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As grifes internacionais de luxo que atuam no País ainda não tiveram seu brilho ofuscado pela 
crise financeira, ao contrário do que ocorre em templos do consumo como Paris, Nova York, 
Londres e Tóquio. Pressionadas para apresentar resultados e atraídas pelo surgimento de 
dezenas de novos milionários, marcas badaladas como Cartier, Louis Vuitton e Armani 
encontram nos mercados em desenvolvimento os protagonistas de seus planos de expansão. 
As operações da francesa Cartier no Brasil, por exemplo, seguem resistindo à desaceleração 
nas vendas, visto que dezembro foi encerrado com venda 11% superior em relação ao mesmo 
período de 2007. 
 
De acordo com Ramon Gimenez Neto, gerente-geral da marca, "apesar da situação difícil, a 
filial brasileira está entre as que continua entregando os resultados, enquanto outras têm 
registrado queda de 30% nas vendas. Estamos mantendo o ritmo de crescimento dentro das 
perspectivas traçadas para este novo cenário." No início de fevereiro o volume de vendas foi 
muito baixo, mas na última semana mostrou sinais de recuperação, enquanto o mês de janeiro 
foi marcado por uma certa estabilidade. 
 
Mesmo com a tendência de retração no mercado até junho, a Cartier investirá US$ 4 milhões 
na abertura da segunda butique em São Paulo a outra está localizada na Rua Haddock Lobo, 
desta vez em um centro de compras, podendo o Iguatemi São Paulo e o Shopping Cidade 
Jardim despontar na preferência da grife. Além disso, a empresa terá até cinco novos espaços 
exclusivos em lojas especializadas em artigos de luxo, entre Brasília (DF), Curitiba (PR), Rio de 
Janeiro (RJ) e interior paulista, eles serão somados a outros 30 existentes em diversos 
estados. 
 
Reajuste 
 
A oscilação da moeda norte-americana forçou a tradicional grife a elevar o preço de suas joias 
no final do ano passado em todos os países que atua, mas este percentual não foi revelado 
pelo executivo. Neste período em que os clientes de alto luxo podem postergar sua compra, 
Gimenez Neto avalia que "a alternativa mais viável é encontrar um ponto de equilíbrio, apertar 
os cintos e tomar bastante cuidado. Ainda assim, a crise é a melhor situação para sair na 
frente e ver o concorrente encolher." 
 
O gerente-geral ressalta também que, devido ao nível de exigência do cliente AAA, quase 70% 
das vendas são concluídas pelos funcionários no período de uma semana até um mês depois 
do primeiro contato. "Muitas vezes os interessados são atendidos em sua residência ou 
escritório, por isso aprimoramos constantemente nossas ferramentas de vendas e 
encantamento do cliente", diz Neto. 
 
Na opinião de Paôla Mansur, diretora do Luxury Marketing Council (LMC), organização 
internacional que congrega executivos de marcas líderes do mercado de luxo em todo o 
mundo, alguns segmentos que estão saturados na Europa, o de bolsas finas, por exemplo, 
deverão avançar aqui no País, local onde a demanda permanece elevada. Somente no Brasil, 
estima-se que os bens de luxo representem um mercado de US$ 4,3 bilhões, crescendo em 
torno de 17% ao ano, índice superior a outros setores da economia. 
 
Internacionalização 
 
Na contramão do setor, o consultor de negócios Cássio Lagreca desenvolve há pouco mais de 
oito meses, com um grupo de empresários, a estratégia ousada de criar uma rede de 27 lojas 
especializada em artigos e luxo e acessórios apenas com marcas nacionais. A estreia é 
desenhada para o final do ano, e acontecerá provavelmente nos Estados Unidos ou nos 
Emirados Árabes Unidos (Dubai). O consultor prefere manter em sigilo a marca, o nome dos 
empreendedores e o valor a ser investido na empreitada. "Centraremos os esforços de 
expansão nos próximos sete anos em países com receptividade e capacidade de polinização da 



marca Brasil no ambiente da moda. Miramos tanto nos mercados maduros quanto nos 
emergentes", explica Lagreca. 
 
Ele pontua que o potencial do consumo de luxo nos EUA não foi tão abalado como na Europa, 
o que justifica seguir rumo à principal economia do globo. "A crise não nos amedronta, pois 
sabemos que ela é passageira."  
 
Para dar musculatura à iniciativa, o empresário conta que o grupo busca apoio de 
fornecedores, pequenos investidores e um private equity. "Estamos em negociação com as 
mais conceituadas marcas. Daremos um tratamento diferenciado a elas, fortalecendo seu 
posicionamento e visibilidade", garante. 
 
A diretora do LMC diz que as marcas brasileiras de luxo ainda estão em um estágio 
embrionário em relação àquelas que ostentam tradição e opulência internacionais. As chances 
de sucesso poderão ser maiores se o processo de expansão for concentrado nos países em 
desenvolvimento. "Essas marcas são bem-vistas no exterior e algumas grifes como Osklen, 
Carla Amorim, Rosa Chá e H.Stern colhem bons resultados", finaliza Paôla. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 fev. 2009, Primeiro Caderno, p. A8. 
 
 


