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No último ano, os brasileiros gastaram R$ 15 bilhões em artigos de luxo. É um montante 
considerável se levarmos em conta que o setor atinge apenas 2,5% da população nacional. A 
boa notícia é que os números de 2010 não são um fenômeno isolado. O segmento vem 
apresentando crescimento constante desde 2006. Nos últimos cinco anos, o mercado de luxo 
subiu 60%, não sofrendo retração nem mesmo durante o período da crise americana. Para 
continuar com o desempenho positivo, o mercado de luxo inicia um movimento inédito de 
tentar democratizar o acesso a um mundo de exclusividade e de produtos altamente 
aspiracionais, para conquistar novos consumidores. No radar, está a classe média alta 
brasileira, um público de 26,2 milhões de pessoas, formado pelas classes A2 e B1. 
 
Os dados fazem parte da pesquisa "O mercado de luxo no Brasil", realizada pela consultoria 
GFK Brasil em parceria com a MCF Consultoria, especializada no setor. O estudo foi 
apresentado na terceira edição da Conferência Atualuxo 2011, realizada em São Paulo, na 
última semana. De acordo com o levantamento, 71% dos executivos afirmam que a tendência 
do mercado de luxo é democratizar o acesso, enquanto apenas 30% acreditam que uma 
grande marca deve ser exclusiva. 
 
"A última década foi de democratização do consumo. Esse era um setor segmentado, você 
sabia exatamente quem era o seu consumidor. O DNA do luxo falava com gente de nome e 
sobrenome, mas hoje o mercado é internacional e as empresas estão indo para países 
emergentes", afirma Carlos Ferreirinha, presidente da MCF Consultoria, organizadora da 
Atualuxo. 
 
O interesse por uma nova classe consumidora não é por acaso. O crescimento do setor nos 
últimos anos foi, em grande parte, impulsionado pelo aumento da massa economicamente 
ativa no mercado doméstico, somado ao novo olhar que empresas estrangeiras lançaram sobre 
o País. Além dos bons resultados que a economia nacional vem apresentando desde a última 
década, com estabilidade da moeda nacional e inflação dentro da meta, o Brasil passa por um 
momento único de sua história, uma transição demográfica, que prevê aumento da massa 
economicamente ativa (a que produz riquezas para o País) e diminuição do número de jovens 
e idosos. 
 
Na década de 1990, 35% da população era formada por pessoas com menos de 30 anos. Em 
2011, esse número caiu para 19% e, daqui a 20 anos, será de apenas 7%, segundo dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
 
"O Brasil é beneficiado pelo bônus demográfico. Até 2025, teremos predominância da 
população que trabalha. Esse é um período em que a economia vai crescer naturalmente, uma 
variável de extrema relevância para o mercado", destaca Denísio Libe-rato, economista-chefe 
do Private Bank do Banco do Brasil. 
 
"Há 20 anos, o Brasil era um País de jovens, havia menos pessoas economicamente ativas e a 
expectativa de vida era de 62 anos, contra os 73 atuais. O que vemos hoje é um redesenho da 
pirâmide demográfica, um processo que só acontece uma vez na história de um país. Isso 
significa um público com maior poder de compra", ressalta Paulo Carramenha, diretor-
presidente da GFK Brasil. 
 
O período de bonança talvez explique o crescente aumento na entrada de companhias 
estrangeiras no mercado nacional. No primeiro semestre do ano passado, Burberry, CH 
Carolina Herrera e Aston Martin abriram lojas no País. Em 2009, o Brasil assistiu à chegada 
das grifes Hermès, Missoni, Christian Louboutin, Bentley, Lamborghini e Bugatti, que 
investiram, juntas, US$ 830 milhões. 
 
"As marcas internacionais veem o Brasil de modo diferente. Ele sempre foi tido como País a ser 
entendido. Por que não virava um grande mercado? Faltava capacidade de manter equilíbrio e 
possibilidade de surgir mercado consumidor. Podemos dizer que agora começa processo de 



análise do cenário brasileiro, que ainda têm problemas, mas que, no longo prazo, soa 
interessante", aponta Ferreirinha. 
 
EXCLUSIVIDADE 
 
Aproveitar uma nova classe consumidora em ascensão ao mesmo tempo em que mantém o 
status de exclusividade característico do mercado de luxo é uma equação difícil de ser 
solucionada. Mas o setor já começou a refletir sobre ela. Um bom exemplo, segundo 
Ferreirinha, seria o trabalho feito pela Louis Vuitton que, mesmo sendo a marca mais famosa 
do mundo, ainda mantém valores de uma marca de acesso exclusivo e restrito. "O grande 
desafio é entender como falar com esse novo mercado e garantir o exercício fundamental de 
continuar com ideal de exclusividade e de produtos aspiracionais. Quem está consumindo no 
Brasil atualmente é a classe média. Ela é a chave, mesmo no mercado de luxo", indica. 
 
Segundo previsão da GFK Brasil, o setor de luxo deve crescer 33% este ano no País e faturar 
R$ 20 bilhões. 
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