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Ninguém sabe o tamanho do mercado premium no País, mas ele vai muito bem tanto no Brasil 
como no mundo. 
 
Um produto de luxo representa muito mais do que ele é. E por ele paga-se muito mais do que ele 
realmente vale. No Brasil, essa relação subjetiva de preço contaminou o próprio mercado. 
Dimensioná-lo é tão difícil quanto atribuir valor ao sonho de cada um. Depois de anos de frenesi 
em torno de um consumo imensurável, o mercado premium brasileiro vive um desafio: afinal, 
qual é o seu tamanho? Que significado econômico tem? Quantas pessoas emprega e quantas 
poderá ainda empregar? Como o conceito de luxo pode beneficiar as empresas brasileiras de 
diversos setores e ajudá-las a crescer e contribuir para o desenvolvimento do País? 
 
Nos Estados Unidos, sabe-se que nos próximos três anos o mercado premium terá um 
crescimento de 12% – contra 9% do resto do mundo, segundo dados do HSBC publicados pelo 
Financial Times. Em outubro, o banco divulgou levantamento que mostra que os grandes grupos 
europeus de artigos de luxo (LVMH, Richemont e PPR) concentram em média cerca de 18% de 
suas vendas nos Estados Unidos. São imigrantes chineses, indianos e hispânicos, que 
conseguiram ascensão financeira mas carecem de status social, que fazem dos EUA a maior 
promessa de expansão desses grupos. Por isso, a estratégia do PPR e de outros conglomerados é 
diminuir a dependência do mercado europeu, onde hoje vendem 60% da produção. 
 
No Brasil, é impossível fazer previsão semelhante. Há sempre alguém no mercado capaz de citar 
números de vendas, dizer que São Paulo é a única cidade do mundo que tem duas lojas de certa 
joalheria, que uma determinada marca de bolsas vende muito mais aqui por metro quadrado que 
em países ricos etc. Mas não há provas de nenhum desses dados, só as visuais e os números 
fornecidos pelas empresas. Há algum tempo consultores repetem o percentual de 35% de 
crescimento anual para esse mercado, mas nunca se soube os critérios para se chegar a esse 
número. Ele passou a ser confiável apenas porque é insistentemente repetido pela imprensa. “São 
estimativas com base em dados isolados de algumas empresas. É muito difícil estimar o tamanho 
do mercado, e mais ainda seu desempenho”, afirma Alberto Serrentino, da consultoria de varejo 
Gouveia de Souza & MD. 
 
Consumidores em expansão 
 
Isso quer dizer que os números são superestimados? Não. A aposta maior, entre os profissionais 
do setor, é o contrário. Esses percentuais podem ser ainda maiores. Embora seja impossível 
também medir o número de consumidores, há sinais visíveis de crescimento. Nos últimos anos, 
diversas instituições financeiras ou acadêmicas se empenharam em descobrir quantos ricos – 
portanto, consumidores em potencial das marcas de luxo – existem no Brasil. A Unicamp estima 
que 5 mil famílias têm 46% do PIB nas suas contas bancárias. A Receita Federal contabiliza 250 
mil brasileiros com renda superior a R$ 1 milhão por ano.  
 
Esses números, porém, significam apenas diagnósticos, e não são passíveis de comparação com 
anos anteriores para aferir desempenho. “O mercado sempre existiu e sempre foi desse tamanho. 
Ele apenas passou a ser oficial, porque antes era sonegado”, afirma o consultor Everardo Maciel, 
ex-secretário da Receita Federal. Ele acredita que o número de milionários registrados na Receita 
é absolutamente crível, embora alguns consultores apostem que existam muito mais 
endinheirados no Brasil. 
 
A explicação para isso é simples: em 1994 apenas 6,3 milhões de pessoas declaravam Imposto de 
Renda; no ano passado, foram 20 milhões. Segundo Maciel, o aumento se deve, primeiro, ao 
medo diante de uma fiscalização mais acirrada do Leão, e, depois, de medidas como a isenção da 
distribuição de resultados, que integrou a pessoa jurídica à física sem provocar bitributação. 



“Mesmo um executivo contratado como pessoa jurídica ou que receba em stock option tem de 
declarar. Pode pular um ou dois anos, mas declara”, afirma Maciel. A medida, de 1996, fez com 
que muita gente pudesse, desde então, declarar bens e – claro – comprá-los sem receio dos sinais 
exteriores de riqueza.  
 
Isso pode explicar, por exemplo, o crescimento de 70%, nos últimos dois anos, do mercado de 
apartamentos de alto luxo em São Paulo. “Há cinco anos a gente contava nos dedos os prédios de 
alto padrão na cidade. Hoje, perdeu-se a conta. É claro que tem gente que está comprando. A 
valorização de um imóvel da planta até a entrega, na média de 18 meses, é de 60%”, afirma Ana 
Auriemo de Magalhães, gerente de Mix da JHSF Construção e Planejamento, empresa referência 
no assunto no País. “Um sinal de que o Brasil ainda está engatinhando no mercado de luxo é que 
não existem números oficiais. O que se sabe é que as operações estão crescendo e as grifes 
estrangeiras, que pertencem a grandes conglomerados, nunca dão um passo sem saber onde 
estão pisando”, afirma. 
 
Ana está à frente do maior empreendimento do setor na América Latina: a construção do 
Shopping Cidade Jardim. A JHSF anuncia que o único shopping exclusivamente de luxo do País 
terá investimento de R$ 1,5 bilhão e criará 7,4 mil postos de trabalho. Confiante de que o 
mercado, apesar de tropeços isolados, está em grande momento, Ana, ex-funcionária da loja 
paulistana Daslu, o mais conhecido estabelecimento de luxo do Brasil, e herdeira da JHSF, 
pesquisou o mercado por três anos e detectou um nicho no segmento de shoppings.  
 
O Cidade Jardim está localizado no chamado “outro lado” da Marginal Pinheiros, ou seja, do lado 
do Morumbi, cujos moradores, que vivem no bairro com a maior renda per capita da cidade, são o 
alvo do empreendimento. Uma das estratégias para convencer os lojistas em potencial, sobretudo 
estrangeiros, tem sido convidá-los para sobrevoar a região e mostrar que ali mora muita gente 
que tem de atravessar a ponte para fazer qualquer coisa que não seja ir à padaria, à locadora ou 
à farmácia. A estimativa é de que o Cidade Jardim seja visitado por 35 mil pessoas por dia.  
 
Inspiração em Miami 
 
O empreendimento, na verdade, é um complexo de shopping e mais nove prédios residenciais de 
alto padrão (com custo entre R$ 2 milhões e R$ 10 milhões) e outros cinco edifícios comerciais, 
especialidade da JHSF. O shopping segue as características do famoso Bal Harbour, de Miami, com 
parques, alamedas, corredores largos e fontes. Serão 80 mil m2, dos quais 55 mil m2 de área 
verde. “Nosso diferencial principal é o conforto, além da sofisticação e o bem-estar. Queremos 
trazer para São Paulo um jeito novo de viver, de comprar, de trabalhar, num espaço que seja 
extremamente agradável”, afirma Ana. 
 
O shopping, segundo a JHSF, já está com 60% da área disponível alocada. Ainda estão em curso 
as negociações com uma academia de padrão internacional; o spa será assinado por uma grife de 
cosméticos que já está no Brasil. Uma de suas 180 lojas, que serão divididas em três pisos, será a 
da badalada doceira de Isabella Suplicy, que faz os bolos de casamento dos paulistanos famosos, 
seguindo a tática de atrair para o shopping não só grifes como a Montblanc mas também marcas 
de referência na cidade. Os restaurantes estarão distribuídos sem formar aquilo que foi batizado 
de “praça de alimentação”, sempre envolta numa nuvem invisível de gordura, que muita gente 
considera uma breguice. Uma das atrações será um novo restaurante do grupo Fasano, que 
levará para o shopping também um empório e uma pâtisserie envidraçada, na qual todos poderão 
ver a fabricação de seu inigualável sorvete e de seus pães exclusivos. 
 
Na tentativa de atingir o topo do conforto e seguindo a regra básica do luxo de que o céu é o 
limite, o Cidade Jardim vai inovar com um serviço de concierge, como nos hotéis 5 (ou 6) 
estrelas. O concierge, além de carregar as sacolas para o carro, também faz todo tipo de serviço 
requisitado por um hóspede, como mandar arrumar o relógio, consertar a roupa ou reservar 
ingressos de teatro e cinema – aliás, os cinemas da Cinemark do shopping terão lugar marcado.  



O Cidade Jardim será, certamente, a maior experiência de um empreendimento do setor para 
alcançar o chamado masstige, ou, em português, masstígio (ver Ricas Palavras).  
 
Luxo democrático 
 
Esse é o grande desafio do luxo no mundo. Saber como ampliar o número de consumidores sem 
perder o glamour tira o sono de CEOS mundo afora. Em termos de características demográficas, o 
Brasil tem tudo para repetir o cenário internacional favorável à popularização do consumo de luxo, 
o chamado “luxo democrático”. Estudos recentes sobre as transformações sociais no País mostram 
que a riqueza pode ainda ser concentrada, mas tem passado para outras mãos. Segundo escreveu 
o consultor de sucessão familiar Renato Bernhoeft no livro Cartas a um Jovem Herdeiro (Editora 
Alegro), de cada cem fortunas nacionais existentes em 2002 apenas 18 tinham sido herdadas; as 
demais 82 eram resultado de novos empreendedores, que emergiram até das classes mais 
carentes. Essas pessoas chegam ao mercado de luxo em busca de um diploma de tradição, que 
consideram indispensável ao seu ingresso no novo patamar social. 
 
O maior grupo de luxo do mundo, a LVMH (Möet Hennessy Louis Vuitton), obteve um crescimento 
de 13% nas vendas no quarto trimestre (ou US$ 5,22 bilhões), atribuído em parte ao sucesso dos 
poucos meses de funcionamento de sua megastore de sete andares aberta em outubro de 2005 
na Avenue des Champs-Elyseés, endereço chiquérrimo de Paris. É apenas a 345a loja da rede, 
mas é a maior do planeta no ramo. A grife chamou a atriz americana Sharon Stone para cortar a 
fita e demonstrou apreço pela popularidade sem correr o risco de uma jogada deletéria. A nova 
loja é fundamental para atrair turistas e faz parte de uma estratégia da Vuitton de se aventurar 
na fabricação de produtos com matéria-prima diversificada e, digamos, mais usuais, como o 
denim.  
 
Neste momento de apreciação cambial (há apostas no mercado financeiro de o dólar bater R$ 2 
logo, logo), o luxo no Brasil ganha, de um lado, perspectiva de ampliação de consumidores e, de 
outro, acende a luz vermelha da vulgarização. Afinal, o real mais valorizado, combinado com a 
perspectiva de queda de juros, pode criar o ambiente ideal para aumentar a demanda e garantir o 
acesso do consumidor “aspiracional” – aquele que sonha com produtos e serviços sofisticados – 
ao mercado de luxo. Uma perspectiva sedutora, mas também um perigo. 
 
Espaço para multimarcas 
Num país de dimensões continentais como o Brasil, entretanto, as empresas do segmento 
enfrentam outros empecilhos para aumentar as vendas. Por exemplo, antes de se preocupar com 
o público que vai adquirir suas marcas, têm de conseguir que os produtos cheguem até os pontos-
de-venda. Para Alberto Serrentino, o setor está encontrando caminhos originais. “O Brasil não 
comporta abertura de redes de lojas monomarca, exclusivas, em todas as cidades grandes e 
médias. Entretanto, vêm surgindo conceitos interessantes de lojas multimarcas, com formato 
voltado a estilo de vida e mix de produtos de luxo internacionais, completados por marcas 
premium nacionais”, afirma. A própria Daslu, assim como a NK Store, de Natalie Klein, herdeira 
da Casas Bahia, são exemplos de multimarcas copiados em cidades pequenas e médias por todo o 
País.  
 
No entanto, o caso Daslu mostrou que todo cuidado é pouco ao entrar ou tentar ampliar negócios 
nesse mercado e que mesmo os mais experientes estão sujeitos a tropeços. E podem errar feio ao 
medir o tamanho de um empreendimento. A nova Daslu começou suas atividades propagando 
mais sonho, mais sofisticação e querendo mais consumidores. Era o difícil passo ao masstige. 
Logo depois de abrir as portas, divulgou números impressionantes: teria conquistado 15 mil 
clientes novos, além dos 70 cadastrados em seus computadores. Mas o gigantismo do maior 
símbolo do mercado de luxo brasileiro sucumbiu à primeira fiscalização da Receita Federal. Seus 
cerca de 20 mil m2 e seu imponente prédio continuam na Marginal Pinheiros – do “lado de cá” –, 
com todo o seu gosto duvidoso. Mas é hoje menor do que pode sugerir a opulência do imóvel, 
inaugurado há 8 meses. O número de funcionários caiu de 1.070 para 900 e continua a encolher. 



Sua outlet em Alphaville, bairro no estilo dos suburbs de alta classe média dos EUA na região 
metropolitana de São Paulo, fechou as portas. Uma cliente habitual, recentemente, captou que as 
vendedoras tentam empurrar mais a grife própria do que as marcas importadas. Até mesmo Sofia 
Alckmin, filha do governador paulista, Geraldo Alckmin, pediu demissão, assim como outras 
antigas funcionárias de sobrenomes famosos ou quatrocentões, marca registrada da loja, criada 
originalmente em 1958 numa casa do bairro de Vila Nova Conceição pelas amigas Lourdes Aranha 
dos Santos e Lúcia Piva de Albuquerque e herdada por Eliana Tranchesi.  
 
O escândalo Daslu deve ser visto com ressalva. É o soluço de um empreendimento com falhas de 
planejamento, mas que está longe de significar que o setor de luxo no Brasil esteja engasgado. 
 
Disponível em: <http://www.revistaupdate.com.br>. Acesso em 14 mar. 2006.  


