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Mercado de produtos de altíssimo padrão floresce em São Paulo 
 
O ser humano é seduzido pelo luxo desde os tempos primitivos. O que mudou ao longo dos 
séculos foi o motor dessa relação. Começou como oferta aos deuses, passou a símbolo de exibição 
burguesa e, nos dias de hoje, é quase como um atestado de ascensão social. Com a mobilidade 
social dos tempos modernos, as fortunas saíram das famílias tradicionais e nasceu uma nova força 
econômica, composta por pessoas não necessariamente sofisticadas, mas que querem mostrar ao 
mundo seu poder aquisitivo. 
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É nesse cenário que floresce o milionário mercado do luxo, no qual uma calça jeans chega a 
custar mais de R$ 2 mil. “A necessidade do luxo como reconhecimento social é uma realidade no 
mundo todo”, diz o consultor Carlos Ferreirinha, que coordena o MBA do Luxo da Fundação 
Armando Álvares Penteado (Faap). Segundo ele, esse segmento registrou taxas de crescimento 
de 33% nos últimos cinco anos e movimentou em torno de US$ 2,2 bilhões no ano passado no 
Brasil. Esses números envolvem vestuário, automóveis, acessórios, perfumes, jóias e imóveis de 
altíssimo padrão. “São Paulo responde por 73% desse mercado”, diz Ferreirinha, que atribui ao 
brasileiro um comportamento de compra por impulso sem paralelo entre os povos latinos. “Os 
asiáticos e os russos também são fortes consumidores de artigos de luxo, mas não são tão 
impulsivos”, compara. Prova disso é que os brasileiros bateram os japoneses em consumo em 
Nova York em 1999, quando o real tinha paridade com o dólar.  
 
Geografia da riqueza 
O potencial de consumo atraiu para o Brasil as grifes mais caras do mundo, que não param de se 
multiplicar. “A taxa de crescimento deve se manter nesse patamar este ano”, acredita Ferreirinha. 
A expansão está baseada em algumas novidades que já estão à disposição – ou estarão até o final 
do ano – dos que têm muito dinheiro: a recente reforma do Shopping Iguatemi entregou ao 
público uma nova ala com lojas como Bvlgari e Dolce & Gabbana. Com o nome de Villa Daslu, as 
novas instalações da célebre loja Daslu, paraíso de consumo de gente muito rica do País inteiro, 
serão inauguradas em maio, com um conceito entre grifes de luxo e shopping center que reunirá 
num único empreendimento marcas como Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna e o restaurante 
Leopoldina, da mesma família de O Leopolldo.  
 
A inauguração da nova Daslu incorporará ao roteiro do luxo de São Paulo um trecho um pouco 
mais ao sul do seu atual limite geográfico. A Villa está localizada na Vila Olímpia, ao lado da 
Marginal Pinheiros. Hoje, quem procura grifes de luxo na cidade não precisa andar muito, pois 
elas estão concentradas em poucas áreas. A região dos Jardins é o oásis das marcas 
internacionais, reunidas nas ruas Oscar Freire, Bela Cintra, Haddock Lobo e adjacências.  
 
Não muito longe dali a sofisticação dos Jardins tem sua versão com ar-condicionado: o Shopping 
Iguatemi, que reúne algumas das vitrines mais cobiçadas do País. Não é à toa que tem o metro 
quadrado mais caro da cidade. “Mas é também um dos pontos que mais vendem por metro 
quadrado”, explica o gerente-geral do empreendimento, João Alberto Bazzon. Ele cita o exemplo 
da Diesel, que tem no Iguatemi seu melhor desempenho no mundo e vende em São Paulo três 
vezes mais do que na 5a Avenida, em Nova York – também pelo critério vendas por metro 
quadrado. De volta aos Jardins, desta vez na Avenida Europa, o luxo tem quatro ou duas rodas. 
Num trecho de alguns metros estão ícones como Ferrari, Porsche, BMW, Citröen e Harley-
Davidson.  
 
Um pouco mais espalhado está o roteiro gastronômico da cidade, que ostenta nomes como Alex 
Atala, Laurent Suaudeau, Erick Jacquin e Emmanuel Bassoleil.  



“A gastronomia paulistana se equipara aos grandes roteiros de luxo internacionais”, afirma 
Ferreirinha, que também elogia a excelência de alguns hotéis. “Fasano, Emiliano e Grand Hyatt, 
que é uma verdadeira escola de hotelaria, deixam São Paulo à altura do que há de melhor no 
mundo.” O segredo, de acordo com o gerente do Grand Hyatt, Carl Emberson, está no rigor da 
seleção dos profissionais – da governanta ao chef, todos passam por um mínimo de seis 
entrevistas – e no treinamento de classe mundial. “Tenho funcionários em treinamento em países 
como Estados Unidos, Dubai e China”, diz.  
 
Tropicalização 
Enquanto alguns setores têm o padrão mundial como imprescindível, outros tiveram de se adaptar 
ao gosto dos nativos, numa espécie de tropicalização. A Tiffany, joalheria dos endinheirados de 
Nova York, cedeu ao hábito nacional do parcelamento. “É da cult ura do brasileiro. Tivemos que 
nos adequar”, afirma a gerente-geral da marca no Brasil, Laura Pedroso. As mesas de 
atendimento foram outra adaptação da Tiffany, já que o brasileiro estava acostumado a isso nas 
joalherias locais. “Mas são pouco utilizadas. Como eu tenho o mostruário todo no balcão, ao 
contrário das lojas brasileiras, o cliente está se acostumando a comprar de pé”, conta a executiva.  
 
A adaptação incluiu ainda um tratamento mais caliente, bem diferente da impessoalidade de 
americanos e europeus. “Os clientes gostam de ser chamados pelo nome, algo que não acontece 
lá fora”, explica a gerente de varejo da Montblanc, Andrea Figueiredo. Outro aspecto curioso dos 
ricos brasileiros é o gosto por promoções. O consultor de marcas José Roberto Martins destaca 
que o público tradicional da 5a Avenida, por exemplo, não a freqüenta em períodos promocionais. 
“O brasileiro é diferente. Ele consome luxo e adora promoções também.”  
 
Embora a mulher compre mais por impulso do que o homem, o mercado do luxo vive atento a 
ambos os sexos. A Tiffany lançou no ano passado uma linha de relógios, gravatas e jóias 
masculinas. “Queremos que o homem venha à loja por ele mesmo, não para comprar presente”, 
explica Laura. A Montblanc, conhecida mundialmente pelas canetas com o tradicional monte 
nevado no topo, fez o caminho inverso: lançou no ano passado uma linha de produtos femininos.  
 
Enquanto a mulher é fascinada por jóias, o homem tem no DNA uma paixão por motores. Que o 
diga o diretor comercial da Ferrari do Brasil, Ricardo Briz. Como de nada serve um carro potente 
nas congestionadas ruas de São Paulo, ele idealizou um campeonato amador de Maserati, marca 
esportiva pertencente à Ferrari. São nove etapas por ano, em diversas cidades do País. Toda a 
manutenção e o transporte dos carros ficam por conta dos profissionais da Ferrari. Os pilotos têm 
apenas que pegar o capacete na sexta-feira à noite e embarcar para o destino da próxima corrida. 
O preço da comodidade? São R$ 450 mil pelo campeonato todo, fora os gastos com passagem e 
hospedagem. Só para quem pode. 
 
Mesmo com o mercado do luxo em expansão no Brasil, há quem vislumbre uma nova tendência 
no horizonte, que pode jogar por terra toda a carga de significados que as grandes grifes 
carregam num mundo globalizado. O psicanalista Jorge Forbes defende que o novo luxo não terá 
nada a ver com o exibicionismo das marcas mundiais. “Cada vez mais haverá um luxo para cada 
um”, diz. Ele acredita que as pessoas tendem a buscar a singularidade, e não mais uma calça que, 
apesar de custar R$ 2 mil, é idêntica à da pessoa que senta ao seu lado no restaurante. “Isso terá 
efeitos comerciais gigantescos”, prevê. Luxo mesmo será ser único. 
 
Dinheiro não é tudo 
O que leva alguém a pagar R$ 2 mil por uma calça jeans ou R$ 500 mil por uma canet a? 
Certamente não são os aspectos materiais ou funcionais do produto. “A decisão é emocional, 
baseada nos significados que o produto tem para a pessoa”, responde o consultor de marcas José 
Roberto Martins. O que pesa na escolha são os valores que a pessoa atribui a uma determinada 
marca. Afinal, ninguém compraria uma calça dessas alegando qualidade. “Qualidade é commodity, 
que a calça de R$ 300 também oferece”, explica.  
 



O desafio das grifes de luxo é conseguir provocar essa aspiração nas pessoas e estabelecer com 
elas uma relação baseada em valores como prestígio e poder. Por isso, ao mesmo tempo em que 
as marcas precisam cativar o consumidor, também devem estar atentas ao risco da massificação, 
que funciona praticamente como um atestado de óbito para esse tipo de produto.  
 
Se a massificação pode ser evitada, o mesmo não se pode dizer das distorções, aquelas 
provocadas pelo uso de um artigo de luxo por alguém que, embora tenha dinheiro para adquiri- lo, 
não sabe como usá-lo ou como se comportar com ele. “Mu itos usam o luxo como uma espécie de 
maquiagem social”, compara Martins.  
 
Essa tentativa de ser o que não é ou de reinventar uma nobreza ou aristocracia à qual não se 
pertence normalmente resulta em desastre. “É cafona porque é fake”, diz o psicanalista Jorge 
Forbes. Luxo é mais do que ter dinheiro. 
 
Fonte: Revista Update online - acesso em 18/5/2005 
 


