
Apertem os cintos, o luxo encolheu! 
Mônica Bergamo 
 
A crise abalou o astral do mercado do luxo no Brasil: 46% das empresas decidiram revisar 
para baixo a previsão de faturamento para este ano; 32% mantiveram as expectativas e só 
22% acham que vão se dar melhor em 2009; quando se fala em luxo, a primeira marca 
nacional que vem à cabeça de 22% dos consumidores é Daslu (embora só 8% a definam como 
"desejada"), seguida por H.Stern (14%), Forum, Victor Hugo, Osklen (todas com 4%) e 
Fasano (3%).  
 
Os dados são da pesquisa "O Mercado do Luxo no Brasil", da MCF Consultoria e da GfK Brasil, 
que ouviu empresas e clientes do setor.  
 
Ela esquadrinha um mercado de 295 empresas de moda, automóveis, joias, perfumes, 
cosméticos, hotelaria, comida e bebida que faturaram, juntas, US$ 5,99 bilhões em 2008; 
pagaram um salário médio de R$ 2.667 a seus trabalhadores - e têm clientes que gastaram, 
em cada visita a uma loja, uma média de R$ 3.454.  
 
A previsão é de que o mercado cresça 8%, para US$ 6,45 bilhões - contra 17% em 2007 e 
12,5% em 2008.  
 
Isso graças a uma clientela que adora comprar: 46% dos clientes voltam à mesma loja todos 
os meses; 7%, todas as semanas.  
 
Dinheiro não é problema: 43% ganham mais de R$ 10.376 por mês; 33% têm investimentos 
que passam de R$ 250 mil; 75% viajam para fora do Brasil.  
 
A maioria da clientela, 57%, é formada por mulheres. O mercado, no entanto, ainda é 
comandado pelos homens: 61% dos executivos das empresas de luxo são do sexo masculino.  
 
A presença de marcas estrangeiras vem crescendo no Brasil. Há três anos, 60% das empresas 
que participaram da sondagem da MCF Consultoria/GfK Brasil eram nacionais; hoje, o 
percentual é de 53%, com aumento do número de companhias europeias e americanas. As 
marcas estrangeiras mais citadas são Louis Vuitton (23%), Giorgio Armani (10%), Chanel 
(8%) Dior (6%) e Gucci (5%).  
 
O setor emprega relativamente pouco: metade das empresas respondeu que tem até 50 
funcionários.  
 
Os executivos e empresários reclamam da tributação excessiva do setor no Brasil (62% dizem 
que este é o principal obstáculo para crescer) e estão apreensivos com a crise. Mas mantêm 
planos de investimentos, ainda que mais tímidos do que em anos anteriores. No total, devem 
chegar, de acordo com a pesquisa, a US$ 830 milhões.  
 
Depois de São Paulo e Rio, Brasília e Curitiba aparecem como as cidades em que as empresas 
planejam expandir seus negócios, seguidas por Campinas, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Belo 
Horizonte e Florianópolis.  
 
Quando o consumidor é provocado a indicar uma "pessoa famosa" que melhor represente o 
luxo, a top Gisele Bündchen ganha disparado, com 12% das citações contra 6% de Angelina 
Jolie e Carla Bruni. Em seguida vem a brasileira Gloria Kalil (4%), empatada com celebridades 
como Madonna, Sarah Jessica Parker e Hebe Camargo. 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 abr. 2009, Ilustrada, p. E2. 


