bens de luxo neste 
momento", quando o futuro parece incerto para muitos. Quem compra, diz ele, prefere marcas 
mais consolidadas, "como Rolex e Piaget, porque sabe que daqui a 20 anos vai continuar com 
o mesmo preço e o mesmo status". 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 7 dez. 2008, Dinheiro, p. B7. 


