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Um dos maiores especialista no mercado de luxo
do Brasil, Carlos Ferreirinha coleciona em seu cur-
rículo a realização de projetos de destaque, como
a primeira pesquisa quantitativa do segmento no
Brasil, a 1a Conferência Internacional do Negócio do
Luxo (AtuaLuxo) e a criação da Abrael (Associação
Brasileira das Empresas de Luxo).
Diretor e presidente da MCF Consultoria & Conhe-
cimento, Ferreirinha fala sobre o impacto da crise na
indústria do luxo e comenta o "caso Daslu", que no úl-
timo mês de março ganhou as páginas dos noticiários
com a prisão de sua proprietária, Eliana Tranchesi. A
dona da butique foi condenada a 94 anos e seis me-
ses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha,
fraude em importações e falsificação de documentos.
Para o consultor, que durante sete anos foi executivo
da Louis Vuitton, em momentos de crise é preciso ter
cautela em relação à ostentação do luxo.

com a excelência, não permitir concessões e ter a ques-
tão da qualidade absolutamente resolvida. Para ingres-
sar no seleto time das grifes de luxo, uma marca precisa
ter características de tradição, originalidade e sinais de
perfeição. Mas, principalmente, ser uma marca que
enaltece as observações emocionais, estimulando os
sentidos dos consumidores.

cratização do acesso, que significa massificação, ou seja,
gerar a percepção de acesso entre os consumidores.

ser. Esses produtos não são necessários e tem seu con-
sumo pautado na estética, na originalidade e no design.
O consumidor da classe A busca produtos que emitam
sinais de perfeição, proveniência, ou seja, são muitos
os aspectos para todos os tipos de manifestações de
comportamento de consumo. De qualquer forma, esses
itens precisam representar símbolos de status, ostenta-
ção e poder.



FERREIRINHA - O fato causou um forte impacto no
mercado. A Daslu é uma marca admirável, com grande
prestígio e forte associação com sua base de clientes.
Entretanto, o escândalo divulgado pela mídia represen-
ta um risco que afeta a marca, principalmente, no curto
prazo.

FERREIRINHA - Não, a relação do brasileiro com as
marcas de luxo é absolutamente igual ao resto do mun-
do. Essa pesquisa apenas constatou que o Brasil tem a
mesma relação com o consumo do luxo que os demais
países. A diferença no Brasil é que essa indústria lida
essencialmente com o cliente
local, e o brasileiro tem um
comportamento impulsi-
vo de consumo.

FERREIRINHA - Se o luxo for usado dessa maneira,
sim. Nesse caso, o que estava em jogo não era o luxo
em si, mas a atitude arrogante e presunçosa dos envol-
vidos. Ainda assim, em momentos de crise é preciso ter
cautela.

FERREIRINHA - O negócio do luxo não sairá ileso
dessa crise, assim como nenhum outro segmento da
economia. Considerando que o mercado do luxo tem
se profissionalizado fortemente nos últimos anos, é ab-
solutamente normal que o mesmo também passe por
impactos provenientes da crise mundial. As quedas já
são altas em diversos países. O Brasil ainda mantém rit-
mo de crescimento e manterá, apesar da expectativa de
uma redução de 50% no ritmo que vínhamos registrando
nos últimos anos.

FERREIRINHA - O Brasil tem mantido crescimento
real a uma taxa de 17% nos últimos anos. Devido à crise,
o percentual de crescimento foi de 12,5% no ano pas-
sado, período em que a indústria do luxo faturou US$
5,99 bilhões. Para este ano, a expectativa é de 8% de
crescimento.

é a gestão da transfor-
mação do ordinário em
extraordinário, do nor-
mal em especial. 

não seja afetada pela crise. Entretanto, as marcas que
tiverem o foco ou a atuação relacionada aos conceitos
de bem estar e saúde, como serviços de resorts e spas,
deverão apresentar crescimento ou, ao menos, sofrer
impactos menores.
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