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As marcas de luxo projetam crescimento de até 20% nas vendas para 2005. Em 2004, as 
empresas já tiveram uma forte expansão, fruto da retomada econômica do País, dizem os lojistas. 
Em alguns casos, como na venda de barcos, o mercado voltou ao patamar de 2001. O 
crescimento nas vendas, em 2004, foi grande no mercado de barcos e iates, automóveis 
esportivos, como Ferrari , jóias e vestuário. No varejo de barcos e carros, a expansão foi de 20%. 
Em vestuário a expansão de vendas foi menor, de 5% a 8%.  
 
David Haddad Jr, sócio proprietário da Mareconsult , revendedora especializada em barcos de 
grande porte, acima de 40 pés (são considerados de pequeno porte barcos de até 30 pés e de 
médio porte, embarcações de até 40 pés), diz que o crescimento nas vendas em 2005 deverá ser 
de 20%. Em 2004, a revendedora faturou 70% mais, com a venda de cerca de 35 unidades, por 
preços a partir de R$ 500 mil, sujeitos a variações de acordo com a marca e procedência da 
embarcação. “O ano de 2004 foi positivo.  
 
O mercado começa a dar sinais de recuperação, estamos voltando ao patamar de vendas de 
2001. Mesmo assim não pretendo investir mais, pelo menos até ter certeza que a recuperação é 
real”, diz. Segundo ele, o foco nos investimentos para 2005 é a divulgação da marca e a 
ampliação das duas lojas que possui em São Paulo.  
 
Marcelo Galvão Bueno, sócio diretor da Regatta , revendedora de barcos de pequeno e médio 
porte, diz que o faturamento de 2004 cresceu 20%, com a venda de 65 unidades, com preços à 
partir de R$ 30 mil. “Investimos 30% mais em nosso estoque de pronta entrega, já que a grande 
maioria dos barcos é vendida por encomenda, com tempo de construção de até um ano. Desde 
setembro, quando começa a temporada mais forte para venda de barcos de até 40 pés, já 
intermediamos a venda de 75% desse estoque”, diz. 
 
Segundo ele, o crescimento deve se manter em 20% também em 2005. Mesmo com o otimismo 
das revendedoras, a Associação Brasileira de Construtores de Barcos e seus Imple mentos 
(Acobar) acredita que o mercado deve fechar 2004 com movimentação de R$ 300 milhões, sem 
registrar crescimento em relação a 2003. “Esperamos que até início de março de 2005, quando 
acaba o verão e fechamos o balanço anual, seja possível vender mais 10%, aproveitando o 
tradicional impulso que o mercado recebe durante a estação”, diz Lenilson Marcelo Bezerra, 
diretor executivo da associação.  
 
Carros de luxo 
 
A importadora Via Europa , principal revendedora das marcas Ferrari e Maserati no Brasil, 
também projeta manter os 20% de crescimento registrado durante esse ano em 2005. Ricardo 
Brix, diretor comercial da revendedora, pretende encerrar 2004 com a venda de cerca de 30 
Ferrari e 30 Maserati. Para adquirir um automóvel de uma das duas marcas, o consumidor gasta 
pelo menos US$ 200 mil. “2004 foi um ano positivo, e acredito que 2005 também deva 
representar crescimento, já que a economia parece estar se restabelecendo. Nesse ramo, nosso 
público alvo é formado por pessoas que precisam ser incentivadas por um otimismo econômico 
para investir e como esse é o cenário atual, acredito que vamos continuar crescendo”, diz. 
 
Para 2005 Brix projeta expandir os investimentos em marketing, elevando de quatro para sete o 
número de ações e eventos de marketing. Entre os principais investimentos em marketing está a 
promoção do Campeonato Trofeo Maserati, evento de automobilismo similar ao realizado na 
Europa, que entra em seu segundo ano, conta com 22 pilotos amadores e para 2005 deve 
expandir o número de provas de cinco para nove. Para promover a marca Ferrari, Brix projeta 
ampliar o número de eventos Ferrari Day e de passeios conjuntos entre proprietários de 
automóveis da marca. 



Vestuário 
 
As principais marcas de vestuário e moda do mercado de luxo nacional apostam em novos pontos 
de venda em capitais de Estados onde não atuam, como Manaus, Goiânia, Brasília e Boa Vista, 
saindo do tradicional eixo Rio de Janeiro — São Paulo para garantir a manutenção dos resultados 
de 2004, que representaram crescimento de 5% a 8% no faturamento. Além de novas lojas, 
algumas marcas planejam ampliar as já existentes.  
 
Amir Slama, proprietário e estilista da Rosa Chá , diz que a abertura recente de dois novos 
pontos-de-venda, um em Manaus e um em Goiânia, pelo sistema de franquia, foi responsável por 
grande parte do aumento no volume de vendas, que ficou entre 9% e 9,5%, enquanto uma maior 
estabilidade pode ser observada nas vendas dos pontos mais antigos.  
 
Slama projeta crescimento de 4% no número de peças vendidas durante o período de vendas de 
Natal, além de novos pontos-de-venda para 2005. “Recebemos muito mais solicitações de 
abertura de novas lojas do que de fato procuramos. No momento, estamos estudando 
possibilidades de inaugurar novos pontos em Brasília e Boa Vista”, diz.  
 
Célia Jezler, gerente de marketing da Le Lis Blanc , também procura novos pontos-de-venda em 
novas cidades para 2005. “Temos 27 lojas atualmente em todo o País, das quais sete são próprias 
e 20, licenciadas. Em 2005 estudamos a abertura de uma nova loja em Maceió, num ponto 
provavelmente localizado em um shopping center. Queremos estar presentes em todas as capitais 
do País”, diz.  
 
Célia diz que a marca cresceu cerca de 5% em 2004, mas prefere não traçar expectativas de 
crescimento para o Natal ou para 2005. A Alcaçuz , também deve expandir suas lojas, mas no 
sistema de parceria junto a representantes multimarcas, ampliando seus já existentes 130 pontos 
em todo o Brasil, e na reforma de suas 7 lojas próprias. “Não queremos chegar ao exterior antes 
de consolidar nosso traba lho no Brasil.  
 
Já reformamos 2 lojas em 2004, para 2005 fica faltando apenas um dos pontos de São Paulo”, diz 
Xênia Mozzaquatro, sócia proprietária da marca. As vendas para lojas multimarcas representam 
30% do faturamento da Alcaçuz. “Registramos crescimento real de 8% no faturamento desse ano, 
que projetamos manter durante o Natal e o ano de 2005”, diz Eniza Bolonha, também sócia 
proprietária.  
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