
Tamara Muñoz, de Santiago 

Abelardo Marcondes nasceu 

no Brasil e decidiu se radi

car no México em 2008, ano 

em que plantou as primeiras 

sementes do que três anos depois se 

transformaria no Luxurylab.mx, o fó

rum de luxo e estilo mais importan

te da Amér ica Latina. Hoje, Marcon

des é referência internacional neste 

mercado e o seu Luxurylab se tornou 

a fonte de informações mais exclusi

vas para quem gravita em torno da so

fisticação. Em entrevista à América-

Economia, Marcondes fala sobre sua 

trajetória, os desafios do setor e o po

tencial das marcas premium na A m é 

rica Latina. 

AméricaEconomia - Como nasceu e 

evoluiu a ideia do Luxurylab.mx? 

Abelardo Marcondes - Depois de 

trabalhar em bancos de investimento 

no Brasil, decidi, junto com minha ir

mã, abrir uma agência de relações pú

blicas e marketing: a LoveBrand. O 

Luxurylab.mx foi criado depois, em 

2011. S a b í a m o s que p r e c i s a r í a m o s 

aprender muito e buscamos a asses

soria de diferentes indústr ias . Neste 

processo, descobrimos como capitali

zar as redes sociais para vendas, como 

transformar o intangível em tangível , 

entendemos a importância do e-com

merce e as caracter ís t icas do compor

tamento dos consumidores. Depois 

desse aprendizado, fomos atrás dos 

expoentes mais importantes de cada 

setor, para que compartilhassem in

formações frescas com nosso público. 

AE - Por que escolheram o México 

para lançar o fórum? 

Marcondes - Acompanhei, duran

te anos, o crescimento do mercado de 

luxo tanto no Brasil como no Méxi

co. Observei que no México não havia 

grande concorrência e que, portanto, 

o potencial de desenvolvimento seria 

maior. Além disso, a economia mexi

cana, embora não supere a brasileira, 

cresce de forma significativa e man

tém o país como uma das grandes po

tências da região. Creio que a aposta 

que fiz em 2011 foi a correta. 

AE - O fórum já existe há dois anos. 

O que extraiu dessa experiência? 

Marcondes - Muitas coisas positi

vas. Em 2012, a Secretaria de Turismo 

da Cidade do México nos parabenizou 

pela forma como havíamos potencia

lizado o turismo de negócios no país. 

Além disso, tudo evoluiu. Na primei

ra edição do fórum, vieram represen

tantes de muitas marcas de luxo inter

nacionais, como Rolex e Cartier. No 

segundo ano, notamos uma diferença. 

Além de crescer em número de parti

cipantes, contamos com a presença de 

muitas marcas locais relacionadas ao 

mercado da moda e acessórios. Isso se 

deu principalmente porque antes es

sas marcas, que não conheciam o L u 

xurylab, viram que outras marcas in-
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ternacionais estavam participando e se 

arriscaram. Para nós , isso foi impor

tante, porque uma de nossas principais 

metas é potencializar as marcas locais. 

AE - Quais são as maiores novida

des do fórum 2013? 

Marcondes - Teremos a participa

ção de Scott Schuman, do The Sarto-

rialist [um dos blogs mais importantes 

do mundo da moda e do luxo em âm

bito mundial]. Além disso, o tema de 

2013 é "Localizing Luxury Brands", 

que tem sido uma tendência utilizada 

pelas marcas de luxo para se conectar 

melhor com seu consumidor final nos 

diferentes mercados em que atuam. 

AE - Há interesse em ampliar o fó

rum para outros países? 

Marcondes - Sim, queremos entrar 

em outros países da Amér i ca Latina 

e t ambém em M i a m i , que é um huh 

da região. Esses mercados são inte

ressantes em função do aumento da 

sucesso do mercado de luxo, que in

ternacionaliza seus produtos e se abre 

a grifes estrangeiras. 

AE - A Porsche anunciou que o Chi

le se transformará na principal re

ferência de seus automóveis no âm

bito regional. Acredita que o país é 

interessante para o mercado do lu

xo? Por quê? 

Marcondes - Certamente a estabilida

de econômica e política é importante. O 

Chile é o país que tem maior potencial 

nesse sentido, na América Latina. Além 

disso, possui baixos níveis de pobreza e 

é uma boa plataforma de vendas. O Chi

le é atraente para esse tipo de marca. 

AE - Até poucos anos atrás, a Ar

gentina era um mercado atraente pa

ra o luxo. As políticas que foram im

plementadas afetaram o setor? 

Marcondes - Estive na Argentina 

recentemente e vi o quanto dificulta

ram a entrada e saída dos investido-

demanda e da falta de pesquisa de 

mercado do luxo e podemos contri

buir nisso. 

AE - Na América Latina, quais são 

os mercados mais atraentes para as 

marcas exclusivas? 

Marcondes - Chile, Peru e Colôm

bia são países muito interessantes pa

ra o mercado do luxo. Observamos is

so no ano passado, quando abordamos 

o tema na pesquisa "How hot is Latin 

America?". Os detalhes do que acon

tece nas economias desses países são 

interessantes. Tive a oportunidade de 

visitar o Peru e observar que eles estão 

no mesmo processo pelo qual o Méxi

co passou há quatro ou cinco anos: as 

marcas locais es tão tentando ter uma 

identidade própria por meio das cores 

e do uso do algodão nas roupas. Na 

Colômbia, a moda é um exemplo do 

res estrangeiros. Por isso, quase todas 

as empresas de luxo saíram do merca

do ou reduziram os investimentos no 

país. Antes, muitas marcas iam só pa

ra a Argentina, não procuravam ne

nhum outro país da região. As políti

cas de Cristina Kirchner fizeram com 

que essas grandes marcas fossem pa

ra outros mercados e se potencializas

sem em outros países. 

AE - Quais são os maiores desafios 

enfrentados pela indústria do luxo? 

Marcondes - As marcas de luxo pre

cisam de mais informações. Precisam 

perceber que o luxo responsável pode 

trazer resultados bastante positivos 

para a imagem e o sistema financei

ro, além de que, no longo prazo, esse 

tipo de iniciativa favorece a proteção 

do planeta. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 424, p. 32-33, jun. 2013.




