
Argentino consome luxo com discrição 
Paulo Braga  
  
A loja Or, na região de Palermo Chico em Buenos Aires, vende produtos de mais de 30 
marcas importadas   
Sintonizado com as mudanças de um país que ficou mais pobre e onde ostentar 
riqueza passou a ser coisa de mau gosto, o templo do luxo em Buenos Aires poderia 
até passar desapercebido por quem caminha na região de Palermo Chico, uma das 
vizinhanças mais abastadas da capital portenha. 
 
A arquitetura e a decoração minimalistas da maior loja de jóias, relógios e acessórios 
do mercado argentino mostram que os consumidores mais abastados acompanharam a 
tendência mundial e deixaram de exibir os excessos da década passada, quando a 
paridade com o dólar permitiu que uma parte da população se sentisse por dez anos 
no Primeiro Mundo. 
 
"O conceito de luxo, hoje, passa por cada um desfrutar do que possui, sem a 
necessidade de mostrá-lo", diz Fernando Stolovas, diretor comercial da loja Or, que 
vende produtos de mais de 30 marcas, tendo a Tiffany's como carro-chefe. O negócio 
está instalado em um edifício de três andares, com uma área de 650 metros 
quadrados. 
 
A idéia de abrir a Or (ouro, em francês), surgiu no final de 2001, em meio a uma 
severa recessão e pouco antes do colapso econômico do país, que culminou com o 
default de dezembro daquele ano e na desvalorização, ocorrida no mês seguinte. 
 
Mas a inauguração do local, em maio de 2003, acabou ocorrendo quando a 
recuperação já estava em curso e os argentinos voltavam a consumir. 
 
"Durante a crise, havia muita vergonha em gastar e preocupação com o aumento da 
insegurança, o que fez com que baixasse o consumo", explica Salvador López Cano, 
diretor de marketing da consultoria ACNielsen. "Agora observamos que está 
aumentando o consumo de gratificação em todas as faixas sociais", observa Cano, 
referindo-se às compras que são feitas com o objetivo de dar satisfação pessoal ao 
comprador. 
 
Além dos consumidores argentinos que voltaram a gastar, as mudanças na economia 
acabaram alavancando o turismo, que hoje contribui com uma parte importante dos 
compradores que vão à loja. 
 
"Quando as pessoas estão de férias têm uma atitude mais relaxada, estão com a 
guarda mais baixa e têm mais tempo para comprar", explica Stolovas. 
 
Entre os fregueses também se destacam executivos que vão a Buenos Aires a trabalho 
ou turistas que passam pela capital depois de "tours" de caça e pesca pelas estâncias 
da província de Buenos Aires ou na Patagônia. 
 
"Se o sujeito fica uma semana sozinho caçando na Argentina e volta para casa sem um 
presente para a mulher, é possível que ela nem o deixe entrar em casa", brinca o 
funcionário da Or. 
 



Stolovas conta que em uma ocasião a loja foi especialmente aberta no domingo, às 
9hs, para atender cliente que só tinha esse horário disponível para comprar um 
presente para a mulher. 
 
"Sem dúvida valeu a pena abrir a loja, e também valeu a pena para ele, que levou um 
lindo presente", diz, sem revelar o que o cliente comprou e quanto gastou. 
 
A discrição não é apenas uma marca dos novos consumidores de produtos de luxo, 
mas também da loja instalada em Palermo Chico. 
 
O diretor comercial da Or não diz nem sequer quem são os donos do negócio, 
limitando-se a qualificá-los como um "grupo de investidores suíços". 
 
Ele também não detalha números de faturamento, dizendo apenas que as vendas 
superaram as expectativas dos proprietários, que pensam agora em expandir-se para 
outros países da região. 
 
Mesmo com o bom desempenho na capital portenha, Stolovas afirma que os dois 
principais centros para venda de artigos de luxo na América Latina são Cidade do 
México e São Paulo, e a empresa está procurando pontos para instalar-se nas duas 
cidades. 
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