
Depois de três anos em baixa, o mercado de
produtos premium volta a crescer na América
Latina. Agora, além dos ricos, a classe média-alta
também se dá caros presentes. Júlio Gama, Miami

NO FINAL DE MAIO, a empresária brasileira
Eliana Tranchesi inaugura o shopping que prome-
te ser o maior templo para o consumo de luxo na
América Latina, o Villa Daslu. Localizado em um
prédio de cinco andares às margens da Marginal Pi-
nheiros, no sofisticado bairro da Vila Olímpia, em
São Paulo, o empreendimento — com investimen-
tos não confirmados que ultrapassam os R$ 100
milhões — terá as grifes mais sofisticadas e caras
do mundo. Ali estarão à venda automóveis ingleses

Jaguar e os suecos Volvo, ternos italianos Giorgio
Armani, relógios e jóias da francesa Cartier, equi-
pamentos de som da dinamarquesa Bang &
Olufsen e moda feminina da Louis Vuitton,
Chanel, Gucci, Prada, Dolce & Gabanna e Pendi,
dentre outras.

A Daslu, matriz que dá nome ao empreendi-
mento, foi criada em 1958, cresceu junto com a
sofisticação e o poder de compra do consumidor
brasileiro de luxo até ganhar projeção internacio-
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nal. Em janeiro, recebeu da revista inglesa Wallpa-
per o título de o melhor atendimento do mundo.
Na Daslu feminina, onde homem não entra, por
exemplo, não há provadores. "Em nenhum lugar
do mundo a cliente tira a roupa na frente de outras
clientes", diz Donata Meirelles, diretora da Daslu.
"Isso ocorre aqui porque elas realmente se sentem
em casa, já que são atendidas por vendedoras do
mesmo grupo social, que freqüentam as mesmas
festas e os mesmos lugares."

Existem pelo menos três razões para a até então
prive Daslu apostar em um crescimento de 30%
com a construção do seu shopping center. Primei-
ro, a economia da América Latina se expande a
um ritmo que há muito não se via — 5,7% em
2004 e previsão de 4,5% este ano. Segundo, dife-
rentemente do que muitos imaginam, os consumi-

dores latino-americanos são exigentes, refinados e
gostam de encontrar em seus países as marcas de
luxo que conhecem em suas viagens pelo mundo.
E, finalmente, de acordo com a consultoria Luxury
Institute, com sede em Nova York, cresce no mun-
do a tendência entre a classe média alta de com-
prar pelo menos alguns itens de luxo. Ou seja,
embora o rico compre mais e com mais freqüên-
cia, já não é mais o único consumidor de luxo.

"Cada vez mais gente escolhe comprar
alguns itens de luxo e deixa as chamadas
commodities para as lojas de des-
conto", diz Milton F. Pedraza,
presidente da Luxury Institute.
De olho na tendência, as marcas
mundiais desse nicho avançam
na região. Para Michele Nasser,
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dona da franquia da Dolce & Gabanna para a
América Latina — que terá duas lojas na Villa
Daslu — esse investimento é uma decisão global
da marca, especialmente no Brasil. "É um merca-
do com um potencial enorme", diz Michele.

O Shopping Iguatemi, até agora o mais luxuo-
so de São Paulo, investiu R$ 20 milhões para inau-
gurar no final de 2004 uma ala com lojas Bulgari,
Dolce & Gabanna e até um Caffé Armam. "Mistu-
ramos marcas caras com mais baratas, é um casa-
mento high-low", diz Carlos Jereissati, herdeiro do
grupo que controla o shopping.

A loja italiana de roupa masculina Ermenegildo
Zegna conhece esse potencial. No Brasil há oito
anos, a grife cresceu 40% em vendas entre 2003 e
2004. Nos primeiros três meses deste ano, vendeu
50% mais que o mesmo período do ano passado.
"Não tenho do que reclamar", afirma Daniel Brett,
diretor comercial da marca no País.

O crescimento, porém, não é apenas no Brasil.
A Argentina, que há pouco mais de dois anos en-
contrava-se mergulhada em uma crise sem prece-
dentes, acelera no mercado de luxo. A Porsche
acaba de abrir sua segunda revenda no país, na
cidade de Córdoba, onde espera vender 30 espor-
tivos com preços entre US$ 80 mil e US$ 170 mil.
"Em 2004 batemos todos os recordes de vendas na
Argentina, e pelos números do primeiro trimestre,
este ano será igual", diz Hugo Pulenta, represen-
tante da Porsche no país.

Há três anos, no entanto, o mercado de luxo ar-
gentino — até então, o mais sofisticado da região
— praticamente desapareceu. Com a desvaloriza-
ção do peso, que passou a valer um terço da noite
para o dia, a Versace deixou o país, a Hugo Boss

viu as vendas caírem pela metade, enquanto Yves
Saint Laureant e Christian Lacroix passaram de
vendas de US$ 10 milhões para US$ 1,5 milhão,
em meados de 2002. Desde o início do ano passa-
do, porém, o país experimenta a retomada desse
mercado. Lacroix inaugurou duas novas lojas,
Versace voltou e inaugurou-se a Maison Polo
Ralph Laurent.

O fortalecimento do euro em cerca de 25% che-
gou a frear as vendas de automóveis europeus na
região, mas o crescimento da economia parece ter
absorvido essa diferença. A alemã Audi, por
exemplo, manteve suas vendas praticamente está-
veis entre 2003 e 2004, mas este ano já projeta
crescer 50% — de US$ 26 milhões para US$ 39
milhões — na região.

Mais do que isso, um dos modelos mais caros
da Audi, o premiado A6, que custa entre US$ 46
mil e US$ 80 mil (dependendo da carga de im-
postos de cada país), aumentou de 9% para 31%
sua participação entre os modelos da montadora.
Ou seja, melhor do que vender mais carros é ven-
der os modelos mais caros. A Audi ensina que
para conquistar o comprador latino de carros de
luxo deve-se cuidar dos detalhes. "Os consumi-
dores latinos são mais emocionais, gostam do
design, dos acessórios, enquanto os europeus são
mais racionais e privilegiam a segurança", diz o
alemão Robert Graf, vice-presidente da Audi
para a América Latina.

Não é de admirar.que os automóveis estejam na
lista dos itens de luxo que mais vendem entre os
consumidores latinos. AméricaEconomia Intelli-
gence perguntou a 600 executivos leitores da revista
quais objetos definem a identidade e projetam o



status de um executivo. Para 77%, a resposta foi "o
automóvel que dirijem"; para 48%, "o lugar em que
moram"; e para 35%, "a roupa que vestem".

Oferecer um lugar de luxo para morar foi a apos-
ta da construtora Cipesa em sua estréia na cidade de
São Paulo. A empresa, com sede em Alagoas, lan-
çou três edifícios entre o final de 2003 e março des-
te ano, com apartamentos entre R$ 2,3 milhões e R$
4 milhões que, entre outros luxos, tinham banheiras
com controle automático de temperatura. "Os dois
primeiro prédios foram vendidos rapidamente, e o
terceiro vendeu a metade em 30 dias", comemora
Mauro Paiva, diretor da empresa.

Não há dúvidas, porém, que o lugar preferido
pelos latino-americanos para comprar imóveis de
luxo é o Sul da Flórida. Colombianos, venezuela-
nos e mexicanos lideram esse mercado, em alta,
segundo a International Sales Group, uma das
maiores mobiliárias da área. "Em geral, a venda
para latinos cresceu 30% entre 2003 e 2004", diz
Sérgio Pinto, diretor de vendas internacionais da
empresa. Apartamentos como o Grovenor House,
com vista para a baía de Coconut Grove, cujos
preços variam de US$ 1,5 milhão a US$ 5 mi-
lhões, já foram comprados por mexicanos.

Mas o que faz uma pessoa pagar US$ 15 mil
por um relógio, ou US$ 2 mil por uma pequena
bolsa de couro, ou ainda US$ 170 mil em um car-
ro esportivo? Segundo Pedraza, do Luxury Insti-
tute, que realiza pesquisa de mercado com consu-
midores de luxo, quatro fatores determinam se
um produto é premium: deve ter qualidade supe-
rior aos demais; ser único e exclusivo; dar status
social e fazer o consumidor sentir-se especial.
"Quando se gasta milhares de dólares, espera-se

um serviço superior que acompanhe o produto",
diz Pedraza.

Poucas marcas no mundo entregam esse servi-
ço tão bem quanto o hotel de luxo Ritz-Carlton.
Segundo pesquisa do Luxury Institute nos Estados
Unidos, o Ritz lidera entre os hotéis de maior pres-
tígio e conforto. O único Ritz-Carlton da América
do Sul foi inaugurado em junho de 2003 em San-
tiago do Chile, vem crescendo dois dígitos desde
então e espera expansão igual em 2005 e 2006.

O sucesso do Ritz mostra que o consumidor la-
tino começa a ficar mais sofisticado e busca não
apenas o luxo que pode ostentar, mas também o
luxo discreto, o prazer para si. Mesmo com tarifas
50% mais altas que as do segundo colocado no se-
tor no país — suas diárias variam de US$ 270 a
US$ 2,6 mil — o Ritz lidera no índice que mede a
taxa de ocupação versus preço. "Dedicamo-nos
aos detalhes; sabemos de que lado da cama o hós-
pede dorme e onde gosta que penduremos sua to-
alha", diz Roxana Toledo, diretora de Marketing e
Vendas do Ritz, em Santiago. Para 2005, o Ritz de
Santiago espera aumentar o faturamento em 20%.

Maior exemplo desse luxo, digamos, privado, é
o novo vaso sanitário da norte-americana Kohler,
o Purist Hatbox, tão moderno que foi lançado na
Nova York Fashion Week. É uma peça com con-
troles eletrônicos, que custa US$ 3 mil e já está à
venda na América Latina. "O consumidor latino
tem forte senso de design e estilo", diz Kenan
Ikels, reponsável pelos negócios na região.

O mesmo vale para a British Airlines, cujos
pasageiros na primeira classe aumentaram 43%
em janeiro e 8% em fevereiro deste ano, compara-
do ao mesmo período de 2004. Os vôos de Buenos
Aires, São Paulo e México para Londres, tem pre-
ços entre US$ 5.082 e US$ 7.999. Apesar do pre-
ço até dez vezes mais alto que na classe econômi-
ca de outras empresas, a British vem ganhando
passageiros. "Os argentinos têm mostrado especial
interesse pelos vôos de primeira classe", diz Nick
Horne, gerente comercial para a América Latina.

A combinação de uma economia em cresci-
mento com a depuração do gosto latino pelo
luxo, aliada ao aumento do público consumidor
que se presenteia com pequenos luxos, é a fór-
mula para manter esse mercado aquecido
por pelo menos dois anos. Se a economia
voltar a se retrair em 2007, é provável
que a classe média-alta corte seus pra-
zeres, mas não tenha dúvidas de que os
ricos continuarão sendo ricos e a Daslu
sempre terá o seu público. Como diz
Pedraza, do Luxury Institute, "na Amé-
rica Latina, quando alguém é rico, é
bem rico".

Com Max Gonzales, de São Paulo e Juan
Pablo Dalmasso, de Córdoba.

Fonte: América Economia, n. 298, p. 48-51, 5 maio 2005.




