


ESTUDO MCF/GFK MOSTRA QUE SETOR VEM 
RESISTINDO BEM À CRISE NO PAÍS E MAIS 
INVESTIMENTOS DAS MARCAS CONFIRMAM QUE 
MERCADOS EMERGENTES COMO ESTE SÃO MAIOR 
APOSTA QUE OS MERCADOS MADUROS 

penas 21 Ferraris 
z e r o - q u i l ô m e t r o 
foram vendidas 
no Brasil em 2009. 
Como o custo de 

um modelo básico delas é de R$ 1,4 
milhão, o faturamento final conti-
nuou significativo, mas, levando em 
conta que o mercado local registrava 
até então a venda de 35 a 40 unidades 
por ano, o resultado é desapontador. 
Seria essa queda sinal do abalo do até 
então ascendente mercado de luxo do 
País, como vem acontecendo em vá-
rias economias maduras? 

A pesquisa O mercado de luxo no 
Brasil 2009-2010 traz indícios de que 
a resposta é "não". Realizada pela 
MCF Consultoria e pela GfK Custom 
Research Brasil com 95 empresas en-

tre janeiro e maio de 2010 e publi-
cada com exclusividade por HSM 
Management, o estudo, em sua 
quarta edição, apresenta dados 
razoavelmente animadores: 

• Em 2009, as vendas conjuntas 
das empresas do setor cresceram 

4% em comparação com 2008, para 
R$ 12,3 bilhões (US$ 6,23 bilhões). 
Isso confirma a tendência de alta e até 
supera a média: o setor já aumenta-
ra 17% em termos reais em 2007 (em 
relação ao ano anterior) e 12,5% em 
2008. O que houve, em muitos casos, 
foram simplesmente vendas aquém 
do esperado. 

• Os players investiram mais em expan-
são a fim de compensar a crise econô-
mica que abateu o mercado mundial 
em 2008 e 2009. Os investimentos so-

maram US$ 1,24 bilhão em 2009 (20% 
do faturamento), ante US$ 950 milhões 
em 2008 (16%) e US$ 770 milhões em 
2007 (15%). Os pontos de venda dos 
entrevistados subiram de 144 para 183 
entre o primeiro semestre de 2009 e o 
mesmo período de 2010. 
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• A expectativa para o período 2010-
-2011 é francamente a de retomada 
do crescimento. O setor espera fatu-
rar R$ 15,1 bilhões em 2010 (US$ 7,59 
bilhões), com crescimento de 22%. 
Dos entrevistados, 66% acreditam 
que os efeitos da crise já se diluam 
muito em 2010. 

• A ordem, para 33% das empresas, é 
expandir o mercado-alvo, seguida de 
fortalecer a marca (para 30%) e au-
mentar o número de lojas próprias 
(para 20%). Nota-se que cada vez mais 
classes socioeconômicas, além da cha-
mada classe A, consomem artigos de 
luxo -e crescentemente, em busca de 

status (entre os consumidores habi-
tuais, por exemplo, 41% visam status, 
embora a população em geral indique 
gostar dos artigos de luxo principal-
mente pela qualidade, 38%; só 7% se 
importariam com o status potencial-
mente adquirido). 

• As marcas fortes se mantiveram 
assim, como revelam as tabelas do 
ranking das top of mind na página 51, 
resultantes de entrevistas com quase 
400 consumidores. Os entrevistados 
apontaram Louis Vuitton e Hermès 
como benchmarks internacionais, en-
quanto Fasano, Osklen e H.Stem cons-
tituem as referências nacionais. 

• Mesmo com o mercado mais re-
traído, os consumidores frequen-
tes de artigos de luxo são jovens e 
se mantiveram fiéis a seus hábitos 
de consumo, o que sinaliza possibi-
lidade de crescimento futuro. Em 
outras palavras, o fato de quase 
duas dezenas de Ferraris não terem 
sido compradas no ano passado tem 
relação principalmente com um 
afastamento do "movimento físico 
do consumo" por receio de uma 
exposição pessoal não apropriada 
em um momento difícil -mais do 
que com queda de poder aquisitivo 
ou mudança cultural do consumo, 
por exemplo. Um dado significativo 



é que a frequência de compras dos 
clientes se manteve basicamente 
inalterada, ainda que o ticket médio 
de compra tenha caído 25% em re-
lação a 2008, para R$ 2.726, sendo 
inferior até ao de 2007, que era de 
R$ 3.050. 

• Houve "inimigos" circunstanciais 
do mercado de luxo no período 2009-
-2010, os chamados "vilões do luxo", 
como a Copa do Mundo de Futebol e 
o aumento das viagens internacionais, 
que disputaram a atenção e o bolso dos 
consumidores com os artigos de luxo. 
O fato de que Copa e viagens não são 
uma constante também gera otimis-
mo quanto ao desempenho futuro. 

INVESTIMENTOS 
Das empresas pesquisadas, 73% de-
clararam que pretendem acelerar in-
vestimentos em 2011, o que evidencia 
a aposta em mercados emergentes, já 
que se sente recuo nesse aspecto em 
mercados maduros. Em 2010, eles de-
vem se manter no mesmo patamar ab-
soluto de 2009, de US$ 1,21 bilhão, mas 
provavelmente voltarão à razão de 16% 
do faturamento. 

Como se distribuirão esses recursos? 
Tanto em 2009-2010 como nas proje-
ções para 2010-2011, as empresas de 
controle estrangeiro se mostram preo-
cupadas em expandir o portfolio, forta-
lecer suas marcas e crescer no limite 
no Brasil, seja por meio de novos pon-

tos de venda -virtuais, inclusive-, seja 
por canais diferenciados (visitas pes-
soais e eventos). Nos planos estão 
maior penetração nos mercados-chave 
de São Paulo e Rio de Janeiro, e tam-
bém em Brasília, considerado de gran-
de potencial para o desenvolvimento 
de negócios. Isso é reflexo do alinha-
mento com as estratégias, produtos, 
serviços e operações de suas matrizes, 
que voltaram a atenção para os merca-
dos emergentes. 

Se dependesse do consumidor, con-
tudo, talvez a maior parte do investi-
mento pudesse se destinar à melhora 
do atendimento. Esse é o item talvez 
com os percentuais mais baixos de 
respostas entre as marcas de luxo. O 



melhor atendimento, como o da Louis 
Vuitton, é apontado por apenas 11% 
dos entrevistados, seguido de H.Stern 
(10%) e Tiffany (8%), e 17% simples-
mente não responderam à questão, re-
fletindo que, mesmo entre as líderes, o 
serviço ainda não é o ideal. Boa parte 
dessa constatação se reflete no nível 
de exigência desse público, acostuma-
do à excelência. Para reverter isso, as 
empresas afirmam que apostarão mais 
em atendimento direto, domiciliar e 
exclusivo. A Tiffany, por exemplo, op-
tou por ações personalizadas como a 
realizada no Dia das Mães, em que dez 
clientes foram homenageadas com ce-
rimônia no ponto de venda. 

Vale notar ainda que desenvolver 
mão de obra diferenciada é o que 
mais justifica, estrategicamente, o 
mercado tie luxo no Brasil, ao menos 
para os consumidores entre 45 e 55 
anos (os mais jovens também falam 
em serviços diferenciados). 

Entre os investimentos criativos do 
setor de luxo, a pesquisa MCF/GfK des-
taca a comunicação pela internet e por 
e-mail, portais como Glamurama e Pe-
tiscos, além da promoção de eventos, a 
exemplo do que faz a Ferrari, dirigida 
a um mailing confidencial de 1,2 mil 
pessoas, das quais 600 são clientes ati-
vas, como conta Viviane Polzim, direto-
ra de marketing do grupo. 

A Via Italia, revenda Ferrari no Bra-
sil, é outra que se preocupa com a 
renovação de portfólio e já está co-
mercializando modelos que fazem 
parte da linha 2011, como o cupê 
conversível de capota rígida Ferrari 
California (na faixa de R$ 1,35 mi-
lhão) e o esportivo F458 Italia (preci-
ficado em, aproximadamente, R$ 1,5 
milhão), concebido com o estúdio de 
design italiano Pininfarina. 

VENDAS "CONSOLADORAS"EM 
2009 E MELHORES EM 2010 
Embora o faturamento obtido em 2009 
tenha sido desapontador para 41% dos 
entrevistados, que o consideraram abai-
xo do previsto, foi uma surpresa positi-
va para 39% deles, com números acima 
dos projetados, o que representa quase 
empate técnico. No entanto, levando 
em conta apenas as empresas de luxo 
estrangeiras, o otimismo é maior: em 



torno de 45% disseram que as vendas 
superaram o previsto. 

Para a Via Italia, a retomada previs-
to para este ano já se concretizou na 
venda de 20 unidades zero-quilômetro, 
além dos seminovos, no primeiro se-
mestre de 2010, o que pavimenta bem 
o caminho de volta à média de 35 a 40 
carros novos comercializados por ano. 
Segundo a empresa, a demanda ficou 
reprimida em 2009 porque seus clien-
tes, geralmente industriais, mesmo não 
afetados pela crise econômica, têm in-
vestimentos no exterior e ficaram rece-
osos em investir em um carro de pas-
seio como a Ferrari. 

NOVOS CONSUMIDORES 
O consumo de luxo no Brasil, diferen-
te do que ocorre nos Estados Unidos 
-onde se encontram grifes até em lojas 
de departamentos-, pode ter um aspec-
to de inclusão social. Ter produtos mais 
acessíveis como chamariz e novas for-
mas de comercialização (vendas pela 
internet e por telefone) e formas facili-
tadas de pagamento são as ferramentas 
de expansão do setor de luxo no Brasil, 
revela a pesquisa MCF/GfK. 

É característico do mercado domes-
tico o hábito de comprar a crédito, par-
celando o pagamento em várias vezes, 
faz parte da cultura nacional e está se 
introduzindo fortemente no consumo 
de produtos de maior valor. 

Em razão dessa característica, grifes 
internacionais estão adotando conces-
sões exclusivas para o Brasil, tornando 
seus produtos mais acessíveis a novos 
admiradores da marca. Na análise dos 
pesquisadores da MCF, as empresas do 
setor de luxo perceberam o potencial 
desses novos clientes e criaram con-
dições diferenciadas para a aquisição 
de seus artigos, o que eles não teriam 
durante viagens internacionais. 

Imortalizada pelo livro Breakfast at 
Tiffany's, de Truman Capote, lançado 
em 1950, e depois pelo filme Bonequi-
nha de Luxo, com Audrey Hepburn, 
em 1961, a Tiífany & Co. é um ícone de 
sofisticação e exclusividade. No Brasil, 
a peça mais cara é um anel solitário de 
diamante no valor R$ 426 mil. Se era 

impensável às classes B e C adquirir 
uma joia da tradicionalíssima Tiffany, 
que povoa o imaginário mundial há 
173 anos, a consagrada joalheria com 
loja principal na Quinta Avenida, em 
Nova York, faz condições especialíssi-
mas no Brasil. Acreditando que a car-
ga tributária seja o maior empecilho 
à conquisto dos novos consumidores 
da marca, a Tiffany chega a oferecer 
produtos que podem ser pagos em 
oito ou dez vezes no cartão de crédito. 
Como os relógios da grife, produzidos 
com exclusividade pelo Swatch Group, 
que na promoção realizada para o Dia 
dos Pais custavam entre R$ 11.220 e 
R$ 32.230. Diante do hábito brasilei-
ro do parcelamento, as marcas inter-
nacionais entendem que essa é uma 

oportunidade para que haja a experi-
mentação de produtos acima do pa-
drão que existe no mercado nacional. 

"O Brasil é um mercado que vem 
crescendo consideravelmente e nossa 
intenção é criar a 'experiência Tiffany', 
ligada a momentos de celebração", 
afirma Sandro Fernandes, gerente-ge-
ral da Tiffany no País, que conto com 
duas lojas em São Paulo, nos shopping 
centers Iguatemi é Cidade Jardim. De 
acordo com ele, o processo se inicia 
quando o consumidor vai à loja e sele-
ciona uma peça que representa a pes-
soa a ser presenteada. Embora a expo-
sição dos produtos na internet facilite a 
escolha prévia, o forte da joalheria ain-
da é o atendimento personalizado, com 
assessores de vendas que partilham 



conhecimento sobre joias e diamantes 
com os clientes. "Se houver necessida-
de de uma visita pessoal ao cliente, nós 
fazemos, mas a vinda à loja para sele-
cionar a peça e levá-la dentro de nossa 
tradicional caixinha azul-clara é algo 
único", diz o gerente-geral da Tiffany. 

MAIS MARCAS FORTES 
Nomes como Ferrari e Tiffany conti-

nuaram muito bem cotados no Brasil, 
segundo a pesquisa. Isso não é de sur-
preender, pois o País tem como ten-
dência o consumo de grifes mais tra-
dicionais. Surpreende, isto sim, o fato 
de marcas fortes jovens terem bom 
desempenho aqui, mesmo diante de 
circunstâncias econômicas aparente-
mente desfavoráveis. 

Por exemplo, chamou a atenção a 

grife do designer francês de sapatos e 
bolsas Christian Louboutin, presen-
te no mercado mundial há menos de 
dez anos e que, no Brasil, aparece em 
primeiro lugar na categoria sapatos de 
luxo. A jovem marca ficou famosa nos 
longas-metragens baseados na série 
Sex and the City, de forte apelo fashion. 
Entre as nacionais, Osklen e Trousseau 
também registraram performances se-



melhantes em um contexto similar. 
Outro desempenho significativo é o 

da Hermès, que, embora tradicional lá 
fora, tem apenas um ano de operação 
oficial no Brasil. Ela já se encontra bem 
conceituada entre os consumidores de 
luxo no ranking das top of mind, que 
pode ser visto na página anterior. 

De acordo com Christian Hallot, 
embaixador da marca H.Stern, é es-
perado menor crescimento no Brasil e 
recuperação do mercado para estran-
geiros em 2010. 

É interessante notar que as lojas de 
comidas e bebidas de luxo, avaliadas 
pela primeira vez, já representam mar-
cas nacionais fortes. Aparecem na pes-
quisa Santa Luzia (25%), Santa Maria 
(18%), Fauchon (6%), Fasano e Pão de 
Açúcar (ambos com 4%). 

CONSUMIDORES FIÉIS E JOVENS 
Se o ticket médio por compra ficou em 
R$ 2.726 em 2009, valor 25% inferior 
ao de 2008, pelo menos manteve-se 
uma freqüência de compra: um ter-
ço do público adquire artigos de luxo 
mensalmente, 26% semanalmente, 
15% quinzenalmente e 11% mais de 
uma vez por semana. Além disso, a 
maior parte do público do luxo é jo-
vem -65% dos clientes das lojas têm 
até 45 anos de idade-, o que revela 
bons prognósticos de consumo futuro. 
Para comparar, nos mercados madu-
ros os consumidores costumam ter 
mais de 55 anos. 

OS VILÕES DO LUXO 
Na análise da, MCF Consultoria, o 
maior concorrente do mercado de luxo 
brasileiro são as viagens internacio-
nais, nas quais o consumidor pode ad-
quirir peças de grife por preço menor. 
Com dólar e euro enfraquecidos diante 
do real, o brasileiro está viajando mais. 
Cerca de 65% dos consumidores entre-

vistados apontam o fator preço como o 
principal atrativo para as compras no 
exterior, o que remete à questão da ex-
cessiva tributação no Brasil, compara-
tivamente à praticada no exterior. 

CÍRCULO VIRTUOSO 
A projeção de que as marcas de luxo 
teriam seu mercado mais limitado nas 
economias maduras e floresceriam 
nos países emergentes, esboçada em 
um dossiê especial sobre o tema na 
HSM Management n° 56, parece estar 
se confirmando com a maior popula-
rização do segmento no País. 

Os dados da pesquisa 2009-2010 
aparentemente indicam um círculo 
virtuoso que remete à tendência de 
crescimento futuro. Se os consumido-
res agora viajam mais para o exterior, 
por exemplo, eles têm contato com 
mais artigos de luxo e vão querer es-
tender a experiência no Brasil. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, ano 14, v. 5, n. 82, p. 42-52, set/ out. 2010.




