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motoristas, seguranças e jardineiros. O mes-
mo vale para lugares freqüentados por clien-
tes com esse perfil. No restaurante Fasano,
por exemplo, há um garçom para cada qua-
tro clientes.

Segundo levantamento da MCF Consulto-
ria, especializada no segmento, somos tam-

bém o principal destino do país para com-
pras de luxo. Dos brasileiros que viajam
com esse intuito, 82% desembarcam
aqui. A julgar pela quantidade de marcas
importantes com planos de instalar-se
na cidade, o número não deve cair tão
cedo. Montadoras como Aston Martin,
Bugatti e Bentley estão a caminho
(veja reportagem na pág. 74), para
alegria dos apaixonados por carros.
Grifes de renome também estão para
inaugurar endereços paulistanos, en-
tre elas Carolina Herrera, Diane Von

Furstenberg, Burberry e Missoni. "São
Paulo se tornou chave no continente,

tanto do ponto de vista geográfico quanto
do de resultados", afirma Andréa Artigas,
diretora-geral da Tiffany & Co. para a
América Latina. Discreta quanto aos nú-
meros, limita-se a dizer que está "muito
satisfeita" com as duas lojas da joalhe-
ria na cidade. Centros de compra tidos
como redutos AAA em São Paulo se
preparam para expandir seus domí-
nios em 2010. O Shopping Cidade
Jardim deverá ganhar cinqüenta no-
vas lojas até o mês de março. O
Iguatemi, além de continuar a
reinar na Faria Lima, organiza-
se para inaugurar as três torres
de sua filial na Vila Olímpia, o
JK Iguatemi, cuja área será de
36000 metros quadrados.
Para alegria dos empresários

do luxo, o consumidor paulistano é ávido por
novidades, ultrainformado e, em geral, acredi-
ta na filosofia do vale quanto custa. "O cliente
de São Paulo é o mais sofisticado da América
Latina", avalia Carlos Jereissati Filho, do gru-
po que é dono do Iguatemi. "Temos cultura de
moda, e é isso que faz da cidade uma capital
do mundo." Segundo ele, todo ano seu shop-
ping recebe cerca de dez executivos de marcas
internacionais para analisar peculiaridades do
mercado local. Neste ano, o número de reu-
niões do tipo simplesmente triplicou. "Até
cinco anos atrás, a referência em luxo era Bue-
nos Aires", diz Carlos Ferreirinha, da MCF.
"Nenhuma cidade da América Latina conta
com clientes atualizados como São Paulo.
Esse é nosso diferencial competitivo."
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