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Tendência Negócios com produtos
de grife têm grande potencial

Classe A deve
triplicar de
tamanho em
quatro anos

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Serrentino: “Enquanto o europeu de alta renda opta cada vez menos por ostentação, consumidor de país emergente precisa deixar claras suas conquistas”

Angela Klinke
Para o Valor, de São Paulo

Depois de muito confete na
classe C, os especialistas estão
apontando para o teto. Tão im-
portante quanto a ascensão so-
cial dos consumidores D e E para
o andar de cima, é a expansão
ainda maior e mais rápida dos
frequentadores da cobertura. “As
famílias da classe C, que eram
17,6% da população em 1992, se-
rão 33,5% em 2017, ou seja, vão
dobrar. Mas é preciso destacar
que a classe A, que há 15 anos re-
presentava 0,7%, vai chegar a
2,3%, o que significa triplicar de
tamanho no mesmo período”,
destaca Jorge Inafuco, gerente sê-
nior da área de varejo da Price
Waterhouse Coopers (PWC).

Para sua análise, Inafuco usou
dados do IBGE compilados pela
consultoria econômica Tendên -
cias. “Por uma questão de volu-
me, a classe C é mais vistosa. Mas,
ao mesmo tempo, nunca tivemos
tantos milionários. É uma mu-
dança sóciodemográfica muito
s a u d áv e l .” Como outro compara-
tivo, Inafuco usa a massa de ren-
da do trabalho (assalariados). Pe-
lo levantamento, de 1992 a 2017
a classe C deve manter-se estável,
indo de 30,5% para 31,9%. Já os

assalariados da classe A, que re-
presentavam 9,3% há quinze
anos, vão mais que dobrar até
2017, batendo 19,3%.

“Isso significa que há uma
grande oportunidade de negó-
cios para quem trabalhar com
produtos de maior valor agrega-
do. Vivemos um momento de bi-
furcação do consumo. Enquanto
a classe C passou a comprar
xampu de R$ 13, há muito mais
gente endinheirada pagando
R$ 80 por frascos menores e com
mais atributos”, diz ele.

A “ janela de oportunidades”
também está aberta para o mer-
cado de luxo, portanto, com
crescimento de “dois dígitos
previstos para os próximos cin-
co anos”, avalia Inafuco. É bom
destacar que, com os diversos
patamares de valores adotados
no mercado, a consultoria Ten-
dências estabeleceu como classe
C aquela que tem renda familiar
mensal de R$ 1741 até R$ 4159 e,
classe A aquela que supera R$
13.026. “Com essa renda, esta-
mos falando que cabe no carri-
nho de compra mais básico da
classe A itens como carros mais
sofisticados, viagem para Miami
e bolsas de grife.”

O levantamento feito pela
PWC mostra outro aspecto inte-

ressante. A aceleração do cresci-
mento da classe A não será con-
centrada no Sudeste, que terá
um total de 18,9 % de ricos até
2017. Até lá, o Norte do país terá
nessa faixa de renda 14,2% de
sua população, mais do que o
Sul que atingirá 13,5%.

Mas a região brasileira que te-
rá percentualmente a maior con-
centração de endinheirados será
o Centro-Oeste, com 26,5% de sua
população na classe A.

A primeira conclusão é que as
empresas de luxo terão de colo-
car essas regiões do país em seu
radar. Mas não, necessariamen-
te, abrir lojas em todas as capi-
tais. “A experiência de compra é
mais valorizada no mercado de
luxo e o lugar onde ela é feita
também é sinônimo de status.
Talvez o morador de Manaus
prefira comprar em Brasília ou
São Paulo, e não na sua própria
cidade. Mas, definitivamente,
Manaus não poderá ser ignora-

d a”, destaca Inafuco.
Mas será que o aumento de no-

vos ricos no país significa um
crescimento imediato do merca-
do de luxo interno? Será que os
brasileiros não vão continuar
preferindo trazer suas sacolas do
exterior? “Vivemos numa socie-
dade de consumo. Então, ascen-
der socialmente significa ter
mais poder de compra e incorpo-
rar bens de luxo no pacote”, diz
Daniela Khauaja, coordenadora
acadêmica da área de marketing
da ESPM. “Com isso, os brasilei-
ros vão continuar a comprar lá
fora, mas também vão comprar
mais aqui dentro. Os bens de lu-
xo são limitados, então o consu-
midor precisa garanti-los logo,
nem sempre pode esperar até a
próxima viagem.”

Com mais novos ricos chegan-
do, o mercado de luxo vai ter, se-
gundo os especialistas, muitos
consumidores no estágio de des-
lumbramento, aquele em que é

preciso traduzir status e os códi-
gos de pertencimento. Ou seja, as
marcas consagradas e reconheci-
das por seus logos vão prosperar
por aqui, dizem os estudiosos.
“Enquanto o europeu de alta ren-
da opta cada vez menos pela os-
tentação, os consumidores dos
países emergentes precisam dei-
xar claras suas conquistas”, diz
Alberto Serrentino, sócio-sênior
da consultoria GS&MD.

O aumento da classe A é um cha-
mariz para novas grifes. Mas, ad-
verte Serrentino, “todo mundo se
encanta com o potencial do país e
se frustra com a operação.” As em-
presas logo que chegam precisam
se reajustar diante do custo Brasil e
rever suas projeções de lucros. “Po r
mais que tenhamos mais milioná-
rios, não são tantos assim se com-
pararmos com a China, por exem-
plo. É estratégico estar no Brasil
mas as margens precisam ser redu-
zidas no curto prazo para a opera-
ção se viabilizar.”

Com o descompasso de preço
— os produtos importados cus-
tam muitas vezes mais aqui do
que na origem — , mais marcas
“b r i d g e” (ponte) que são inter-
mediárias entre o segmento pre-
mium e o de luxo devem desem-
barcar no país. “São marcas co-
mo a Coach e a Tory Burch que
não são consideradas luxo lá fo-
ra, mas que aqui, pelo preço,
acabam se posicionando assim”,
avalia Serrentino.

De qualquer forma, o aumen-
to da classe A significa mais con-
sumidores exigentes no merca-
do e podendo pagar por suas in-
dulgências. Quem quiser conti-
nuar no jogo vai ter de aprimo-
rar a gestão e sofisticar o serviço.
“É um momento único e um pa-
radigma. A aceleração do cresci-
mento da classe A significa que
o luxo vai ganhar escala no Bra-
sil nos próximos anos e essa
oportunidade não pode ser des-
p r e z a d a”, acredita Inafuco.

Especial | Alta renda

Preço das mansões torna-se mais
atraente que o das coberturas

D I V U LG A Ç Ã O

Luís Carlos Bulhões: é preciso cautela ao optar pela compra de imóveis no exterior, pelo risco de alta nos impostos

Carlos Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

O mercado de imóveis de alto
luxo já esteve mais aquecido no
Brasil. Depois de um forte boom,
com alta de cerca de 200% no nú-
mero de operações nos últimos
dois anos, segundo especialistas,
os preços diminuíram um pouco o
apetite dos compradores. “O preço
subiu muito e as pessoas estão
mais cautelosas para comprar”, diz
Marcelo Gurgel do Amaral, diretor
da Gurgel do Amaral Consultoria
de Imóveis, especializado no seg-
mento AAA.

Com isso, as vendas no segmen-
to de alto luxo têm caído na capital
paulista. “Depois de um 2011 es-
petacular, em 2012 foram fecha-
dos apenas 10 vendas de imóveis
entre R$ 20 milhões e R$ 30 mi-
lhões em São Paulo”, diz Amaral.
Segundo ele, as melhores oportu-
nidades nesse segmento na cidade
estão mais na compra de casas do
que de apartamentos. “Há um te-
mor em relação à segurança das
casas em São Paulo, que não cor-
responde ao tamanho real do pro-
blema. Por isso o preço do metro
quadrado está mais atraente hoje
nas mansões do que nos aparta-
mentos e coberturas.”

Amaral observa, no entanto,
que o preço na cidade atingiu o te-
to. Segundo ele, o metro quadrado
de um apartamento AAA pode
chegar a R$ 25 mil em São Paulo.
“Por esse preço, você pode com-
prar um bom apartamento no
bairro de Saint Germain, em Paris,
e se precisar, pode vendê-lo muito
mais facilmente do que consegui-
ria em São Paulo.”

Para quem deseja se aventurar
no exterior, há boas oportunida-
des em países como Portugal e Es-
panha, ou em mercados tradicio-
nais, como Nova York, diz Amaral.

Já Luís Carlos Bulhões Carvalho
da Fonseca, sócio da corretora Coe -
lho da Fonseca e diretor da BCF
Imóveis, observa que é preciso cau-
tela ao optar pela compra de imó-

Casa de veraneio
tem baixa procura
Do Rio

O anúncio da corretora diz: “Be -
la e suntuosa mansão, com 1,3 mil
m2 construídos, repletos de deta-
lhes de altíssimo requinte e bom
gosto, no melhor e mais luxuoso
condomínio de Teresópolis, com
mais de vinte itens de lazer (salão
de ventos, lago, piscinas, restau-
rante, área para pouso de helicóp-
tero, etc).” Trata-se do imóvel mais
caro à venda na cidade serrana flu-
minense. O preço? Caiu de R$ 7 mi-
lhões para R$ 5 milhões e até agora
não apareceram compradores.
“Quem está tentando vender, hoje,
não consegue”, diz Carlos Tristão,
diretor da Alto Padrão Rio, imobi-
liária especializada nos segmentos
de luxo e alto luxo.

Nem mesmo mansões de vera-
neio localizadas em paraísos como
Angra dos Reis, na Costa Verde do
litoral do Rio de Janeiro, estão en-
contrando compradores. “Todas as
40 ilhas à venda que apareceram
em uma matéria da revista “Ve j a
R i o”, no começo de janeiro conti-
nuam sem comprador até agora”,
observa Tristão. Luís Carlos Bu-
lhões Carvalho da Fonseca, sócio
da Coelho da Fonseca e diretor da
BCF Imóveis, concorda que atual-
mente o mercado de veraneio de
alto luxo é vendedor, e não com-
prador. “Muita gente anda partin-
do para a locação”, diz.

É o caso do proprietário de uma
ilha em Mangaratiba, na Costa Ver-
de do Rio, com cais para atracação
de embarcações com até 46 pés,
heliponto e acesso a piscinas natu-
rais, entre outras atrações. O dono
pede R$ 5 milhões por esse pedaço
do paraíso, mas enquanto não sur-
ge comprador, aluga o espaço por
R$ 50 mil o fim de semana.

A situação não é muito diferente
nas luxuosas mansões do litoral
paulista. “Os únicos lugares com
um pouco mais de procura são Ti-
jucopava, São Pedro e Iporanga, no
Guarujá, porque são mais perto da
capital”, diz Marcelo Gurgel do

Amaral, diretor da Gurgel do Ama-
ral Consultoria de Imóveis, espe-
cializado em imóveis AAA. “Se pre-
cisar, você volta rápido para casa.
Em Maresias, o sujeito fica preso
no trânsito e, se chover forte, não
sai de lá nem de helicóptero.”

Destinos de serra tradicionais
como Campos do Jordão também
estão sendo deixados de lado. “O
fato é que atualmente os milioná-
rios brasileiros estão dispensando
um segundo imóvel para lazer e
optando por alugar mansões em
seus destinos favoritos”, diz Ama-
ral. No caso dos milionários paulis-
tas, na melhor das hipóteses, eles
buscam um luxuoso apartamento
no Rio de Janeiro, de preferência
no Leblon ou em Ipanema. Mesmo
quando o destino é o exterior, o
público de alto luxo tem preferido
alugar, se o objetivo for apenas
passar férias. “Os destinos tradicio-
nais como Paris e Nova York ainda
são os mais procurados.”

Deixar as mansões de veraneio
de lado também tem a ver com
uma mudança no perfil do viajan-
te de luxo brasileiro, cada vez mais
aberto a novas possibilidades e
que não vê tanta graça em estar
sempre num único lugar. “O turis-
ta de alto padrão já tem tudo, en-
tão o que ele busca em uma via-
gem é a experiência, o sonho, a me-
m ó r i a”, diz Carolina Pérez, funda-
dora da Travel Week São Paulo, fei-
ra especializada em turismo exclu-
sivo. “Isso o leva a buscar outros
destinos, além do circuito Nova
York-Londres-Paris, e a fazer rotei-
ros diferenciados.” No mercado
doméstico, observa ela, não há
mais um único local da moda, em-
bora o litoral da Bahia permaneça
como um dos pontos mais quentes
para o turismo de luxo.

No entanto, há expectativa
quanto a novos investimentos no
setor hoteleiro. “Há uma grande
carência de novos hotéis no seg-
mento superluxo no Brasil e mui-
tas grandes bandeiras estão fora
do país, como a rede Four Sea-
sons”, diz Carolina.

veis no exterior. “Com a crise na
Europa, o investidor está mais ex-
posto ao risco de alta nos impos-
tos”, diz. “Além disso, o ideal é com-
prar o imóvel em nome de pessoa
jurídica, para reduzir os tributos.”

De todo modo, o desaqueci-
mento registrado no mercado de
alto luxo de São Paulo não se repe-
te no Rio de Janeiro, onde a pacifi-
cação das favelas, as obras de in-
fraestrutura, a Copa, a Olimpíada e
os investimentos da indústria de
petróleo mantém o mercado em
alta. “Antigamente vendíamos um
imóvel de luxo a cada mês e um
imóvel de alto luxo a cada três me-
ses”, afirma Carlos Tristão, diretor
da Alto Padrão Rio. “Hoje vende-
mos três imóveis de luxo por mês e
imóveis de alto luxo são vendidos
mensalmente. E as construtoras
continuam realizando projetos de
luxo já que o processo de vendas
está muito acelerado — terrenos
na zona sul são tão disputados que

quando entram no mercado cau-
sam verdadeiros leilões.”

Esse movimento é engrossado
pelos milionários paulistas, que
redescobriram a cidade. “Te m
muitos lançamentos. Muita gente
garimpando bons imóveis nas
transversais da Delfim Moreira
(Leblon) e da Vieira Souto (Ipane-
ma)”, confirma Amaral. “Quando
não é para ocupar, alugam para os
a m i g o s .” A tática de garimpagem
nos endereços mais exclusivos do
Rio pode incluir gorjetas para os
porteiros, para identificar as boas
oportunidades de negócios.

Outro fator que impulsiona o
mercado de alto luxo no Rio é a es-
cassez de oferta. “Há pouco espaço
para expansão dos endereços
A A A”, diz Bulhões.

Mesmo assim, os corretores do
segmento AAA continuam prepa-
rados para atender um público
que exige um tratamento especial.
“O cliente de alto luxo quer ser

atendido por um profissional que
possa conversar com ele de igual
para igual”, lembra Bulhões. “Te m
de saber comentar sobre os restau-
rantes em Paris ou sobre os desti-
nos turísticos mais exclusivos. É di-
fícil encontrar profissionais assim.
Temos de selecionar um por um.”

Também se trata de um merca-
do em que o sigilo é fundamental.
“Fazemos toda a negociação por
meio de procuradores, e assina-
mos um termo de confidencialida-
de com nossos clientes, seja para a
compra ou para a venda”, conta
Tristão. Muitas vezes, os imóveis se-
quer chegam a constar nos anún-
cios do site da corretora.

Para Amaral, o mantra dos cor-
retores que trabalham no segmen-
to é localização, localização, locali-
zação. “A construção do Shopping
Cidade Jardim derrubou em 50% o
preço dos imóveis em uma parte
do bairro, porque as casas vizinhas
perderam a privacidade”, diz.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Especial: Alta renda, p. F6.




