
consultor Carlos Ferreiri-
nha, presidente da MCF 
Consultoria & Conheci
mento e ex-executivo da 

francesa LVMH no Brasil, é uma 
autoridade no mercado de pro
dutos e serviços com alto valor 
agregado. Nos últimos meses, 
sua rotina tem sido intensa, tal 
o interesse que o Brasil desperta 
entre empresas estrangeiras que 
atuam nesse setor. 

LIDE: Por que o consumo de 
produtos de luxo tem crescido em 
ritmo acelerado no Brasil? 

C.F.: Calcula-se que exista 143 
mil brasileiros com patrimônio 
acima de 1 milhão de dólares, 
além da nova classe alta que cres
ce a cada dia. Apesar da concen
tração de vendas na cidade de 
São Paulo, que ainda detém dois 
terços do mercado, há muito po
tencial no Rio de Janeiro, Norte 
e Nordeste. 

LIDE: Como as grifes analisam 

o mercado brasileiro? 
C.F.: O mercado brasileiro pas

sou a ter relevância na estratégia 
de expansão global. Mas é preci
so pensar sempre a médio e longo 
prazos e trabalhar com persistên
cia, qualidade e explorando nichos 
específicos. Companhias nacionais 
saíram na frente e ganharam espa
ço, como a joalheria H. Stern, o 
Shopping Iguatemi, a construtora 
JHS e os hotéis Fasano. 

LIDE: O que pode atrapalhar a 

expansão desse mercado? 
C.F.: Os impostos, com taxações 

médias entre 55% a 80%. Quando 
uma empresa se interessa em ins
talar escritório no Brasil, assusta-se 
quando eu digo que terá de quase 
dobrar as suas margens para fazer 
frente aos custos daqui. Há outros 
gargalos também, como a burocra
cia. Para importar um produto são 
necessários mais de 80 documentos. 

LIDE: Como concorrer com o 
dólar e a possibilidade de compras 
no exterior? 

C.F.: O grande concorrente 
de qualquer grife no Brasil é o 
avião. Porém, como o consu
mo de luxo não é racional e sim 
emocional, e o consumidor bra
sileiro é impulsivo, se há o de
sejo da compra, ele faz de tudo. 
Não é por acaso que aqui é um 
dos únicos lugares do mundo em 
que o luxo é parcelado. Armani 
vende à prestação e a Tiffany di
vide em até três vezes. 

LIDE: Esse ciclo de prosperidade 
ainda tem espaço para perdurar? 

C.F.: Na próxima década po
deremos dobrar o tamanho des
se segmento, graças à expansão 
da classe média e dos ganhos de 
produtividade, além dos consu
midores entre 26 e 35 anos, que 
hoje já buscam esses produtos e 
tendem a se fidelizar. 
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