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DESTAQUE CONSUMO

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

O luxo, dizia a estilista Coco
Chanel, precisa ser confortável.
Se não for confortável, não é
luxo. Embora muitas brasileiras
sejam fiéis adeptas do estilo
Chanel na hora de cortar o ca-
belo ou escolher um casaqui-
nho, elas raramente apontam o
conforto como um fator deter-
minante para a aquisição de um
artigo de luxo. Possuir o que o
outro não pode ter, pelo simples
fato de se tratar de uma peça ex-
clusiva ou limitada, é uma sen-
sação que fez os brasileiros de-
sembolsarem por volta de US$ 6
bilhões no ano passado, ou
2,8% dos US$ 213,5 bilhões mo-
vimentados pela reluzente in-
dústria mundial do luxo em
2009. Os dados são da consulto-
ria americana Bain & Co.

Embora o país ainda seja um
microcosmo dentro do abri-
lhantado universo do luxo, é
para ele que as mais importan-
tes grifes de luxo internacionais
têm recorrido na hora de mon-
tar suas estratégias de cresci-
mento para o médio e longo
prazo. “O luxo cresce ano a ano
no Brasil, a exemplo dos US$ 3,9
bilhões movimentados em
2006, e apresenta um potencial
enorme daqui para frente”, avi-
sa Antonio Perrella, diretor de

atendimento a clientes e novos
negócios do instituto de pesqui-
sa GfK, que analisa o mercado
de luxo brasileiro anualmente.

Diante da estabilização ou
desaceleração do consumo de
luxo no Primeiro Mundo, o que
levou a uma retração global de
8% nas vendas do ano passado,
o Grupo Louis Vuitton, uma su-
midade no assunto, passou a
apostar mais agressivamente
em mercados emergentes como
a Romênia, a Mongólia, a Rús-
sia, a China e, claro, o Brasil.

“Em 2009, crescemos dois
dígitos e tivemos o melhor ano
de toda a história da Moët Hen-
nessy no Brasil (o início de sua
operação data de 1973). Nos
próximos cinco anos, queremos
crescer ainda mais e nos supe-
rar”, afirma Sergio Degese, di-
retor geral da Moët Hennessy no
país, divisão de bebidas do gru-
po Louis Vuitton, que represen-
ta marcas como Dom Pérignon,
Krug, Moët & Chandon, Ruinart
e Veuve Clicquot.

Edições limitadas como a do
champanhe Krug Clos d’Am-
bonnay, cuja garrafa custa por
volta de R$ 15 mil, e de uma
Dom Pérignon, que sai em tor-
no de R$ 800, nunca venderam
tanto no país como em 2009,
justamente o ano da crise. A
quantidade não é revelada,
mas um ditado tenta explicar o

crescimento. Dizem que, em
tempos de crise, o ser humano
busca apaziguar seu sofrimen-
to nos pequenos prazeres (ou
nas pequenas doses).

Degese acredita que a me-
lhora na distribuição de renda, a
alavancagem de várias classes
sociais e a necessidade de con-
sumo levaram ao aumento da
procura por bebidas mais sofis-
ticadas, a exemplo dos vinhos,
das champanhes e dos espu-

mantes. Por conta disso, ele ad-
mite que o grupo vai ampliar
seus investimentos em Garibal-
di (RS), para comprar mais vi-
nhedos e também dobrar a pro-
dução da espumante Chandon,
que já ultrapassou os dois mi-
lhões de garrafas/ano.

Nouveau riche
O fato de o brasileiro aumentar
seu poder aquisitivo não signi-
fica, necessariamente, que vai

ampliar o consumo de todo e
qualquer artigo de luxo. Cu-
riosamente, 32% dos que com-
pram luxo no país (o maior
grupo) têm uma renda mensal
de até R$ 6,2 mil por mês.
Apenas um quarto dos com-
pradores ganha acima de R$
16,5 mil por mês, mostra a
pesquisa da GfK com a MCF.

Diante disso, uma bolsa
Louis Vuitton tende a ser mais
atrativa que uma cara garrafa de

Ainda microcosmo,
universo do luxo
cresce no país
Embora represente apenas 2,8% dos US$ 213,5 bilhões
movimentados em 2009, país vira alvo das grifes internacionais

O MERCADO DE LUXO NO BRASIL
O avanço da indústria de artigos exclusivos

PRINCIPAIS ATRATIVOS DOS ITENS DE LUXO SETORES PREDOMINANTES 
COM ATUAÇÃO EM LUXO

PERFIL DO CONSUMIDOR DE LUXO NO BRASIL

ATENDIMENTOGLAMOUREXCLUSIVIDADEQUALIDADE

46%

18%
14% 13%

FATURAMENTO,
EM US$ BILHÕES

2006 US$ 3,9 

2007 US$ 5,0 

2008 US$ 6,0 

2009 US$ 6,5 (projeção)

2010 US$ 7,1 (previsão)

93%
têm curso superior completo

70%
pagam com cartão de crédito 
e restante com dinheiro, em 
viagens ao exterior

TICKET MÉDIO POR COMPRA 

R$ 3.454
(dado de 2008) Moda

Calçados

Automóvel

Joalheria

Perfumaria 

1º

2º

3º

4º

5º

Masculino
37%

63%
Feminino

Sexo Formação

Forma de pagamento

Fontes: MCF Consultoria e Conhecimento & GfK Brasil

“O ano de 2009 foi
o melhor de toda
a história da Moët
Hennessy no Brasil,
que atua oficialmente
no país desde 1973

Sergio Degese,
diretor-geral da

Moët Hennessy no Brasil

Sergio Degese planeja ampliar
investimentos para dobrar produção de
espumante Chandon em Garibaldi (RS)
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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.

TOP OF MIND
(marcas internacionais)

2009
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2010

€ 158 bi
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Até R$ 6,2 mil De R$ 6,2 mil
a R$ 10,5 mil

De R$ 10,5 mil 
a R$ 16,5 mil

Acima de 
R$ 16,5 mil

Renda

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

Área de serviços pode ser
a grande promessa do país

Amanda Vidigal Amorim
avidigal@brasileconomico.com.br

O Brasil ainda consome pouco, em
termos percentuais, do luxo que
roda o mundo. Mas há boas pers-
pectivas de expandir nossas ven-
das, principalmente no que diz
respeito a serviços. Essa é a grande
promessa do país para os próxi-
mos anos, segundo Carlos Ferrei-
rinha, que já foi presidente da
Louis Vuitton no Brasil e hoje co-
manda a MCF Consultoria, há 15
anos no setor. Para ele, o estilo de
atendimento do brasileiro é dife-
renciado. “Estamos acostumados
com um serviço especial, e com
serviçais nos atendendo. Isso
acontece apenas no Brasil e cati-
vamos o consumidor com esse
nosso diferencial”, diz. “Precisa-
mos entender o que o Brasil tem de
bom e o que podemos exportar.”

Nos próximos dez anos, o Bra-
sil deve dobrar a sua participação
no faturamento mundial. Esse
crescimento, segundo Silvio Pas-
sarelli, coordenador do MBA em
Gestão de Luxo da Fundação Ar-
mando Álvares Penteado (FAAP),
tem motivações que vão além do
crescimento econômico brasilei-
ro. “Além de o país viver um bom
momento, a queda da economia
de grandes mercados como os
Estados Unidos, Alemanha, Fran-
ça e Espanha, vai potencializar o
crescimento do Brasil.”

Além disso, a ascensão de al-
gumas classes sociais brasileiras
está contribuindo diretamente
para a ampliação do mercado de
luxo no país, que antes da crise
econômica, em 2007, crescia

17% ao ano. Em 2010 esse au-
mento deve ser menor. Mesmo
assim, algumas pesquisas apon-
tam 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 pos-
sam comprar peças mais luxuo-
sas. “O Brasil possui uma faixa
muito pequena de pessoas abasta-
das 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 cus-
tam R$ 3 mil. Vê-se aí que o par-
celamento do pagamento facilita o
consumo entre pessoas da classe B
ou C, mesmo que isso pareça, para
quem está de fora, improvável.

Essa característica, tipicamen-
te brasileira, fez com que em 2009
a marca inglesa de automóveis
Land Rover dividisse no cartão de
crédito o pagamento por seus car-
ros, que custam mais de R$ 100
mil. Esse é um sinal de que as em-
presas estrangeiras que chegam ao
país precisam se adaptar aos cos-
tumes locais. “As lojas de alto pa-
drão no Brasil oferecem café,
água, e muitas vezes champanhe,
e sempre tem alguém para servir o
cliente. Isso não acontece no exte-
rior, e é difícil convencer o em-
presário 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. ■

2009

US$ 213,5 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.

2010

US$ 215,3 bi
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.

A mina de
ouro para o
futuro do Brasil

Marcela Beltrão

Infografia: Monica Sobral
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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