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LEIA MAIS

Consumidor brasileiro
gosta de ostentar e se
exibir, hábitos que movem
o mercado de luxo, de acordo
com Andrea Bisker, diretora da
WGSN para a América do Sul.

Embora represente uma
fatia pequena do universo
global do luxo, Brasil passa
a fazer parte da estratégia
de crescimento de longo prazo
das grifes internacionais.

Com atendimento
diferenciado e exclusivo,
a área de serviços ganha
destaque no mercado de luxo
brasileiro. Moda, SPAs e hotéis
lançam serviços especiais.

Marcela Beltrão

A mina de
ouro para o
futuro do Brasil
17% ao ano. Em 2010 esse aumento deve ser menor. Mesmo
assim, algumas pesquisas apontam para um crescimento de
10% em relação a 2009.
A cultura brasileira de parcelar
o pagamento das compras faz com
que pessoas da classe B ou C possam comprar peças mais luxuosas. “O Brasil possui uma faixa
muito pequena de pessoas abastadas e apenas esse consumidor não
sustenta essa indústria”, afirma
Passarelli. Como o consumo de
luxo trabalha com o sonho do
consumidor — e não com suas
reais necessidades —, é comum
que pessoas que ganhem cerca de
R$ 4 mil comprem peças que custam R$ 3 mil. Vê-se aí que o parcelamento do pagamento facilita o
consumo entre pessoas da classe B
ou C, mesmo que isso pareça, para
quem está de fora, improvável.
Essa característica, tipicamente brasileira, fez com que em 2009
a marca inglesa de automóveis
Land Rover dividisse no cartão de
crédito o pagamento por seus carros, que custam mais de R$ 100
mil. Esse é um sinal de que as empresas estrangeiras que chegam ao
país precisam se adaptar aos costumes locais. “As lojas de alto padrão no Brasil oferecem café,
água, e muitas vezes champanhe,
e sempre tem alguém para servir o
cliente. Isso não acontece no exterior, e é difícil convencer o empresário de fora a adaptar isso aqui
no Brasil”, afirma Ferreirinha.
O crescimento da economia
brasileira deve sim fomentar o
mercado de luxo, mas ele ainda
está longe de assumir um posto
como tem nos Estados Unidos ou
no Japão, que, juntos, respondem
por 50% do montante mundial. ■

Área de serviços pode ser
a grande promessa do país
Amanda Vidigal Amorim
avidigal@brasileconomico.com.br

vinho. Uma é sinônimo de status e pode ser vista nas ruas. A
outra, geralmente consumida
na quietude do lar, dificilmente
tem o mesmo apelo ao consumidor desinformado. Degese
admite que educar o novo consumidor (leia-se o novo rico) é
um desafio. “O que importa é
que são todos clientes em potencial. Nosso trabalho é comunicar e agradar”, diz. Enfim, um
trabalho de formiguinha. ■

2009

2010

US$ 213,5 bi

US$ 215,3 bi

foi quanto a indústria mundial de
luxo movimentou no ano passado,
segundo levantamento realizado
pela consultoria americana
Bain & Co. O faturamento caiu
cerca de 8% em relação a 2008,
influenciado pela crise financeira,
que atingiu as grifes globais.

é a projeção de quanto o luxo
deve faturar mundialmente
neste ano. Depois de um 2009
em declínio, o setor deve crescer
4%, segundo as previsões da
Bain & Co. Países emergentes como
Brasil, China e Rússia são apostas
crescentes dos grupos de luxo.

O Brasil ainda consome pouco, em
termos percentuais, do luxo que
roda o mundo. Mas há boas perspectivas de expandir nossas vendas, principalmente no que diz
respeito a serviços. Essa é a grande
promessa do país para os próximos anos, segundo Carlos Ferreirinha, que já foi presidente da
Louis Vuitton no Brasil e hoje comanda a MCF Consultoria, há 15
anos no setor. Para ele, o estilo de
atendimento do brasileiro é diferenciado. “Estamos acostumados
com um serviço especial, e com
serviçais nos atendendo. Isso
acontece apenas no Brasil e cativamos o consumidor com esse
nosso diferencial”, diz. “Precisamos entender o que o Brasil tem de
bom e o que podemos exportar.”
Nos próximos dez anos, o Brasil deve dobrar a sua participação
no faturamento mundial. Esse
crescimento, segundo Silvio Passarelli, coordenador do MBA em
Gestão de Luxo da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP),
tem motivações que vão além do
crescimento econômico brasileiro. “Além de o país viver um bom
momento, a queda da economia
de grandes mercados como os
Estados Unidos, Alemanha, França e Espanha, vai potencializar o
crescimento do Brasil.”
Além disso, a ascensão de algumas classes sociais brasileiras
está contribuindo diretamente
para a ampliação do mercado de
luxo no país, que antes da crise
econômica, em 2007, crescia

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 5.
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