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CONSUMO

Compra de produtos de beleza crescerá 11%
O consumo de produtos de beleza e higiene deverá crescer 11% este
ano comparado a 2012, como aponta o Pyxis Consumo, ferramenta
de dimensionamento de mercado do IBOPE Inteligência. De acordo
com o estudo, os brasileiros deverão gastar R$ 55,13 bilhões este ano,
frente aos R$ 49,65 bilhões de 2012. Os dados se referem ao consumo
domiciliar, compras de pessoa física junto a varejistas do ramo.
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Romain Gauthier, fabricante artesanal que produz apenas 40 peças ao ano, terá como
estratégia a realização de encontros com colecionadores e compradores brasileiros
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são feitos inteiramente dentro de
nossos ateliers, passando pela criação, design, fabricação, acabamento feito à mão de cada peça e
finalmente a montagem. Eis o porquê de fabricarmos apenas 50 relógios por ano”, explica.
A expectativa de Gauthier é de
que a produção desse ano, estimada em 40 relógios, tenha entre 5%
a 10% de compradores brasileiros.
O Logical One, recente lançamento da marca, teve 20 peças
produzidas em platina e outras 20
em ouro vermelho. Esses relógios,
segundo o próprio Gauthier, já estão praticamente todos vendidos.
A entrada da Romain Gauthier visa também a concorrência com outras grifes de relógios
de luxo que também miraram o
mercado brasileiro. IWC, Panerai e Jaeger-LeCoultre são algumas delas. A TAG Heuer também fincou o pé por aqui, com
uma loja no shopping Cidade
Jardim. O mesmo acontece com
as marcas Bulowa, Cartier, Montblanc, Piaget, Rolex.
Em 2012, as vendas de relógios
de luxo no Brasil registraram um
crescimento de 30%, segundo
um levantamento feito pela
World Watch Report. O Brasil figura entre os 12 maiores mercados
da relojoaria de luxo no mundo.
O país está entre os países
emergentes que estão ajudando a
movimentar a relojoaria de luxo.
Junto com os Brics — bloco formado por China, Índia e Rússia,
além do Brasil — representam
quase 50% das vendas de relógios de marcas tradicionais. A explicação também está na crise
mundial, que mudou o endereço
do consumo no mundo.
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Todos os relógios
da marca são feitos
artesanalmente.
A empresa tem pontos
de venda em países
como Suíça, Inglaterra,
Ucrânia, Japão,
Cingapura, Malásia,
Tailândia e China
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A Romain Gauthier, empresa suíça fabricante de relógios de alto luxo, faz o seu lançamento no Brasil, em outubro, com um evento
para colecionadores, em São Paulo. Com uma produção anual de
40 relógios, todos feitos à mão, a
empresa chega apostando no crescimento do país e investindo em
um público que ainda não conhece, de perto, a altíssima relojoaria. Com sede no Vallé de Joux,
próximo a Genebra, o berço da alta relojoaria suíça, a empresa cria
relógios exclusivos, com preços
entre R$ 100 mil a R$ 350 mil.
Criada em 2005, a Romain
Gauthier chega ao Brasil atenta,
sobretudo, à expansão do mercado de luxo brasileiro. Atualmente, a empresa tem como maiores
mercados a Ásia (Cingapura, Malásia, Tailândia e Japão), a Europa (Inglaterra, Suíça e Ucrânia)
e os Estados Unidos.
“Queremos entrar aos poucos
no mercado brasileiro. A princípio faremos alguns jantares apenas para convidados selecionados, colecionadores e amantes
de relógios, pois gosto do contato direto com os clientes, darlhes a atenção que eles merecem. A atual situação econômica
do país vem despertando a atenção de grandes grifes e o Brasil cada vez mais é um mercado respeitado”, explica Gauthier.
O casamento com a brasileira
Ana Gauthier, com quem está há
12 anos e tem dois filhos, também
ajudou a aproximar o designer do
país. E foi por conta disso que o
executivo passou a observar mais
atentamente o desenvolvimento
do mercado de luxo por aqui.
“Temos muitos amigos aqui,
amo este país, a cultura, o povo.
Como venho todos os anos, acompanho de perto o desenvolvimento do país e vejo que ele está pronto para receber este gênero de produto”, afirma. “Nossos relógios
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Faturamento do mercado de
luxo no Brasil, nos últimos
três anos, segundo
levantamento da Bain &
Company. Crescimento
deverá ser de 25% ,entre
2013 a 2017.
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Previsão de crescimento do
setor na América Latina
para esse ano.

Gauthier: Brasil é um mercado promissor para a relojoaria de luxo

Estudo aponta
alta no consumo
de bens na AL
O mercado de luxo no Brasil
não para de crescer. De acordo
com a consultoria Bain &
Company, este mercado
faturou nos últimos três anos
mais de R$ 45 bilhões.
Estima-se que em 2013 este
setor tenha um crescimento
de 12% na América Latina,
bem acima das previsões de
evolução do PIB da região. Para
o Brasil, a previsão é de que o
mercado de luxo cresça 25%
entre 2013 e 2017. Segundo
pesquisa realizada pela La Clé,
consultoria especializada em
luxo, a classe A brasileira gasta
em média R$ 3,5 mil por mês
com roupas e bens pessoais.
O estudo da Bain &
Company identifica como
principais impulsionadores
do mercado de luxo no mundo,
pontos como a ascensão da
classe média nos países
emergentes, que se torna
uma nova geração de clientes
para esse mercado. Outro
ponto é o crescente perfil de
consumidores “Henrys”,
pessoas com alto rendimento
mas que não são ainda tidos
como ricos.
Entre as tendências de
consumo, o destaque da
pesquisa é dos artigos de
luxo absolutos, que são os
chamados produtos high-end,
sem logotipo, feitos com
materiais de alta qualidade e
artesanato requintado. Já
com relação a comportamento
de mercado, o impacto de 12%
de crescimento de vendas do
segmento de luxo em toda a
América do Sul —
principalmente Brasil e México
—, além da América Central, irá
resultar, segundo o estudo,
em um crescimento global
de 5% a 7% nos resultados
nas Américas.
A longo prazo, a Bain
estima que o mercado mundial
de bens de luxo em 2025,
provavelmente será mais de
cinco vezes maior do que
estava em 1995.
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