
AméricaEconomia • Como tem se 
comportado a evolução do mercado 
de luxo na América Latina? 
Carlos Ferreirinha • O México e Bra
sil são dois expoentes de consumo. A 
tendência é que o Brasil assuma a l i 
derança em pouco tempo. Há também 
um mercado tradicional, mas enfra
quecido: o argentino. Somado a isso 
estão as duas estrelas em ascensão: Co
lômbia e Peru, que vivem um momen
to muito próspero de desenvolvimento 
dos seus mercados de luxo. Já o Chile 
continua com seu crescimento estável, 
embora ainda seja um mercado peque
no, se comparado ao latino-americano 
como um todo. 

AE • O que trouxe algumas grifes de 
luxo para a América Latina: a estag
nação dos mercados de origem, como 
Europa ou Estados Unidos, ou o au
mento do número de milionários? 
Ferreirinha • Há um processo de inclu
são importante acontecendo em todos 
os países da região, e suas economias 
estão mais estabilizadas. A riqueza 
absoluta no México, na Colômbia, no 

ivenciar uma crise pode ter 
seus aspectos positivos. No 
caso do mercado de luxo, o 

aprendizado veio da mudança de es
tratégia para atender a uma nova ba
se de consumidores. Nesse cenário, 
a América Latina surgiu como rota 
de fuga para grandes grifes do setor. 
Marcas como Armani eTiffany come
çaram a olhar a região como priori
dade. Ex-presidente da Louis Vuitton 
no Brasil e atualmente no coman
do da MCF, consultoria especializada 
em gestão de empresas de luxo, Car
los Ferreirinha conversou com Amé-
ricaEconomia sobre as perspectivas 
do setor para a América Latina e os 
esforços das empresas para chegar a 
um novo perfil de cliente. 

Peru e no Brasil triplicou nos últimos 
anos. Uma nova classe média está sur
gindo e pode-se dizer que a inflação es
tá controlada, o que gerou uma situa
ção próspera. Além disso, os mercados 
de luxo tradicionais enfraqueceram. E, 
por causa desse enfraquecimento, as 
marcas tradicionais tiveram de encon
trar alternativas que trouxessem equi
líbrio. Hoje, a China é um mercado 
gigante, mas ainda há o temor das em
presas de depender de um país apenas, 
como já aconteceu com os Estados Uni
dos. Apesar de a explosão de consumo 
chinês ser uma realidade, esse é um óti
mo momento para a América Latina, 
pois as empresas vão procurar alterna
tivas lucrativas. 

AE • Quais são as marcas de luxo que 
estão prospectando a região? 
Ferreirinha • A Ferragamo está fazen
do um movimento importante de ex
pansão na América Latina. A empresa 
abrirá uma nova loja na Colômbia, está 
expandindo no México e abrindo novas 
operações no Brasil. A Tiffany, pela pri
meira vez, está olhando o mercado lati

no-americano como prioridade, expan
dindo no Brasil e no México. O grupo 
Richemont, a segunda maior rede de lu
xo do mundo, dono das principais joa-
lherias e relojoarias, como Cartier, Pia
get e Montblanc, abrirá subsidiárias no 
Brasil. Ou seja, eles gerenciarão direta
mente os negócios no Brasil, não vão 
mais precisar do representante local. O 
grupo Armani decidiu tomar o contro
le da operação no país, o que muda tu
do, porque há 20 anos a marca estava 
na mão de representantes. Nós vamos 
ver uma série de companhias mirando 
o mercado latino-americano. 

AE • Na sua avaliação, como o mer
cado de luxo na América Latina pas
sou pela crise de 2008? 
Ferreirinha • A perda foi muito forte, 
mas a recuperação foi muito mais ex
traordinária. Basicamente, toda a perda 
que existiu foi recuperada em 2010. 

AE * Como as marcas estão olhando 
para os novos consumidores latino-
americanos? 
Ferreirinha • Todas elas estão buscan
do alternativas para atender a nova ba
se de consumidores. Esses consumido
res não são aqueles que vão comprar 
um produto de 50 mil euros. As empre
sas precisam se adequar a uma lingua
gem de democratização, gerenciando a 
acessibilidade. Não estou falando de es
quecer seus símbolos, mas sim de criar 
outras categorias de produtos. O futu
ro do crescimento do luxo está focado 
nesses novos consumidores. Quem con
some produtos de luxo não é só o topo 
da pirâmide. Existe uma gama gigante 
de produtos, como perfumes, cosméti
cos, calçados e maquiagem, que quem 
compra é a classe média expandida. Es
se cliente novo só tende a beneficiar as 
marcas de luxo. É um gerenciamento 
delicado, pois a marca precisa continu
ar com seu conceito de exclusividade, 
mas sem perder as vendas. O que elas 
têm feito é aumentar sua presença em 
pontos de venda e encontrar novas for
mas de diálogo. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 33, ago. 2011.




