
Brasília destaca-se no setor nacional do luxo 
   
Das empresas do segmento de luxo que têm operações no Brasil, 32% priorizarão em 2011 o 
fortalecimento da imagem de sua marca. Outros 32% privilegiarão no corrente ano a abertura 
de lojas próprias, e 27% buscarão expandir seu público-alvo (sem deixarem de servir a seus 
clientes de alta renda, é claro). O caminho dos investimentos nacionais em luxo passa por 
Curitiba, Belo Horizonte, Campinas (SP) e Florianópolis. Brasília ainda é a campeã no ranking 
das cidades mais promissoras para o setor, a exemplo do que se deu no ano passado. Por fim, 
de seu faturamento total, as empresas do segmento reportaram que entre 15 e 17% devem 
ser encaminhados a novos investimentos que farão no Brasil. Estes e outros números e índices 
constam da pesquisa "O Mercado do Luxo no Brasil", a qual está sendo divulgada durante a 
edição deste ano da Atualuxo, evento especializado no setor que é organizado pela MCF 
Consultoria na cidade de São Paulo até amanhã, quinta-feira. 
 
O maior obstáculo ao desenvolvimento do luxo no País, ainda segundo o levantamento, é a 
tributação por demais elevada que incide no Brasil sobre artigos do tipo: nada menos que 
impressionantes 67% das empresas do setor afirmaram isto. Se forem consideradas somente 
as respostas das companhias estrangeiras que atuam com luxo por aqui, este índice sobe 
ainda mais, atingindo 73% das respostas apontadas 
 
Ainda dentro deste tema, apresenta-se hoje em São Paulo David Llamas, CIO da Harrods, 
famosa loja de departamentos londrina. O executivo discorrerá sobre como a tecnologia da 
informação dá suporte aos negócios da Harrods, dentro do seminário "Desafios do Varejo 
Consumidores Conectados, Interação com o Varejista", voltado a executivos do setor e 
profissionais da área de tecnologia aplicada ao varejo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 maio. 2011, Primeiro Caderno, p. A8. 
 
 


