
Mercado de luxo cresce e gira R$ 2 bilhões 
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Taxa de crescimento do setor no país chega a 35%, com expansão de negócios e novas marcas 
 
O mercado de consumo de luxo no Brasil movimenta cerca de R$ 2 bilhões, com média de 
crescimento de 35% ao ano, revela estudo de consultoria. A lucratividade das principais marcas 
de luxo do mundo cresceu 45% em 2004, num mercado global estimado em R$ 200 bilhões. 
 
Segundo levantamento da MCT Consultoria, atualmente há de 300 mil a 500 mil consumidores 
regulares de produtos do segmento de luxo no Brasil. 
 
São Paulo é a cidade líder. Sozinha, movimenta quase R$ 1,5 bilhão (75% do total) e tem 
crescimento anual que varia de 33% a 35%. O mercado carioca segue com crescimento de 28% 
ao ano e movimenta R$ 350 milhões. O restante da movimentação se dissipa por outras capitais. 
 
Um exemplo de produto para classe alta é a Diesel. A grife de roupas está no Brasil há apenas 
dois anos. Obteve o quinto lugar na lista das marcas de alto luxo da revista americana "Forbes", 
ao lado de Prada, Gucci, Mont Blanc, Jaguar e Rolex. 
 
Os representantes da Diesel dizem querer abrir uma loja em Ipanema, zona sul carioca, em no 
máximo um ano e meio. A marca já tem lojas em São Paulo. 
 
Márcia Fonseca, diretora comercial da Diesel no Brasil, anuncia também a construção do segundo 
hotel da marca, nos Jardins, em São Paulo, nos moldes do que já existe em Miami. 
 
A MCT Consultoria, que fez os cálculos sobre o mercado de luxo a partir de informações obtidas 
entre as principais empresas, é dirigida por Carlos Ferreirinha, 35, que já foi presidente de uma 
das marcas que mais faturam no mundo, a Louis Vuitton. Ele é o fundador do primeiro MBA em 
gestão de luxo, iniciado neste ano na Fundação Armando Álvares Penteado. "A questão da 
qualidade é uma página virada. O luxo resolveu isso. Se não tem qualidade, o produto está fora 
do mercado. O produto de luxo não pode ser feito com mão de obra barata", diz Ferreirinha. 
 
Ontem, ele apresentou o seminário "O Negócio do Luxo no Rio", organizado pela ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing). "O setor de luxo é um nicho de mercado de produtos de 
alto valor agregado. Quando as pessoas compram esse tipo de produto, realizam algum tipo de 
sonho. É uma compra por impulso, que no Brasil é muito forte", diz Alexandre Mathias, 43, 
diretor-geral da ESPM. 
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