
As vendas globais de artigos de
luxo devem chegar a ¤ 185 bi-
lhões em 2011, o que representa
um incremento de 8% em com-
paração aos ¤ 172 bilhões movi-
mentados no ano passado, se-
gundo projeção da consultoria
Bain & Company, no estudo
“Spring 2011 Update: Luxury
Goods Worldwide Market Stu-
dy”, divulgado em maio. Após
uma queda de ¤ 17 bilhões ao
longo de 2008 e 2009, o ano pas-
sado se encerrou com vendas
acima das expectativas (um au-
mento de 14% em comparação
ao ano anterior).

“O luxo fez um retorno triun-
fal ao palco do varejo, mas o ro-
teiro foi reescrito”, afirmou
Claudia D'Arpizio, sócia da
Bain em Milão e principal auto-
ra do estudo, na época da divul-
gação. “Consumidores mais exi-
gentes, novas regras de fidelida-
de, clientes cada vez mais inte-
grados ao ambiente digital e o
desenvolvimento contínuo na
China e em outros mercados de
rápido crescimento estão trans-
formando a indústria do luxo”,
disse Claudia.

Essa mudança tem sido perce-
bida por Raffaello Napoleone,
CEO da Pitti Immagine, em-
preendimento que realiza 15 fei-
ras de negócios de moda e luxo
por ano em Florença e Milão e re-
cebe por volta de 150 mil compra-
dores de todos os lugares do
mundo. “Calculo que por volta
de 10% de toda moda produzida
na Itália hoje seja vendida para
os mercados emergentes que
compõem o BRIC. No futuro, es-
se grupo encabeçado pelo Brasil
poderá responder por 35% a
40% das vendas”, afirma Napo-
leone. Hoje, a própria Europa e
os Estados Unidos são os maiores
compradores da Itália. ■ F.T.

Falta muito pouco para os três
templos de luxo verticais forma-
dos pelos shoppings Iguatemi, Ci-
dade Jardim e JK Iguatemi trans-
formarem-se em uma versão
paulistana da Via dei Condotti,
rua chique de Roma que atrai des-
de turistas japoneses a italianos
endinheirados em busca de rou-
pas, sapatos e bolsas de grifes.
Objeto de desejo de muitos brasi-
leiros, algumas marcas ainda
não estavam presentes no país.
Outras até operavam no Brasil,
mas em pequena escala.

Até julho de 2012, o cenário
vai mudar. A partir deste mês,
várias grifes italianas como Pra-
da, Miu Miu, Tod´s, Roberto Ca-
valli e Brioni aceleram seus pro-
jetos de expansão no Brasil, a
partir da abertura da primeira
loja ou então multiplicação do
negócio já em operação. Um
ponto em comum entre todas as
marcas é que elas escolheram o
circuito dos três shoppings de
São Paulo para se instalar.

Até mesmo a Armani, maior
grupo de moda da Itália em fatu-
ramento e referência mundial
com suas grifes Giorgio Armani
e Emporio Armani, dá um passo

importante no próximo ano e
migra do modelo de atuação via
representante para administra-
ção direta, feita pela matriz.

Toda essa invasão de grifes
italianas, que é acompanhada
também por marcas francesas,
inglesas e americanas, prova
que o Brasil definitivamente en-
trou para o radar dos grandes
centros de moda mundiais, a
exemplo de Paris, Nova York,
Londres e Milão.

O mercado da moda italiano,
o que inclui desde a indústria
têxtil até o varejo, faturou ¤ 50
bilhões em 2010. Metade deste
montante é voltado às exporta-
ções. O Brasil ainda está longe
de ocupar a lista dos 10 maiores
compradores de vestuário italia-
no, mas avança. Nos primeiros
sete meses deste ano, o país im-
portou ¤ 39 milhões em roupas
e tecidos italianos. Só de vestuá-
rio, o salto foi de 29,5% em rela-
ção ao mesmo período de 2010.

Apesar dos impostos altos pa-
ra produtos importados, o país
ganhou mais atenção dos italia-
nos, motivo que trouxe o roma-
no Raffaello Napoleone, CEO do
Pitti Imagine, o maior produtor
de feiras de negócios de moda
da Itália, ao país na semana pas-
sada. “O Brasil é um país que

não para de crescer e vai dar um
salto ainda maior nos próximos
anos com a Copa do Mundo e a
Olimpíada. A maravilhosa esta-
ção primavera-verão que vocês
têm apontam para as grandes
oportunidades”, diz Napoleo-
ne, ao BRASIL ECONÔMICO .

A impressão de Napoleone
vem ao encontro com um estu-
do divulgado pela consultoria
Bain & Company em maio, que
prevê que o crescimento em
mercados emergentes continua-
rá sendo o foco dos fabricantes
de produtos de luxo nos próxi-
mos dois a três anos.

Mudanças no estilo de vida
impulsionaram o retorno das
vendas de artigos de luxo na
Rússia, a abertura de lojas no
Oriente Médio e o aumento das
vendas na China. Quanto ao
Brasil, ele será alvo de fortes in-
vestimentos internacionais.
“Os emergentes estão fazendo
mais do que gerar receita. Os no-
vos consumidores estão forçan-
do as marcas de luxo a se torna-
rem mais ágeis na seleção de
mercadorias e na oferta de expe-
riências ao consumidor”, diz
Santo Versace, presidente da
Fondazione Altagamma (Asso-
ciação Comercial da Indústria
de Artigos de Luxo da Itália). ■
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Safran conquista contratopara fornecer
sistemas de energia para avião da Embraer
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Lucro da CTEEP aumenta 41,3% e alcança
R$ 344,8 milhões no terceiro trimestre
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A francesa Safran informou que a sua subsidiária Hispano-Suiza
conquistou contrato para fornecer sistemas de distribuição de energia
elétrica e integração para o cargueiro KC-390 da Embraer. O valor do
contrato não foi divulgado. O KC-390 é um jato de transporte militar e
reabastecimento, sob contrato com a Força Aérea Brasileira (FAB), que
tem aprovação final sobre a seleção de parte dos sistemas da aeronave.

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP)
registrou lucro líquido de R$ 344,86 milhões no terceiro trimestre,
alta de 41,3% em relação ao mesmo período em 2010. A receita líquida
avançou 44,4% no período, totalizando um montante de R$ 896,53
milhões. Os custos de operação da Cteep no trimestre cresceram
65% na comparação com 2010 e totalizaram R$ 357,9 milhões.

Consumidores dos
BRICs respondem
por 10% das vendas
da moda italiana e
podem chegar a 40%
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Até julho de 2012 uma série de grifes italianas, a exemplo da Tod´s e da Brioni,
desembarcam nos shoppings Iguatemi, JK Iguatemi e Cidade Jardim, em São Paulo
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Fonte: SMI (Sistema Moda Italia)
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