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Em todo o mundo, o mercado de luxo movimenta cerca de US$ 200 bilhões. De acordo com 
dados da MCF Consultoria revelados na última semana durante evento organizado pela 
publicação Robb Report, o setor de luxo movimentou, em 2009, US$ 5,2 bilhões no Brasil. "A 
vinda da revista para o País é um dos fatores que mostra a importância do Brasil para o 
segmento de luxo", disse Carlos Ferreirinha, diretor-presidente da MCF Consultoria. 
 
Para 2010, o executivo prevê crescimento de 12,5% do segmento no País. O dado é 
considerado inferior em relação ao desempenho conquistado pelo setor em 2007, que foi de 
17%. Conforme Ferreirinha, essa queda diz respeito aos efeitos da crise econômica mundial 
que afetou inúmeros segmentos, inclusive o do luxo. "Cada vez mais as marcas terão que 
desenvolver produtos exclusivos, especiais e que também estejam aliados à sustentabilidade", 
disse. 
 
Segundo o consultor, apesar dos crescentes investimentos de marcas premium no País, o 
Brasil está longe de se tornar um mercado semelhante ao da China, por exemplo, considerada 
líder no setor. 
 
De acordo com Ferreirinha, embora o consumo no Brasil tenha aumentado nos últimos 
tempos, ainda é necessário que regiões fora da capital paulista recebam maior investimento. 
"Não adianta termos no Brasil uma ou duas lojas de grandes marcas premium. Na China, há 
mais de 80 lojas da Louis Vuitton. Ainda temos uma possibilidade limitada de expansão. 
Atualmente muitas marcas questionam o real tamanho do mercado brasileiro para o segmento 
de luxo", afirmou Ferreirinha. 
 
Para os próximos anos, Ferreirinha vislumbra o crescimento de regiões como Rio de Janeiro, 
interior de São Paulo e Norte e Nordeste para o mercado de luxo. 
 
Nesse sentido, o consultor antecipou possíveis movimentações da joalheria Tiffany para 
ingressar no mercado carioca. Ainda sem data prevista para a nova empreitada da rede no 
Brasil, Ferreirinha citou a região da Barra da Tijuca como o local de maior interesse para a 
marca. "O mercado do Rio de Janeiro tem se destacado por apresentar um posicionamento 
cada vez mais promissor para o mercado de luxo", disse o consultor. O executivo também 
relembrou o lançamento, no próximo mês, do Shopping da Barra da Tijuca, destinado ao 
segmento premium, e que terá a atriz australiana Nicole Kidman como garota-propaganda. 
 
Além da Titfany, a marca de relógios Audemars Piguet também deverá, segundo Ferreirinha, 
começar a investir mais fortemente no Brasil nos próximos anos. 
 
ROBB REPORT 
 
Destinada ao segmento de luxo, a publicação Robb Report completa sete meses de atuação no 
País, com aumento de 50% de anúncios publicitários. Marcas como Mont Blanc, Ferretti e Oi 
fecharam contrato anual de divulgação na revista. Já outros anunciantes como Itambé e 
Ferrari veicularam trabalhos exclusivos. 
 
Entre as novidades da Robb Report para o mercado brasileiro está a publicação de especiais 
destinados a nichos de mercado e uma campanha institucional desenvolvida pela agência 
Fala!Minas que terá como foco os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Brasília. A iniciativa começa em agosto. 
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