
Turistas chineses alimentam recuperação do luxo 
Kathy Gordon 
 
O mercado de artigos de luxo teve uma gloriosa recuperação na Europa em relação aos dias 
negros de 2009, e tudo indica que a boa fase vai se estender até o Natal, com as vendas 
impulsionadas por turistas chineses. 
 
As vendas mundiais do mercado de luxo - que inclui roupas, acessórios como bolsas, relógios e 
cosméticos - declinaram 8% no ano passado, de acordo com a consultoria Bain & Co. Receita, 
lucros e ações das empresas do setor dispararam desde então. O Índice de Luxo Dow Jones, 
que mede o desempenho das ações de empresas em todo o mundo que obtêm fatia 
considerável de suas receitas com produtos ou serviços de luxo, subiu 34% no ano. 
 
E uma grande parte dessa recuperação veio da forte demanda de turistas na Europa que se 
aproveitam de um euro que atingiu em junho seu menor patamar em quatro anos. Os 
varejistas advertem, porém, que se o euro subir fortemente parte desse vigor pode esvanecer. 
 
Francesco Trapani, diretor-presidente da joalheria italiana Bulgari SpA, destacou os chineses 
como "um grande fator" para o aumento de 11,1% nas vendas europeias da empresa no 
terceiro trimestre. 
 
Na Gucci, grife da francesa PPR SA, as vendas a turistas na Europa representam agora mais de 
50%. Nos primeiros nove meses do ano, o número de clientes chineses quase dobrou em 
relação a um ano antes, para perto de 22% das vendas na Europa, informa a empresa, que 
controla marcas como Yves Saint Laurent, Alexander McQueen e Stella McCartney. 
 
Consumidores chineses são atraídos à Europa por artigos de luxo que custam mais na terra 
natal ou ainda não estão disponíveis por lá. 
 
A consultoria Tourism Economics estima que as visitas de chineses à Europa Ocidental vão 
aumentar de 2 milhões em 2009 para 2,4 milhões este ano. E os visitantes também estão 
gastando mais. Os turistas chineses gastaram 99% mais nos dez primeiros meses de 2010, na 
comparação com um ano antes, segundo números da empresa especializada em compras 
isentas de impostos Global Blue. O gasto médio em lojas de luxo que oferecem reembolso de 
impostos foi de 718 euros (US$ 938) por transação em 2010. 
 
Embora as empresas de luxo venham cortejando os mercados emergentes há muitos anos - a 
maioria tem presença substancial no varejo em locais como China e Dubai -,o burburinho dos 
turistas na Europa se tornou mais audível este ano. 
 
A Burberry PLC, companhia britânica conhecida pelas capas de chuva e a característica 
estampa quadriculada, informa que os turistas chineses sozinhos representam cerca de 30% 
das vendas totais em Londres. A empresa também observou aumento no número de clientes 
da Rússia e do Oriente Médio. Ainda que a Burberry não tenha dados para toda a Europa, a 
diretora-presidente Angela Arhendts disse na semana passada que as lojas de departamentos 
parceiras estão vendo tendências similares nas principais cidades europeias. As vendas da 
Burberry na Europa cresceram 12% no primeiro semestre - considerando taxas de câmbio 
constantes -, para 224 milhões de libras (US$ 349 milhões). 
 
Mas a crescente importância do consumo dos turistas deixa as empresas vulneráveis a um 
ganho do euro. A Bain prevê crescimento de 3,5% para o setor de luxo no mundo em 2011, 
ante uma expansão de 6% este ano, considerando taxas de câmbio estáveis. Como o yuan 
chinês está alinhado com o dólar, uma divisa americana mais fraca em relação ao euro 
também enfraquece o yuan. 
 
A LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton citou os turistas para o aumento de 24% em suas 
vendas na Europa no terceiro trimestre. Mas alertou para taxas de câmbio menos favoráveis e 
comparações mais difíceis com igual período do ano anterior a partir de agora. 
 



A Compagnie Financière Richemont, fabricante dos relógios Cartier e das joias Van Cleef & 
Arpels, informou estar "relaxada mas vigilante" em relação ao fundamental período de vendas 
de Natal, quando as varejistas de luxo geram um porção considerável das vendas. A 
Richemont obtém cerca de metade de suas vendas europeias de turistas. 
 
O euro subiu ontem para a faixa de US$ 1,32. Estava a US$ 1,19 em junho. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 dez. 2010, Empresas, p. B11. 


