


ão é apenas sobre quatro ro
das que o consumo de pro
dutos de luxo vive um pe
ríodo dourado entre os bra

sileiros. Vivendo uma fase de plena 
vitrine mundial como sede da pró
xima Copa do Mundo, em 2014, 
e dos Jogos Olímpicos de 2016, o 
País assiste a uma multiplicação 
dos consumidores que procuram 
valores agregados em suas com-

pras. Segundo um estudo da con
sultoria alemã DBM, o mercado de 
grifes movimentou 7,5 bilhões de 
dólares no Brasil, em 2010, mais de 
60% se comparado a 2005. Mes
mo com a facilidade de o brasilei
ro viajar para o exterior, as grifes 
do calibre de Louis Vuitton, Emilio 
Pucci, Jimmy Choo, Chanel, Caro
lina Herrera, Diane von Fursten-
berg, Missoni, Christian Loubou-
tin e Burberry, entre outras, inves
tem na instalação de lojas deste 
lado do Oceano Atlântico. A fran
cesa Louis Vuitton Moët Hennessy 
- LVHM, um dos conglomerados 
mais importantes do mercado de 
luxo mundial, com faturamento 
estimado em 1,7 bilhão de euros, 
é o mais feroz na busca de aquisi
ções. Por 8,5 bilhões de reais, ad
quiriu, em março, 51% das ações 
da Bulgari, tradicional empresa ita
liana de joias e acessórios. No Bra
sil, o grupo comprou 70% do site 
Sack's, principal empresa de vare
jo eletrônico de cosméticos, com 
a intenção de expandir sua marca 
Sephora. "O Mercosul - e , princi
palmente, o Brasil - é um promis
sor consumidor do luxo", afirma 
Antonio Belloni, diretor da LVMH. 
"Essa ação é uma experiência im
portante antes de um novo passo." 

Essa aquisição e a possibilidade 
de ingressar no Brasil são desejos 
de todas as grandes grifes. Segun
do dados de uma pesquisa realiza
da pelas consultorias MCF/GfK, em 
2010, dois terços do público que fre
quenta lojas que vendem produtos 
com alto valor agregado têm até 45 
anos de idade. E o valor é, em mé
dia, de 2.726 reais por compra. Esse 
resultado anima as empresas, já que 
a população brasileira deverá atin
gir seu pico economicamente ativo 



apenas em 2020. Até bens com va
lores mais elevados, como iates, he
licópteros e aviões executivos, tive
ram duas vendas ampliadas. A frota 
brasileira de jatinhos cresceu 8,6% 
no ano passado, três pontos percen
tuais acima da média mundial. Atual
mente, a participação do Brasil nes
te mercado é estimada em 4%. Mas 
qualquer grande fabricante aposta 
que essa fatia só tende a aumentar. 
"O Brasil é uma exceção de cresci
mento em um segmento que ainda 
não retomou seu ritmo normal de
pois da crise", afirma o francês Jean 
Rosenvallon, diretor da Dassault, fa
bricante do Falcon. "Nossas aerona
ves custam cerca de 30 milhões de 
dólares e são altamente procuradas." 

A Latin America Business Avia-
tion Conference & Exhibition (La
bace), segunda maior feira de avia
ção executiva do mundo, realiza
da em São Paulo, movimenta 500 
milhões de dólares em negócios. 
No embalo desse incremento ace
lerado nos últimos anos, uma das 
empresas que mais se destacaram 
no segmento da aviação executi

va foi exatamente uma companhia 
brasileira: a Embraer. Hoje, sua fa
tia no mercado mundial de jatinhos 
é de 19%, seis vezes mais do que 
tinha há três anos. Trinta por cento 
desse volume é resultado de ven
das para brasileiros. Para dar con
ta dessa demanda, a Embraer, que 
montava seus jatinhos em Gavião 
Peixoto, no interior paulista, cons
truiu uma fábrica no estado ame
ricano da Flórida, para atender os 
consumidores asiáticos. O mode
lo mais vendido é o Phenom TOO, 
indicado para voos de até 550 km. 
No entanto, no final de 2010 lan
çou o executivo Legacy 650, com 
autonomia para voar sem escalas 
entre São Paulo e Miami e avalia
do em 29,5 milhões de dólares. 
"Hoje, a disposição geográfica dos 
negócios do empresariado brasilei
ros cria essa dupla necessidade de 
áreas próximas e longas", explica 
o executivo de vendas da Embraer, 
Fernando Lacerda. "Nossos projetos 
aliam redução de custo operacio
nal, eficiência e baixo consumo." 

Mais do que uma marca, a Cha-



nel agrega história e criatividade ao 
mundo da moda feminina. A grife 
de 101 anos tem o Brasil como o 
mercado do presente e do futuro. 
A empresa inaugurou no Shopping 
Iguatemi, nos Jardins, em novem
bro, a primeira loja comandada 
integralmente pela sede francesa. 
"Escolhemos o local onde estão os 
principais consumidores de nossas 
coleções", conta a gerente de Re
lações Públicas da América Latina, 
Patrícia Castano. "Estar no Brasil 
é obrigação de qualquer empre
sa que almeje expandir suas pro
jeções." Com essa visão, a marca 
suíça de relógios Hublot tem es
treitado as relações com os brasi
leiros. "O povo está acostumado 
a comprar produtos fora do País 
e, assim, vemos o Brasil em uma 
visão global", conta o presidente 
mundial da empresa, o suíço Je-
an-Claude Biver. "Hoje os brasi
leiros são ótimos compradores da 
marca." Com crescimento de 30% 
no último ano, a empresa preten
de investir no território nacional 
visando a Copa do Mundo. "As

sinamos um acordo com a Fifa e 
nos tornamos o cronometrista ofi
cial da competição", conta Biver. 
"Queremos aumentar a distribui
ção em pontos de venda com o alto 
nível de nossos relógios, como o 
Hublot King PowerTurbillon, que 
custa hoje 750 mil reais." As mar
cas estão, aos poucos, descobrin
do o Brasil. 
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