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Se o segmento de luxo surpreendeu o mundo até o primeiro semestre do ano passado, com 
faturamento de US$ 210 bilhões ao ano, cabendo ao Brasil 1% desse montante, hoje, o 
consumo de marcas premium apresenta retração, pois os consumidores estão mais comedidos 
na hora de abrir a carteira.  
 
Especialista do segmento, Carlos Ferreirinha, da MCF Consultoria, diz, no entanto, que 
consumidores de grande poder aquisitivo tem amenizado os efeitos da turbulência econômica 
para algumas marcas.  
 
As ações da Hermès, por exemplo, valorizaram em 22% e a marca acabou de abrir uma loja 
no Brasil. Ferreirinha explica que esta marca, assim como a Loro Piana, deve permanecer 
resistente, já que o elitismo que ambas representam recai sob consumidores muito ricos.  
 
Uma pesquisa recente do Luxury Marketing Council mostrou que, nos Estados Unidos, por 
exemplo, os mais de 3 milhões de pessoas que têm US$ 1 milhão ou mais em ativos 
financeiros continua gastando em alta costura, viagens e automóveis poderosos.  
 
Muitos não abriram mão de pagar milhares de dólares para participar dos bailes oferecidos ao 
casal Obama na ocasião da posse do novo presidente americano (mas foram servidos com 
copo de plástico e tiveram que pagar suas próprias bebidas - US$ 6, a cerveja e US$ 12 o 
champanhe).  
 
Muitos optaram pelo puritanismo de sair das lojas carregando sacolas sem os logos de marcas 
caras pelas ruas americanas. Outros passaram a comprar pela internet, conforme diz 
Ferreirinha, como forma de discrição e respeito aos que perderam emprego desde que a crise 
foi anunciada, em setembro passado.  
 
A consultora de moda Costanza Pascolato diz acreditar, empiricamente - como frisa -, que o 
consumidor nacional jamais vai esconder sacolas de grife. Aqui nunca vai ser imoral sair às 
ruas com sacolas e bolsa de grife, como aconteceu nos Estados Unidos. A classe rica daqui se 
formou a partir dos anos 50, portanto é muito recente. Para mostrar status, precisa consumir 
e exibir seu poder de compra , diz ela. Já nos Estados Unidos esta moda de esconder sacolas 
vai pegar pois eles são extremamente conservadores. Trata-se de uma questão cultural de 
cada um dos países , reflete.  
 
A modelo e apresentadora de um programa fashion na TV Mariana Weickert concorda com a 
consultora. Não sei se estamos mais protegidos da crise, mas uma hora pode chegar até nós. 
No entanto, conheço mulheres que pedem dinheiro aos maridos para fazer o mercado e saem 
para comprar bolsa. É uma questão cultural, sem dúvida , diz ela.  
 
No Brasil há controvérsias sobre o comportamento do consumidor de luxo. O shopping 
Iguatemi acabou de abrir uma loja da Gucci. Foi aberta também na cidade há poucos dias a 
primeira loja Marc Jacobs. Já a Burberry se organiza para voltar ao Brasil de forma organizada 
no segundo semestre. O mercado de carros de luxo caiu, no entanto, 30%, assim como o 
consumo imobiliário focado no segmento. Já o turismo internacional caiu 75% em dezembro, 
se comparado com o mesmo mês de 2007.  
 
Se o consumidor nacional pouco se pronuncia ante a crise, as grifes aspiracionais - consumidas 
não exatamente pela classe A, mas pela classe média alta - começam a se retrair.  
 
Nas últimas semanas o grupo LVMH, líder deste mercado no mundo, pronunciou que suas 
ações caíram 37% nos últimos meses. A Louis Vuitton, por exemplo, abriu mão de abrir sua 
maior loja do mundo, em Tóquio. O projeto tinha 12 andares e 15 mil metros quadrados. A 
empresa atribuiu o fato à crise financeira, dizendo que as vendas da LVMH caíram mais de 7% 
no Japão, no segundo semestre do ano passado.  
 



O mercado de luxo movimenta aproximadamente US$ 5 bilhões por ano no Brasil, conforme 
pesquisa do setor realizada pela MCF Consultoria & Conhecimento. Talvez haja retração, mas o 
comportamento do mercado de luxo não desaparece nunca. Em 2009 deverá crescer entre 8 e 
10% por aqui, pelo fato de muitas marcas de luxo terem planejado vir para o Brasil há algum 
tempo, antes de a crise estourar , afirma Ferreirinha.  
 
O cenário ainda é incerto, mas o mercado de luxo pode se expandir devido à democratização 
do segmento, mas as pessoas vão preferir consumir o luxo pautado no bem-estar e no prazer, 
não no supérfluo , diz Ferreirinha. A pesquisa da MCF aponta ainda que o mercado de São 
Paulo representa aproximadamente 70% do faturamento total do País no setor.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D6. 


