
nata do alto luxo esteve reunida se
mana passada em evento do Interna

tional Herald Tribune (1HT) durante dois 
dias no sofisticado hotel Unique, em São 
Paulo. Além de palestrantes representan
do as maiores grifes globais dedicadas às 
classes AAA, os organizadores receberam 
delegados de diversos países, de olho no 
pulsante mercado nacional. 

Stephen Dunbar-Johnson, o p u b l i 
sher do IHT — braço internacional do 
The New York Times, que tem acordo pa
ra publicações em 40 países, inclusive o 
Brasil —, conta que há dez anos o grupo 
percebeu a oportunidade de se criar um 
evento de luxo no mercado internacional. 
Começou em Paris, onde ocorreram três 
edições, e passou por Hong Kong, Dubai, 
Istambul, Moscou, Nova Délhi, Berlim e 
Londres, até aportar em São Paulo, onde 
o grupo planejava o evento desde 2009. 

Segundo Dubar-Johnson, não há pla
nos para ampliar a presença do grupo no 
País para além do syndication das suas 

publicações. Mas o segmento de even
tos — seminários e conferências de ne
gócios, em que há também empresas ex
positoras, vendem-se inscrições e patro
cínios — é um caminho que se expan
de internacionalmente. Outros temas 
dos seminários, além do luxo, têm sido 
o de energia renovável, negócios de es
portes, economia, mulheres etc. Mas o 
publisher do IHT não revela se o grupo 
pretende promover por aqui encontros 
sobre tais tópicos. 

Suzy Menkes, editora de moda do 
IHT, sugere que o mercado latino-ame
ricano, ao lado do asiático, tem poten
cial para liderar o segmento de alto l u 
xo internacional. "Não é uma conferên
cia de moda, mas sim de business" diz 
ela, que complementa: "Se quisermos 
olhar para o novo, não há dúvida de que 
o Brasil está liderando". O mais incrí
vel, nota ela, é o fato de tudo aqui cus
tar mais que o dobro, ou até três vezes 
o preço internacional, e, ainda assim, 

ainda há uma fome de produtos de l u 
xo, mesmo com os brasileiros viajando 
mais ao exterior. Daí, ela pergunta: "Se 
viajam, por que os brasileiros, então, 
compram aqui onde pagam mais caro?" 
E ela mesma responde: "A palavra é ser
viço". Mais adiante, também foi consi
derada a justificativa do parcelamento 

dos pagamentos, prática muito brasilei
ra, já que por aqui se compra mais pela 
capacidade de arcar com as prestações, 
sem se preocupar tanto com o valor to
tal . Para Suzy, o luxo está mudando, e 
cada vez vale mais a máxima de que se 
tem de personalizar os produtos: "Afi
nal, o luxo é aspiracional". 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1485, p. 36, 14 nov. 2011.




