
arcas conhecidas no circuito internacional, as italia
nas Fendi e Prada, a francesa Balmain e a suíça Ome-
ga se preparam para desembarcar em breve no Brasil. 

Movimentos como esses são cada vez mais comuns no país. Ba
seado no terreno fértil que o Brasil oferece, com o consumo in
terno aquecido, o apetite de companhias voltadas ao segmento 
de luxo pelo mercado latino-americano, em especial pelo brasi
leiro, tem ganhado força nos últimos anos. 

Além do crescimento da demanda interna, multiplica-se pe
lo país o número de pessoas dispostas a pagar US$ 2 mil por uma 
bolsa da Fendi ou US$ 1 mil por uma camisa da Balmain, por 
exemplo. Isso se contarmos o preço lá fora, já que essas peças 
costumam chegar aqui com valores bem superiores - não raras 
vezes, custam o dobro do que é cobrado na Europa ou nos Esta
dos Unidos, por causa dos altos impostos e da margem de lucro 
"salgada". Mas isso não chega a intimidar quem tem dinheiro 
para desembolsar em compras como essas. A fila de espera pa
ra adquirir um modelo mais exclusivo - e também muito mais 
caro - de determinadas marcas chega a um ano. E cada vez mais 
gente pode fazer parte dessa seleta lista. 
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Segundo o relatório "World Wealth 
Report 2011", elaborado pela Merrill 
Lynch Global Wealth Management em 
parceria com a consultoria Capgemini, 
divulgado recentemente, o Brasil ocu
pa a 11a colocação no ranking global de 
países com mais milionários. São 155,4 
mil indivíduos com ativos de US$ 1 
milhão ou mais para gastar ou inves
tir - 6% a mais do que em 2009. É co
mo se o país ganhasse 22 novos milio
nários por dia, ou quase um por hora. 
Vale lembrar que não estão incluídos 
nessa conta imóveis, coleções e bens de consumo duráveis 
e não duráveis. 

"O Brasil está vivendo um momento de geração de rique
za muito importante. Por ter um mercado gigantesco, ain
da há muito espaço para investir", afirma Eduardo Silveira 
Camara, vice-presidente da JHSF. A holding, dona do shop
ping Cidade Jardim - a maior concentração de grifes de lu
xo do país por metro quadrado -, é quem está por trás da 
vinda da Fendi, da Tod's e da Balmain. Foi onde se instalou, 
por exemplo, a primeira unidade da Petrossian, especializa
da em caviar, em março. "Essas lojas estarão abertas até o 
começo de 2012", conta Camara. Em 2013, quem deve che-

gar ao território brasileiro - ainda sem 
local definido - é a grife suíça de reló
gios Omega. Outras empresas voltadas 
à classe A A A negociam em sigilo o de
sembarque no Brasil. 

"Arrisco dizer que, daqui a cinco 
anos, não haverá nenhuma marca de 
luxo expressiva que não esteja no mer
cado brasileiro. Há 30 anos, eram pou
quíssimas as grifes com atuação no 
Brasil. As europeias, por exemplo, pre
feriam estar na Argentina a montar fi
liais aqui. Hoje, você vê a Prada che

gando e a Valentino estruturando sua operação brasileira", 
diz Silvio Passarelli, diretor do Programa de Gestão do Lu
xo da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). 

Outra mudança importante pela qual passa o setor no 
Brasil diz respeito ao sentimento de compra. Se há 25 anos 
os negócios no luxo eram associados à ostentação, hoje le
vam em conta o conhecimento e a cultura. "Não é mais para 
mostrar ao vizinho. É luxo com inteligência", define Passa
relli. A transformação na qualidade é a mesma vista na quan
tidade do que é comprado. O estudo "O Mercado do Luxo no 
Brasil - Ano V", elaborado pela GfK Brasil e pela MCF Con
sultoria, mostra que, com vendas totais de US$ 8,94 bilhões 
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(R$ 15,73 bilhões) no Brasil em 2010, as vendas do mercado 
de artigos de luxo atingiram uma alta de 28% em relação a 
2009. O tíquete médio (valor gasto por compra) também au
mentou, passando de R$ 2.726 em 2009 para R$ 4.710 no ano 
passado - uma disparada de 72%. 

UMA NOITE, US$ 2 MILHÕES 
O empresário Álvaro Gamero, 42 anos, é um dos que veem 
essa transformação refletida na receita de suas empresas. Fi
lho de Mário Gamero, proprietário do banco de investimen
tos Brasilinvest, e de Ana Maria Monteiro de Carvalho, neta 
de industriais do Grupo Monteiro Aranha, companhia que 
ajudou a instalar a Volkswagen no Brasil, ele traduziu a re
de de contatos da família em lucro. Vindo da mais alta ren
da da sociedade. 

Na rede de dinning clubs Cafe de la Musique, um dos negó
cios no qual Gamero tem participação, frequentado pela high 
society, uma garrafa de champanhe Chandon custa de R$ 350 
a R$ 400. Em uma noite bem movimentada, o local chega a 
faturar R$ 600 mil. "Na casa que temos em Florianópolis, 
contabilizamos um faturamento de R$ 2 milhões no réveillon. 
É dinheiro para dar inveja a qualquer xeque", brinca. 

Para aproveitar o bom momento, o empresário - que aos 
17 anos já trabalhava nos negócios da família e aos 22 expor
tava papel do Brasil para a Ásia em parceria com uma distri-

buidora chinesa - deve abrir mais uma franquia da badala
da casa noturna, dessa vez na Amazônia, às margens do Rio 
Negro, um investimento de R$ 3 milhões. 

As estratégias de Garnero para abocanhar uma fatia 
maior desse bolo de ouro em que se transformou o mercado 
de luxo no país não param por aí. Um hotel de alto padrão na 
cidade litorânea de Governador Celso Ramos, a cerca de 30 
quilômetros de Florianópolis, também está nos planos. 

Embora o país tenha se mostrado promissor aos negó
cios, Garnero critica a falta de infraestrutura para atender 
os turistas da classe AAA. "Recebemos recentemente a visi
ta de um empresário italiano importante e não tínhamos on
de hospedá-lo. Todos os hotéis de mais alto padrão em São 
Paulo estavam lotados", reclama. 

Se no quesito hospedagem o Brasil ainda carece de servi
ços cinco estrelas, o mesmo não se pode dizer do mercado de 
aviões particulares de luxo, no qual as mordomias incluem 
até chuveiro dentro das aeronaves. A aviação executiva vem 
surfando na boa onda do consumo. 

O Brasil é o terceiro maior mercado de jatos executivos 
do mundo, com 626 unidades, atrás de Estados Unidos, com 
quase 11 mil unidades, e México (713) e à frente de países ri
cos como Canadá (473) e o Reino Unido (454), de acordo 
com o último relatório da Jetnet, consultoria especializada 
em aviação com sede nos Estados Unidos. Em toda a Amé
rica Latina, são 2,2 mil jatos executivos. 

"A frota do país praticamente dobrou de cinco anos 
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para cá. Isso fez com que nós aumen
tássemos a presença no Brasil. Hoje, 
esse é o segundo mercado para a Era-
braer, atrás dos Estados Unidos. É 
engraçado, pois, apesar de sermos 
uma companhia brasileira, não tí
nhamos uma participação expressiva 
aqui", conta Breno Correa, diretor de 
Vendas da Aviação Executiva da Em-
braer para o mercado latino-america
no. Para Correa, o acelerado ritmo 
das vendas é fruto de uma economia 
estabilizada, mas também da percep
ção do empresário de que o jato pode 
ser uma ferramenta de trabalho, mes
mo ainda sendo tratado como um ar
tigo de luxo. 

Atualmente, a Embraer tem no 
portfólio cinco modelos de jatos exe
cutivos. O mais vendido é o Phenom 
100, que custa, em média, US$ 4 milhões e tem autonomia pa
ra ir de São Paulo a Buenos Aires sem escalas. Dos 246 jatos 
entregues pela fabricante brasileira em 2010 - entre aviação 
comercial e executiva -, cem foram Phenom 100. A compa
nhia ainda promete mais novidades para breve. Outros dois 
modelos da família Legacy estão em fase de fabricação: o Le-
gacy 450 e o Legacy 500 - este deve estrear nos ares até o fim 
de 2011. O modelo top de linhada Embraer é o Lineage 1000, 
lançado em 2006. Com espaço para 19 passageiros, a aerona
ve pode ser equipada com chuveiro e, para adquiri-la, é preci
so desembolsar, em média, US$ 52 milhões. 

Mas não é só a aviação executiva que pega carona no au
mento do consumo de artigos e de serviços de luxo. Ainda no 

setor aéreo, a aviação comercial tem se esforçado para aten
der bem quem faz questão de um serviço exclusivo - e, por 
que não, até mesmo de ser mimado - e tem muito dinheiro 
para pagar pelas regalias. 

FOCO NA PRIMEIRA CLASSE 

A British Airways percebeu isso. A companhia britânica co
meçou, no ano passado, um programa de investimentos de 
100 milhões de libras, que vai até 2012, para reformular com
pletamente a primeira classe de sua frota. "É nosso maior in
vestimento em primeira classe dos últimos 12 anos", afirma 
José Antonio Coimbra, diretor comercial da empresa no Bra
sil. A reconfiguração começou em 2010, e a previsão é ter-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



miná-la no ano que vem. No país, um em cada dois voos já 
conta com as novidades. Entre as mudanças feitas nos aviões 
estão assentos de couro costurados à mão e com design inspi
rado nos modelos esportivos da britânica Jaguar, iluminação 
personalizada, encostos que ficam 55% mais largos quando 
a poltrona é reclinada e guarda-roupa privativo. 

Para usufruir a primeira classe, no entanto, o passageiro 
tem de estar preparado para arcar com um custo quase seis 
vezes mais alto do que o de uma viagem feita na classe eco
nômica. Em um voo São Paulo-Londres na alta estação, por 
exemplo, a passagem na primeira classe da British sai por 
cerca de US$ 8,3 mil, mais taxas. Na classe econômica, es
se valor baixa significativamente, para US$ 1,4 mil, mais ta
xas. Mesmo com tamanha disparidade, Coimbra afirma que 
a taxa de ocupação tem ficado na casa dos 60%. "Quando 
pensamos em primeira classe, qualquer percentual acima de 
50% é excelente." E engana-se quem pensa que essa ocupa
ção é privilégio de altos executivos de empresas multinacio
nais em viagens a negócios. "O perfil de quem frequenta a 
primeira classe mudou. A crise mundial afastou os clientes 
corporativos, que, agora, viajam muito mais de classe execu
tiva. Em compensação, esse espaço foi preenchido pelos via
jantes a lazer e com dinheiro para comprar passagens mais 
caras", diz Coimbra. 

Em terra, o mercado automotivo de luxo também não 
tem do que reclamar. No primeiro semestre de 2011, a Mer
cedes-Benz comercializou 4 mil unidades no Brasil - número 
16% superior ao registrado no mesmo período de 2010 e mais 
do que todo o volume comercializado em 2008, quando ven
deu 3,6 mil carros. Para o restante do ano, a meta é chegar a 
6 mil unidades, totalizando 10 mil veículos em 2011. Em ju
nho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, o 
crescimento nas vendas foi de 62%, em boa parte graças ao 
lançamento de uma nova família do Classe C. 

O carro da Mercedes mais vendido no Brasil é o C180 
turbo, um modelo de entrada que ronda a casa dos R$ 116 
mil. Mas ainda há espaço para os modelos mais caros e luxu
osos da marca. O SLS, lançado no ano passado ao preço de 
US$ 360 mil, vendeu 80 unidades em 2010, o dobro da pre
visão da montadora. 

"Nos últimos três anos, nós estamos expandindo a uma 
média anual de 35% em vendas. Isso é muito bom. Dos paí
ses do Bric [grupo formado por Brasil, Rússia, índia e China], o 
Brasil só é superado em crescimento pela China. Estamos 
trabalhando em um ambiente muito favorável", afirma o gre
go Dimitris Psillakis, diretor de Vendas e Pós-Vendas da 
Mercedes-Benz no Brasil. 

Para usufruir da primeira classe, o passageiro tem de estar 
preparado para arcar com um custo quase seis vezes mais alto 

do que o de uma viagem feita na classe econômica 
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ALUGUELDE LUXO 
Mas se o cliente preferir não bancar a manutenção de um ja
to particular, um carro mais luxuoso ou até um iate, já exis
tem alternativas de aluguel voltadas ao segmento de mais al
to padrão. A Four Private Group oferece o serviço por meio 
do programa de investimento Motorinvest. Para ser cotista, 
é preciso desembolsar R$ 287 mil (metade desse valor é de
volvida ao término do contrato) e pagar uma mensalidade 
de cerca de R$ 17 mil. 

Segundo o CEO da brasileira Four Private Group, Ricar
do Straus, a empresa, fundada em 2009, tem 80 clientes. Eles 
podem optar por andar em uma Ferrari por uma semana, na
vegar em um iate ou usar um helicóptero. "Nossos clientes 
são executivos, empresários, profissionais liberais e empre
sas que têm necessidades e condições financeiras para pos
suir um desses ativos, mas sabem que serão pouco utilizados. 
Logo, o desperdício financeiro seria enorme", afirma. 

Mais do que serviços exclusivos, o cliente de alta renda 
quer poder pagar para vivenciar experiências únicas. É o que 
se dispõe a oferecer os cartões de crédito voltados a essa par
cela da população. O The Platinum Card, da American Ex
press, é um dos mais elitizados do país. É o único no Brasil 
com o sistema "invitation only", ou seja, só é possível tornar-
se associado, mediante o convite da administradora do car

tão. Trata-se de um cartão de crédito, sem limite preestabele
cido de despesas, voltado ao consumidor que realiza viagens 
a lazer ou a negócios no exterior com frequência. 

Os benefícios vão desde uma agência de viagens exclu
siva e sem custo até concierge 24 horas, disponível para fazer 
reservas em restaurantes, teatros, jatos particulares, hotéis 
e até pedidos mais inusitados. "Se o cliente quiser casar em 
um castelo da Toscana, nós preparamos isso para ele", con
ta Vinícius Favarão, diretor da Bradesco Cartões, instituição 
que detém a marca American Express no Brasil. Todas essas 
mordomias, porém, têm seu preço. Além de uma renda mí
nima de R$ 20 mil, para ter acesso ao cartão é preciso estar 
disposto a pagar R$ 960 de anuidade. Por questões estraté
gicas, Favarão não revela quantos cartões desse tipo existem 
no Brasil atualmente, mas indica que o número tem aumen
tado de forma expressiva nos últimos anos. 

O otimismo com o Brasil já faz a Bradesco Cartões pen
sar em trazer seu produto mais top: o The Centurium Card, 
um cartão feito de titânio que oferece ainda mais benefícios 
ao consumidor. 

A equação, então, é simples: quanto mais milionários dis
postos a gastar cada centavo de sua fortuna, mais empresas se 
voltam ao mercado para a alta renda. Um ciclo que, pelo me
nos por enquanto, tem se mostrado virtuoso para a região. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 26-32, ago. 2011.




