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Afetado pela crise econômica mundial, o mercado de luxo no Brasil crescerá menos este ano 
e, consequentemente, os investimentos totais, que envolvem ampliação de portfólio de 
produtos, contratação de pessoal, marketing, entre outros aspectos estruturais, também 
serão menores. Em 2009, o setor deve investir até US$ 830 milhões, US$ 120 milhões a 
menos que em 2008. O valor real do investimento em marketing e publicidade também será 
menor do que no ano passado. Mas a porcentagem é ligeiramente superior: 91% das marcas 
investirão em eventos, contra 90% em 2008.   
 
Os dados são do estudo “O mercado do luxo no Brasil – ano III”, realizado pela  GfK Brasil e 
MCF Consultoria & Conhecimento, entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano, que 
aponta que o segmento deverá crescer apenas 8% em relação a 2008 e pode faturar US$ 
6,45 bilhões no País. No ano anterior, o faturamento do segmento foi de US$ 5,99 bilhões e, 
apesar de mais baixo que a expectativa para 2009, o crescimento foi de 12,5% em relação a 
2007. 
 
Os especialistas também observam que o valor real do investimento em mídia é menor do 
que no ano passado e que a verba de marketing está se deslocando para meios com menos 
custos, como a internet. “Há uma variação na porcentagem de investimento em mídia que 
está se mostrando maior que em 2008. Mas o valor real é menor do que o do ano passado. 
Há um deslocamento de investimento em comunicação para a internet, por exemplo, porque 
as empresas querem rentabilizar um pouco mais a verba”, avalia Ricardo Moura, diretor de 
projeto da GfK Brasil e responsável pela pesquisa realizada com 102 empresas nacionais e 
internacionais e 549 consumidores pertencentes ao mercado de luxo. 
 
O executivo reforça que, apesar da perspectiva de crescimento menor em 2009, o mercado 
de luxo está movimentado com a entrada de novos players. “O crescimento continua bem e 
saudável em comparação com outros setores da economia. Apesar da crise, há a entrada de 
novos players, como novas lojas no Iguatemi (shopping) e Shopping Cidade Jardim. Existe 
vitalidade no segmento”, diz Moura. 
 
Altos tributos 
 
Apesar de estarem otimistas 46% das empresas acreditam que não serão afetadas pela crise 
econômica, 64% das marcas afirmam que diminuirão seus investimentos e 46% revisaram 



para baixo seu faturamento. A tributação elevada foi citada por 62% dos empresários como 
sendo o principal obstáculo para o crescimento do setor. 
 
“Quando o empresariado reclama da alta tributação, reclama com razão. Temos uma carga 
tributária muito elevada. Para o conglomerado internacional é bom, mas para os 
representantes de marcas internacionais, não”, diz Suzane Sthrelau, professora do curso 
avançado de marketing para produtos e serviços de luxo da ESPM e autora do livro 
“Marketing do Luxo”, da Editora Cangage. 
 
Para a especialista, as marcas de alto luxo não serão afetadas pela crise econômica, mas as 
de luxo, cujo público acaba sendo a classe média alta, serão prejudicadas pela retração na 
economia. “O mercado de luxo não se utiliza das mesmas ferramentas do varejo, como 
promoção e liquidação. Então, acaba sendo prejudicado”, observa Suzane. 
 
Sobre a atuação das empresas no exterior, 42% responderam que têm presença fora do País 
e 41% de seus clientes já realizaram compras da marca fora do Brasil, sendo o preço mais 
baixo o principal atrativo, de acordo com 63% dos entrevistados. A reversão desta realidade 
renderia 61% a mais no faturamento destas empresas aqui no Brasil.  
 
Perfil 
 
As mulheres são a maioria dentre os compradores de artigos de luxo (63%). Entre os 
consumidores, 61% estão em São Paulo e 40% têm entre 26 e 35 anos de idade. Do total, 
42% têm nível universitário e 43% dos entrevistados possuem renda mensal superior a R$ 
10 mil. 
 
Em relação às marcas preferidas, o top of mind internacional é a Louis Vuitton (23%), 
seguida pela Giorgio Armani (10%) e Chanel (8%). No ranking de marcas nacionais, a Daslu 
(22%) é a campeã e a segunda colocada é a H. Stern (14%). “O mercado está mais 
competitivo e profissional. Há uma entrada maior de marcas internacionais do que nacionais 
porque elas estão usando os mercados emergentes, como o Brasil, para atenuar a crise”, 
comenta Moura. 
 
Para Suzane, as marcas brasileiras são novatas e têm mais sucesso na área de lazer, como 
hotéis, spas e restaurantes de luxo. “As marcas francesas são conhecidas pela tradição, as 
asiáticas pelo marketing forte e as nossas ainda são novatas no mercado, mas somos bons 
em serviços de luxo, até pela cultura de sermos gentis e simpáticos”, comenta. 
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