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O varejo de produtos de luxo prepara inovações para 2005, com abertura de novas lojas e 
parcerias para manter o crescimento registrado durante este ano. Em vestuário, marcas como 
Daslu , Armani e Baccarat abrirão novas lojas no País. A Armani terá duas novas unidades, uma 
masculina e outra feminina, dentro da nova loja da Daslu. Essa expansão ocorre também no 
varejo de presentes, veículos luxuosos, perfumes e jóias. A marca sul-coreana SsangYong abrirá 
mais 10 lojas em 2005. Já em jóias, as projeções são mais modestas: a H. Stern , maior joalheria 
do País, abrirá uma só unidade. Para o Natal, as principais marcas de luxo projetam crescimento 
de cerca de 10% nas vendas.  
 
A principal novidade é a mudança da Daslu, que deve abrir as portas de seu novo espaço de 5 mil 
metros quadrados na Avenida das Nações Unidas, conhecida como Marginal do Rio Pinheiros, em 
maio de 2005. A Daslu confirma a abertura de sua loja em maio do ano que vem, mas divulga 
apenas sua intenção de manter as parcerias que já estabeleceu com outras marcas, como a 
Baccarat , que deve abrir uma loja de 35 metros quadrados no espaço e a Armani, que deve abrir 
duas lojas Empório Armani no espaço, uma de moda feminina, uma de masculina, com 215 e 185 
metros quadrados, respectivamente.  
 
Segundo Patricia Gaia, gerente de marketing da Armani no Brasil, a parceria firmada é contratual, 
num regime exatamente igual ao de locação de lojas em shopping centers. Ela também diz que o 
espaço da nova Daslu deve contar, além da presença de marcas como Dior , Luis Vitton e Half 
Loren , com um restaurante e um salão de beleza (nenhuma das afirmações ainda confirmada 
pelas marcas ou pela Daslu). Patricia diz que já comprou as peças que estarão à venda nas novas 
lojas e mesmo não acreditando que maio seja uma boa época para a inauguração — por não 
condizer com o lançamento de uma nova coleção —, espera resultados positivos. 
 
Outra novidade do mercado a partir de 2005 é o início da distribuição das linhas Armani Jeans , da 
linha de underwear e da linha de roupas esportivas da marca a partir da sede em São Paulo, para 
o resto do País. Em fevereiro do ano que vem, a sede deve centralizar as compras das linhas e 
distribuí-las para 10 dos demais 25 pontos-de-venda da marca no Brasil, também como forma de 
unificar as coleções.  
 
O mesmo sistema deve ser adotado pela marca Ermenegildo Zegna , que também estará presente 
na nova Daslu. As vendas da Armani cresceram 40% no apanhado geral do ano e Patricia acredita 
que, se o desempenho se mantiver, será possível superar essa marca durante o Natal.  
 
Patricia, que também é gerente de marketing da marca D&G (de Dolce & Gabbana ) no Brasil, diz 
que a marca planeja sua entrada no País desde setembro de 2003, e que sua inauguração no 
novo piso do Shopping Iguatemi ultrapassou as expectativas. “A loja vendeu mais no dia da 
inauguração do que a loja re-inaugurada em Milão”, comemora.  
 
Segundo ela, já foram realizadas duas compras de estoques para a loja, e será efetuada mais 
uma para reposição, em meados de fevereiro. Novas lojas da marca são esperadas apenas em 
2006, quando serão inaugurados os espaços no Rio de Janeiro e nos Jardins, em São Paulo.  
 
Presentes e jóias 
 
A mais antiga cristaleria da França, a Baccarat Cristais , comemora seu crescimento de 20% no 
faturamento no Brasil em 2004. A Baccarat concorrerá com marcas como a H.Stern, que projeta 
trazer para São Paulo sua nova loja de presentes de luxo em 2005, a H. Stern Home , ainda com 
sua única unidade no Rio de Janeiro.  
 



“Estávamos satisfeitos por conseguir manter as vendas no ano passado, e agora para o Natal 
esperamos um incremento de mais 10%, perfazendo nossa expectativa para 2004 de 30% de 
crescimento durante o ano”, diz Ana Paula Luz, gerente de marketing da marca Baccarat no 
Brasil. 
 
Segundo ela, os principais responsáveis pelo crescimento foram os investimentos em marketing 
direcionado. Um exemplo é a parceria com o Hotel Fasano , que presenteia seus clientes 
participantes do programa “Uma noite especial no Fasano ” com um cristal Baccarat , e a parceria 
com a American Express Card , que possibilita a clientes Amex comprar produtos da marca em 
até 10 vezes sem juros, que segundo Ana Paula foram responsáveis por uma maior valorização 
emocional da marca e sua conseqüente exposição no País.  
 
Para 2005 a marca projeta a abertura de uma loja de 35 metros quadrados dentro do novo 
projeto de loja da marca Daslu, fortalecendo também a parceria traçada com essa empresa. 
Graças ao novo ponto, as projeções são de manter nova expansão de 30% na receita em 2005. 
As vendas de jóias da Baccarat no País já representam 35% do faturamento anual. 
 
Já para a marca H.Stern, que projeta receita 5% maior neste ano, o número de pedidos de peças 
sob encomenda — que podem ser desenhadas especialmente para o cliente pelos designers da 
marca — caiu nos últimos anos. “As jóias sob encomenda diminuíram como diminuiu a costura 
sob encomenda. Hoje em dia poucas pessoas, em ocasiões muito específicas, mandam fazer uma 
roupa, especialmente porque a praticidade e a maior oferta de roupas prontas são suficientes para 
satisfazer o cliente. O mesmo acontece com a joalheria”, explica Christian Hallot, embaixador da 
marca no Brasil. A Tiffany’s , marca de tradição em presentes de luxo, também considerou 2004 
um ano positivo. “Foi importante, trouxemos coleções exclusivas e novas”, diz Laura Pedroso, 
gerente geral da marca no Brasil. Segundo ela, o número de pedidos de encomenda de peças pelo 
catálogo cresceu durante 2004 graças a um aumento no número de clientes e as projeções para 
2005 são de mais expansões em lançamentos e chegada de linhas exclusivas ao País. 

 
 
Leia Mais 
 
SsangYong prepara ampliação da rede 
 
A SsangYong, que vende carros de luxo no mercado nacional, prepara-se para aumentar ainda 
mais sua rede de distribuição em 2005. Mais dez lojas da montadora sul-coreana serão abertas 
entre janeiro e fevereiro do próximo ano. Dessas aberturas, seis estavam previstas para este ano, 
mas foram postergadas. Depois de se expandir nas principais capitais brasileiras, a rede vai 
explorar em 2005 as cidades do interior, com ingresso no varejo de Franca (SP) e Erechim (RS), 
além da substituição da loja de Campinas (SP). 
 
O plano é atingir 25 lojas até fevereiro de 2005, conforme conta Augusto Mesquita, diretor 
comercial do Grupo Tricos , que importa os carros sul-coreanos ao Brasil. Depois de atingir esse 
objetivo, a empresa pretende encerrar a abertura de lojas e trabalhar com as lojas existentes. O 
crescimento da rede SsangYong se dá em forma de concessões, mas o grupo prevê gastos de R$ 
1 milhão em ações envolvendo a expansão. Entre janeiro e outubro deste ano, foram vendidos 88 
carros da SsangYong no Brasil, uma alta de 41,9% sobre 2003, de acordo com números da 
Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos (Abeiva). Os preços dos veículos 
vão desde R$ 92.1 mil, caso da picape Musso de cabine estendida, até R$ 149 mil, preço do 
modelo Rexton 2.9. 
Mesquita projeta um incremento de 80% nas vendas com os novos pontos-de-venda no próximo 
ano. 
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