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Apesar de meses de recessão e da crise da dívida soberana, os consumidores voltaram a 
gastar com artigos de luxo na Europa. 
 
A recuperação súbita das vendas de caros acessórios, joias e roupas, especialmente em países 
importantes para esse mercado como França e Itália, está forçando os gigantes europeus dos 
bens de luxo a dar meia-volta e investir em sua terra natal, após uma década buscando novos 
clientes nos mercados emergentes. 
 
A fatia da Europa no mercado de produtos de luxo - avaliado em 168 bilhões de euros (US$ 
238,9 bilhões) - subiu de 35% em 2004 para 37% em 2010, enquanto a fatia dos gastos nas 
Américas e no Japão caiu, segundo dados da associação italiana de artigos de luxo Altagamma. 
 
A Gucci Group, do grupo varejista francês PPR SA, dono de marcas como Gucci e Yves Saint 
Laurent, saiu de um declínio na Europa de 6,5% em 2009 para uma expansão de 13% ano 
passado. A Hermès International conseguiu aumentar as vendas na Europa em 18% ano 
passado, o dobro do ritmo de 2009. 
 
"O mundo não é só a Ásia", diz Francesco Trapani, diretor-presidente da joalheira italiana 
Bulgari SpA, que está sendo adquirida pela LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA. "A Europa 
ainda é uma parte muito importante dos negócios." A fabricante de joias de luxo, sediada em 
Roma, abriu recentemente uma loja em Amsterdã e reformou a de Nápoles. 
 
A recuperação do mercado europeu de artigos de luxo advém parcialmente das influências 
asiáticas; o número de turistas chineses que gastam muito em viagens na França e na Itália 
aumentou muito nos últimos anos. 
 
Os visitantes chineses na França já são os turistas estrangeiros que mais gastam em produtos 
de luxo, respondendo por 29% do total, segundo dados da firma de análise de investimentos 
Sanford Bernstein. 
 
Os russos são os que mais gastam na Itália, desembolsando 27% de todos os dólares gastos 
no país com produtos de luxo, acompanhados dos japoneses, com 12%, e dos chineses, com 
10%, ainda segundo a Sanford Bernstein. 
 
A mudança certamente ficará mais evidente depois do desastre no Japão. O país só perdia 
para os EUA em vendas de roupas e acessórios caros, e responde por 11% do mercado 
mundial, segundo um relatório da Altagamma. Mas a fatia japonesa do mercado mundial caiu 
de 16% em 2003, segundo o relatório. Agora, depois do terremoto e do tsunami, as vendas de 
produtos de luxo no país provavelmente serão bastante prejudicadas. 
 
A alta nas vendas também reflete alguns bons fundamentos da economia europeia que ficaram 
evidentes em meio à recente crise econômica e financeira. O baixo endividamento das famílias 
e a previdência social permitem uma vida mais confortável. Um exemplo é a Itália, onde a 
proporção entre renda e dívida é de 80%, bem abaixo da média americana, de 130%, segundo 
a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. 
 
O resultado disso é que na Itália e na França, os dois maiores mercados europeus de produtos 
de luxo, o consumo manteve o vigor, apesar da crise. 
 
Nos últimos anos, a maior parte do investimento feito pelas maiores grifes do mundo, como 
Louis Vuitton, Gucci e Bulgari, foi na China, na Rússia e em cidades americanas secundárias, 
além de alguns outros mercados emergentes, como o Brasil. O crescimento explosivo desses 
lugares ajudou a compensar a expansão mais lenta na França, na Itália e no resto da Europa. 
 



Um exemplo é que as vendas da LVMH na Ásia, sem contar o Japão, aumentaram quase duas 
vezes mais que na França nos últimos seis anos. O melhor desempenho francês no período foi 
o de 10% do ano passado. 
 
A alta das vendas na Europa está motivando as grandes empresas do setor a voltar a investir 
na região. A Louis Vuitton está construindo uma nova fábrica no sul da França e contratando 
mais 250 artesãos de couro, enquanto a Hermès vai contratar mais 150 trabalhadores desse 
tipo este ano. A Louis Vuitton planeja abrir uma nova joalheria na elegante Place Vendôme de 
Paris. A loja de departamentos parisiense Printemps começou a exibir bolsas luxuosas no 
térreo, em vez de lingerie, para atrair os ônibus repletos de turistas chineses; a compra média 
subiu de 60 euros para 460 euros, segundo o diretor-presidente, Paolo de Cesare. 
 
Na Itália, as lojas de luxo ficam espalhadas em várias cidades, de Turim a Palermo, 
diferentemente da França, onde a maioria do consumo de luxo ocorre em Paris e na turística 
Côte d'Azur. Isso facilita que empresas como a Bulgari aumentem as vendas locais. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2011, Empresas, p. B5. 


