
Escala & exclusividade  
Angela Klinke e Luciana Stein 
 
De um lado, está o luxo - normalmente caracterizado por atributos como exclusividade, 
distribuição seletiva e destinado a uma elite privilegiada de clientes. De outro, está a internet, 
uma mídia aberta, acessível a todos - ao menos a quem pode pagar R$ 3 por uma hora de 
conexão. Esses dois universos aparentemente antagônicos se encontraram no final de 2005, 
quando a marca Hermès criou um site para a venda de seus produtos na rede. É preciso 
lembrar que a Hermès era um dos últimos bastiões da aristocracia francesa.   
 
Grife cara, ainda controlada por uma família, com poucas lojas no mundo se comparada às 
concorrentes, a Hermès não costumava fazer concessões às tendências de mercado. Mas 
mudou para acompanhar às necessidades do consumo, isto é: aumentar sua clientela e 
renovar sua base de consumidores - e apostou na web para isso. Além da Hermès, a Dior e a 
Louis Vuitton também turbinaram suas operações de internet e com isso estão escrevendo 
mais um capítulo sobre o dilema atual das marcas de luxo no mundo: como se manter 
exclusivas e ainda sim ganhar volume em vendas?  
 
Uma parceria recente no mercado brasileiro traz à tona essa questão que será debatida hoje, 
em São Paulo, na quarta edição do seminário "Consumo de luxo", realização conjunta do Valor 
e da Câmara Americana. A Casas Bahia e a empresária Cristiana Arcangeli, dona da 
distribuidora PH Arcangeli e das sofisticadas perfumarias Phytá, se uniram para a 
comercialização de 100 marcas de perfumes importados em 32 lojas da rede popular. Lá, 
fragrâncias renomadas poderão ser parceladas em até 12 vezes. "Você não pode pode impedir 
os consumidores de comprarem. Estamos num mundo mais democrático e uma mudança de 
pensamento é necessária", diz a empresária Cristiana Arcangeli.  
 
No início do ano, a vodka Absolut também aproximou o mundo premium da massa. Durante o 
carnaval carioca, a marca sueca vestiu barracas de oito pontos das praias de Ipanema, Leblon 
e Barra da Tijuca com as cores do novo sabor "Absolut Apeach" (de pêssego) e uniformizou 
equipes para vender caipiroscas. "A marca tem de estar onde o povo está", diz o consultor de 
branding e responsável pela operação da Absolut no Brasil, Gustavo Clauss.  
 
A marca sueca vende cinco milhões de caixas nos Estados Unidos, mas até então era 
consumida com parcimônia no Brasil sendo tratada como super premium. A ação de Clauss 
objetivou a ampliação de seu território de consumo. Para não descaracterizar à grife, ele 
propôs à matriz que a mítica garrafa de 750 ml da Absolut fosse substituída por uma 
embalagem de 1 litro - e vendida pelo mesmo preço sugerido, R$ 69,50. "É ingênuo pensar 
que não existe nenhum tipo de pressão para o crescimento de lucros no segmento de luxo", 
diz. Ele afirma que a estratégia está surtindo efeitos. As vendas estão 250% acima do mesmo 
período de 2005. Pergunte a Clauss se ele topa deixar a Absolut faltar na prateleira para 
cumprir um dos atributos do luxo, a raridade. "Não estar presente significa perder vendas para 
o concorrente."  
 
Ao mesmo tempo que o produto não pode faltar, a horizontalização excessiva é danosa à 
imagem. Por sinal, somente a discussão a respeito da ampliação dos pontos de vendas no 
segmento premium renderia uma tese. Para ganhar volume, algumas marcas de varejo 
apostam no controle total da distribuição com o crescimento de suas lojas próprias enquanto 
outras investem na expansão em multimarcas.  
 
A francesa Louis Vuitton é um exemplo interessante pois ensaia uma expansão nas duas 
pontas. Tem 350 lojas próprias no mundo. Está rapidamente abrindo novas operações nos 
mercados emergentes - uma delas no Brasil até 2007 e em cidades de médio porte. A Vuitton 
ainda estréia uma operação piloto na inglesa Harrods onde, pela primeira vez, dividiu seus 
produtos de acordo com a categorização da loja de departamentos de luxo. "Algumas pessoas 
acham que é o ponto de venda que vai definir se o produto é de luxo. Mas se o artigo estiver 
colocado lá de um forma glamourosa, sua imagem estará preservada", defende Cristiana 
Arcangeli.  
 



A expansão para novos mercados se torna mais fácil quando existem vários produtos no 
portfólio da empresa. Com cada um deles a marca explora um nicho. A Absolut ampliou sua 
fronteira de consumo quando a família da vodka sueca ganhou um outro, a Level, vodka super 
premium que custa R$ 180 a garrafa. O mesmo acontece com a Montblanc que tem hoje 350 
lojas no mundo, incluindo 53 que vão ser abertas na China só este ano. A marca tem 3500 
itens o que permite que ela consiga ser exclusiva e manter volume. "Com esta diversificação é 
cada vez menos provável que você encontre uma pessoa a sua volta usando o mesmo produto 
que você", diz Sönke Tornieporth, vice-presidente mundial de vendas da Montblanc.  
 
O estilista Giorgio Armani foi um dos primeiros a enxergar essas oportunidades de mercado. 
Criou categorias dentro da própria marca numa escala de ascensão. Para ganhar no volume, 
ataca com a linha Exchange, que tem lojas em lugares de grande circulação e produtos com 
matérias-primas menos nobres. Depois, vêm Armani Jeans, Emporio Armani até chegar no 
topo com Giorgio Armani e peças únicas, em regiões mais elitizadas. "Armani conseguiu criar 
um universo para cada marca, posicionadas de forma diferente, mas sempre conectadas pelo 
desejo pela grife original", explica Patrícia Gaia, diretora da marca no Brasil.  
 
No país há nove anos, a Armani com esta segmentação facilita o acesso do público e consegue 
atrair novos clientes, principalmente agora, com a distribuição de lingeries e jeans em 
multimarcas nacionais. "É preciso muito critério nessa área. Não podemos esquecer Pierre 
Cardin. Ele foi o pioneiro nesta tentativa de expansão, mas quando deu seu nome para um 
colchão, perdeu a mão", diz.  
 
O lançamento de séries limitadas pode ser uma forma de retomar o controle desse processo. A 
Diageo, que por meio da sua unidade Reserve cuida de 23 rótulos exclusivos do grupo, lançou 
no ano passado duas edições limitadas de produtos com a finalidade de relembrar os 
consumidores de seu pedigree - e ganhar volume de vendas. Para comemorar o 200º 
aniversário de Johnnie Walker, a empresa lançou o "1805", feito com whiskies envelhecidos 45 
anos vindos de destilarias que não existem mais - ao preço de R$ 60 mil. Para os 
colecionadores, apresentou uma série limitada de 4 mil unidades do Blue Label num decanter 
Baccarat - ao preço de R$ 10 mil. Não se espera vender muitos desses itens, mas sim ganhar 
prestígio para a família Johnnie Walker toda. "Versões ultra sofisticadas dão uma aura de 
exclusividade e servem para vender a base de produtos do portfólio", diz Tânia Cesar, gerente 
senior de marketing da Diageo para a América Latina.  
 
Segundo ela, houve um crescimento de 100% do Blue Label no último ano. Tânia avisa que 
mesmo com o aumento da distribuição nos pontos de vendas (Blue Label tem apenas 350 no 
Brasil), a escolha deve obedecer a seletividade. No caso do Blue Label, ela tem privilegiado a 
venda em delicatessens onde se pode "recriar uma experiência de compra mais sofisticada" , 
trabalhando vitrines e displays.  
 
As marcas de luxo também estão usando estratégias da moda como a renovação constante 
para fazer os consumidores visitarem mais vezes as lojas. "Alguns varejistas de luxo, estão 
procurando reduzir o ciclo de vida útil dos produtos", diz Alberto Serrentino consultor da 
Gouvea de Souza e MD Associados. A limitação do volume de um mesmo item resgata a noção 
de "peça única" e possibilita os lançamentos mais freqüentes. A joalheria Tiffany cria eventos 
regulares para seduzir os clientes a voltarem mais vezes à loja. As coleções especiais e de 
peças únicas são itinerantes, rodam o mundo, e chegam ancoradas em uma festa, o que 
motiva a curiosidade dos consumidores. Depois que estão dentro da loja, os clientes se jogam 
às famosas linhas de prata que vendem mais no dia do evento. "O core business da marca é 
diamante e platina, mas é a prata que é a alavanca de vendas mundial", explica Renato 
Rabbat, gerente geral da joalheria Tiffany & Co., no país.  
 
Aumentar a base não é só um desejo de expansão. Muitas vezes é uma questão de 
sobrevivência. A marca começa a envelhecer com seus clientes fiéis e seu público vai 
minguando. Antes que isso acontecesse, a cristais Swarovski decidiu há seis anos revolucionar 
a marca. Não só ampliou seu portfólio de "bichinhos de cristal", como investiu em novas áreas, 
em especial, em moda. E decidiu ser uma empresa de varejo, abrindo 600 lojas pelo mundo.  
 



Mas a marca continua a ser percebida como luxuosa? "Ela é bem posicionada no segmento de 
luxo, ainda que nosso tíquete médio seja de R$ 600", garante Fábio Gianni, gerente -geral da 
Swarovski. Hoje, a linha de acessórios já responde por 60% do faturamento da empresa. E os 
antigos clientes, não se sentiram traídos com esta política de maior exposição? Segundo 
Gianni, a empresa valoriza muito seu clube de colecionadores. São 500 mil no mundo, 450 no 
Brasil, que pagam uma anuidade para serem filiados, com acesso privilegiado a comprar peças 
exclusivas e ganhar alguns mimos durante o ano. 
 
Leia mais 
 
Um brilho que acompanha a história da humanidade  
Anna Lúcia França 
 
O ouro sempre exerceu um fascínio sobre as pessoas. Na história da humanidade ele atrai 
interesse em qualquer formato, seja em barra ou em jóias. Agora este poder de atração 
também é utilizado em segmentos inusitados, indo desde alimentação até os cosméticos. Tudo 
com único objetivo, captar o olhar atento do público AAA. Divulgação  
   
A vedete dos chocolates este ano foi uma esfera "rendada" feita com cacau da Tanzânia, cujo 
sabor é mais amargo, e ouro 23 quilates, com preço de R$ 800. 
 
Chocolateiras requintadas não deixam de lado este tipo de adorno para seus bombons. Muda o 
gosto? Nada, garante Andressa Vasconcellos, sócia da chocolateria Saint Phylippe, fornecedora 
das mercadorias requintadas oferecidas pela Enoteca Fasano e o Empório Santa Maria.  
 
Ela garante que os produtos chamam atenção pelo aspecto inusitado e inovador. "É mais uma 
forma de decoração, que torna nossos produtos quase uma jóia e é muito procurado por isso, 
especialmente em algumas datas especiais", explica a chocolateira, que vendeu na Páscoa 
cinco vezes mais que no Natal, "época em que se vende bastante chocolate com ouro".  
 
A vedete deste ano foi uma esfera "rendada" feita com o legítimo cacau da Tanzânia, cujo 
sabor é mais amargo, e ouro 23 quilates saia por R$ 800. Para o Dia das Mães, foram 
preparados pequenos corações de ouro a R$ 80 a caixa com 26 unidades. "O ouro encarece 
um pouco porque é muito difícil de ser colocado. Por ser uma película muito fina, só pode ser 
colocado com ajuda de uma pinça de madeira especial", afirma a especialista.  
 
O mesmo fascínio foi sentido pelas clínicas de estética e de cirurgias plásticas que trabalham 
com a "máscara de ouro" e "fios de ouro". Além da atração pelo metal nobre, os cremes que 
utilizam ouro em suas formulações prometem rejuvenescer a pessoa que a usa, outro grande 
sonho da humanidade. Já os fios, garantem os especialistas, ajudam a sustentar os músculos 
da face, melhorando o aspecto da face.  
 
A esteticista Roseli Siqueira pôde sentir na pele a força da união destes dois desejos de 
consumo de todo o ser humano. Em sua clínica, ela chega a fazer mais de 20 aplicações do 
produto em um único dia, a um custo de R$ 240 cada. Ela resolveu incluir ouro em sua 
máscara de chocolate após estudos sobre seu uso ao longo da história, especialmente pelos 
egípcios, que utilizavam o material para manutenção de suas múmias.  
 
Assim, percebeu que seria bom juntar o novo ingrediente ao creme elaborado com cacau, 
produto considerado altamente nutritivo e umectante. "Por ser um metal, o ouro tem um alto 
poder catalisador e potencializa os efeitos do chocolate, restabelecendo o equilíbrio das células 
do rosto e reduzindo o desgaste causado pelos radicais livres", diz a esteticista. A máscara, 
garante, clareia a pele, deixando-a mais "luminosa".  
 
Para atender essa verdadeira corrida do ouro, a italiana FRM precisou se mexer. Há 10 anos 
fornecendo ouro em pó para uso por restauradores em todo o país, a empresa criou uma 
divisão especial só para atender os pedidos de chefs de cozinha, chocolateiras e clínicas de 
estética, que já representa 5% dos seus negócios locais.  
 



Para Camila Ferreti, responsável pela divisão de alimentos da empresa pioneira na distribuição 
do ouro, o ingrediente nobre começou a ser introduzido na cozinha pelos japoneses como 
forma de decorar os pratos, tornando-os mais sofisticados. O uso vai desde um risoto até 
saquê. Segundo a executiva da centenária companhia italiana, ao ter acesso a algo tão 
requintado o cliente pode sentir maior prestígio, mesmo que não tenha apelo nutritivo 
nenhum. O ouro usado na alimentação não é absorvido pelo corpo humano, sendo eliminado 
normalmente sem deixar vestígios.  
 
O uso na alimentação, de acordo com a executiva, também foi impulsionado pela início do 
fornecimento oficial do ouro comestível. "Antes, os cozinheiros usavam o produto indicado 
para o restauro de peças", explica Camila. A FRM agora embala de tal forma que pode vender 
seu precioso pozinho no varejo, como está sendo testado atualmente na Casa Santa Luzia.  
 
Cada pacotinho sai por R$ 150, em média, com 80 gramas de ouro em pó. Por mês, já são 
vendidos entre 30 a 50 embalagens. "Não há como medir o fascínio que este metal exerce 
sobre as pessoas. Mas isso é mundial, porque até na festa do Oscar as sobremesas servidas 
tinham ouro na decoração".  
 
A globalização é apontada pela chocolateira Andressa como sua maior aliada. Muito viajados, 
geralmente seus clientes já tiveram contato com produtos extremamente sofisticados lá fora e 
reconhecem o valor do que é oferecido pela Saint Phylippe. "Graças a este sucesso, já estamos 
planejando ter nossa loja própria, com apenas um ano de mercado", diz. O segredo? Não fazer 
estoque, vender tudo que produz na semana e detalhes finos como a matéria-prima especial, 
vindas da Bélgica e África, além de, é claro, o ouro.  
 
Leia mais 
 
Marcas batalham para retomar posições  
Lígia Sanches 
 
Nas últimas décadas, frente a uma concorrência cada vez mais acirrada, marcas internacionais 
tiveram de se reinventar. Afinal, ganha mais quem souber aliar criatividade com qualidade e, 
claro, bons planos de marketing e competência para negócios. Uma das grifes que passaram 
por mudanças foi a Gucci, em 2004, com a saída de Tom Ford (foi ele que reconstruiu a marca 
nos anos de 1990), e a ascensão da estilista romena Frida Giannini. Por razões diferentes, no 
Brasil a italiana Replay, fabricante de jeans classe A, a poderosa alemã Hugo Boss e a 
Chandon do Brasil estão lidando com mudanças. Das nacionais, a Havaianas, com um trabalho 
de reformulação de marketing e publicidade iniciado 12 anos atrás, mostrou é possível 
transformar um produto em crise num item fashion.  
 
A Replay - cujos jeans, em São Paulo, estão à venda na Rua Oscar Freire -, é um exemplo de 
agilidade. Seis meses após ter entrado no país, em março de 2004, a grife detectou 
problemas: o negócio não estava alcançando os resultados esperados. Contratou Alejandro 
Chornogubsky (CEO no Brasil), profissional especializado em reerguer lojas e marcas. "Fiz um 
check-up da empresa: estrutura, mercado, parte econômica. Aí desenhei as ações, houve 
mudança na direção geral, adaptei as estruturas internas para as atividades do momento, 
redefini funções".  
 
Outra medida foi cuidar da roupa, pois havia produtos de alta qualidade misturados a peças 
sem o padrão internacional. "O problema estava no percentual de peças feitas aqui. Não havia 
fluxo de serviços, os fornecedores não atendiam as pautas, e moda é uma coisa que exige 
qualidade rígida. Hoje o design para o Brasil é desenvolvido na Itália, e a confecção é um mix 
(pode ser feita no Leste Europeu, nas Ilhas Maurício), mas o produto tem a mesma qualidade 
do que você compra em Londres". As ações mexeram nos preços. Uma calça foi de R$ 330, 00 
para R$ 550,00. "O consumidor reagiu com prudência, mas a marca não sofreu. Quem já era 
público da Replay achou positiva. E apresentamos a Replay a quem não a conhecia", diz ele.  
 



A Replay teve de construir autonomia financeira. No segundo trimestre de 2005, "os números 
já eram mais convincentes", diz o CEO. Com isso, chegou a hora de programar ações de 
marketing e fazer projetos (ele anuncia mais uma loja em São Paulo em 2007).  
 
Um fenômeno de venda também é capaz de alterar algo no curso de uma empresa. A Chandon 
do Brasil (grupo LVMH) vem desenvolvendo produtos, cujo carro-chefe é o espumante 
Chandon Brut, e construindo sua história desde 1973. Como explica Martin Pereira Rozas, 
gerente da marca, nesse ramo inicialmente a produção é limitada, demora no mínimo três 
anos para chegar ao mercado. "Cada ano é de aprendizado exponencial, pois a terra é única 
em cada lugar", diz.  
 
No fim dos anos 90, um fato novo: lojas e supermercados foram inundados por um tipo de 
bebida que seduziu muita gente: o prosecco. Virou uma febre, comparável, segundo Martins, 
àquela moda relacionada ao vinho branco de garrafa azul. E mesmo que o "boom" não tenha 
penalizado as vendas da Chandon, como afirma Rozas, interferiu no curso do trabalho da 
empresa. "Aconteceu uma espécie de contaminação de categorias, quer dizer, parte dos 
compradores confundiu os produtos. O prosecco é uma bebida para um momento diferente do 
espumante, e isso não estava muito claro", diz.  
 
Neste momento, a palavra reposicionamento para a Chandon é sinônimo abrir os olhos do 
consumidor, trabalhar sua aculturação e contribuir para que conheça melhor o produto. E a 
empresa decidiu fazer isso desenvolvendo, a partir de 2003, eventos e ações com enólogos, 
celebridades. "É um trabalho de formiga, mas que permanece", garante Rozas. Os resultados 
já aparecem. Se em 2002 a firma vendeu 1,43 milhão de garrafas, em 2005 foi 1,93 milhão. 
"O mercado pode crescer muito mais, e isso depende de cultura, não de moda", conclui.  
 
Leia mais 
 
Mais empresas chegam para oferecer serviços diversificados à elite  
Christiane Bueno Malta 
 
O consumidor brasileiro já tem ao seu alcance marcas globais de artigos de luxo como Chanel, 
Dior, Lanvin, Louis Vitton, Cartier, La Prairie, Chopard, Swarovski, Baccarat, Ferretti. Oferecem 
uma extraordinária variedade de produtos para gente com dinheiro: perfumes, jóias, produtos 
decorativos, artigos de alta tecnologia - até iates, para quem gosta de navegar.  
 
Apesar de conviver com grandes marcas, André Cauduro D'Angelo, especialista em consumo e 
diretor da Think! Marketing & Cultura de Consumo, afirma que falta ao Brasil uma gama mais 
diversificada de serviços e produtos de luxo. Um dos motivos é que o custo de construir ou 
divulgar no Brasil uma marca de luxo relativamente desconhecida é elevado em relação ao 
retorno potencial. Na China, Índia e Rússia, esse mesmo processo pode ser mais curto e 
compensador.  
 
O Brasil, no entanto, é considerado um bom mercado para empresas multinacionais 
prestadoras de serviços à elite. Uma delas deverá chegar neste ano. É a Quintessentially, de 
serviços de "concièrge". É uma atividade que se encarrega de fazer reservas em restaurantes, 
teatros, clubes; de comprar ingressos; de fazer planos de viagens; de alugar ou mesmo 
adquirir carros; ou de procurar em lojas ou alfaiates trajes e acessórios, além de entregar 
flores.  
 
Um dos fundadores da Quintessentially é ligado à nobreza britânica: Ben Elliot é sobrinho de 
Camila Parker-Bowles, casada com Charles, príncipe de Gales e herdeiro do trono. A empresa 
foi fundada há seis anos e tem apresentado um crescimento vertiginoso. Além da sede em 
Londres, a Quintessentially já está em Paris, Nova York e Hong Kong. No ano passado, abriu 
15 escritórios e em 2007 deverá abrir mais 15 em diversas partes do mundo. Neste ano está 
investindo na Ásia e na América Latina.  
 
Gareth Smith, diretor para a América Latina, diz: "Certamente neste ano iremos ao Brasil. 
Estamos à procura de um 'embaixador' que represente bem a companhia, alguém que tenha 



as conexões certas com a sociedade local". O escritório do Brasil deverá ser instalado em São 
Paulo.  
 
Entre os planos da Quintessentially para a América Latina está a abertura, também neste ano, 
de escritórios em Buenos Aires, Panamá e no Caribe. "Os serviços em toda a América Latina 
incluirão de 'baby sitter' e reservas de hotéis e teatros até comprar um tailleur da Chanel. 
Nossa regra de ouro será providenciar qualquer coisa que não seja ilegal", diz Smith.  
 
O serviço funciona como um clube exclusivo com membros privados. Os associados pagam 
uma anuidade de US$ 1,5 mil (individual) ou US$ 3,6 mil (o casal), e têm todos os seus 
pedidos atendidos, não importando o número de chamadas que façam por ano. Para Smith, a 
American Express é o seu principal competidor a nível internacional.  
 
No Brasil, a American Express oferece um serviço de "concièrge" há seis anos, desde o 
lançamento do cartão Platinum. Tanto os clientes do Platinum como os do Gold podem usar o 
serviço. Segundo o vice-presidente de produto da American Express, Cesário Nakamura, "a 
empresa é líder no segmento. Oferece uma série de produtos exclusivos e diferenciados". As 
anuidades dos cartões, R$ 870 para o Platinum e R$ 250 para o Gold, incluem o serviço de 
"concièrge".  
 
O Brasil também atrai marcas de países emergentes. Na área da alta moda, está chegando a 
Tough Jeansmith. Pertence ao grupo têxtil Bauhaus, de Hong Kong, fundado em 199. Está 
entrando no país por meio de um "master franqueado", Fernando Nicory, empresário têxtil que 
inaugurou sua loja de 60 metros quadrados no Shopping Pátio Higienópolis neste ano. O 
investimento foi de R$ 1,8 milhão.  
 
Ainda neste ano as malas, bolsas e acessórios de couro da marca francesa Longchamp terão 
uma loja exclusiva em São Paulo e estarão em 2007 no Shopping Cidade Jardim. Sua chegada 
é o resultado de uma parceria firmada com a Eclat Consultoria. Kika Rivetti, sócia da Eclat, diz 
que o investimento será feito pela Longchamp e a administração do negócio pela Eclat. 
"Estamos na fase de procura do local, mas a loja seguirá os padrões internacionais. Serão 
oferecidos cerca de 3 mil itens", diz Kika.  
 
Leia mais 
 
Um tortuoso caminho até as vitrines  
Juliana Mariz 
 
A diretora de marketing do grupo Armani, Patrícia Gaia teve uma última segunda-feira 
bastante conturbada. Não foram só os tumultos que ocorreram na cidade de São Paulo que a 
estressaram. Patrícia ficou preocupada também com uma remessa de calça jeans Armani que 
ainda estava na Itália. A mercadoria vai rechear as prateleiras das lojas para as vendas do Dia 
dos Namorados. Falta menos de um mês para a comemoração, período curto para os trâmites 
da importação. "Eu sei que o governo precisa se proteger, mas é tudo muito burocrático. Já 
estou rezando para que chegue a tempo", diz a diretora da Armani, marca que importa todos 
os seus produtos. Marisa Cauduro/Valor  
   
Patrícia Gaia, do grupo Armani: "Eu sei que o governo precisa se proteger, mas é tudo muito 
burocrático"   
 
Burocracia, impostos, greves, formulários, mudanças nas regras tornam tortuoso o caminho de 
qualquer produto importado. O mercado de luxo se sustenta na importação, mas as marcas de 
alto padrão estão na mira da Receita Federal, que apertou o rigor na fiscalização. "É muito 
difícil importar no Brasil. Os custos são os mais altos na América Latina, há muita burocracia e 
os procedimentos sempre mudam. As marcas de luxo estão frustradas porque há um grande 
potencial de crescimento, mas as leis emperram o desenvolvimento", afirma Cecile Melanie, 
diretora da Jaeger-LeCoultre para a América Latina, marca de relógios gerenciada pelo grupo 
Richemont, segundo maior conglomerado de marcas de luxo do mundo.  
 



Recentemente, as importadoras e seus clientes tiveram de lidar com uma nova regra de 
importação instituída pela Receita Federal em março. Até essa data existiam duas formas de 
se trazer produtos ao país. A mais utilizada, que data de 2002, chama-se por conta e ordem 
de terceiros. Por ela, a empresa interessada em um produto contrata uma importadora como 
prestadora de serviço, para que ela, com o dinheiro da contratante, compre o produto no 
exterior. Há dois meses a Receita Federal instituiu uma terceira forma, batizada de importação 
por encomenda. Neste tipo de operação, uma empresa interessada em uma mercadoria 
contrata uma importadora para que esta, com seus próprios recursos, faça a importação e a 
revenda posteriormente para a empresa que a encomendou.  
 
Trocando em miúdos, na operação por conta e ordem o importador é um prestador de serviço 
e utiliza o dinheiro do contratante. Na nova regra (por encomenda), o importador compra no 
exterior com seu próprio recurso e vende a um cliente pré-estabelecido. Em ambas as formas, 
o cliente é obrigado a obter o Radar, um registro na Receita Federal que permite a importação. 
Segundo alguns especialistas, a nova norma visa um maior controle de todo o processo, já que 
o importador deve ter o capital, e maior transparência sobre quem é o importador e a empresa 
contratante. "O objetivo dessa regra é excluir empresas que não têm condições de operar 
corretamente e contratam terceiros para efetuar a compra. A Receita está evitando a 
terceirização dos serviços e, portanto, as fraudes", afirma João dos Santos Bizelli, advogado 
especializado em legislação aduaneira.   
   
É muito provável que a nova regra afete os bolsos dos consumidores. Levando em 
consideração a variação das alíquotas e a margem de lucro da empresa, em geral, um produto 
custa o dobro do valor pago no exterior. A mercadoria importada é cara por causa da 
incidência dos impostos. Pela regra instituída em março, o importador compra do fornecedor 
estrangeiro e paga o Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). Ao vender para o cliente 
nacional, há nova cobrança do IPI. Resta saber se a empresa vai ou não repassar a conta para 
o consumidor final. Outro fator que pode elevar o preço do artigo é que o importador vende 
para a empresa com o valor que quiser. Ou seja, pode haver elevação do custo do produto em 
relação ao que foi adquirido lá fora. Para equilibrar a matemática dos preços, o consumidor 
tem a seu favor o dólar baixo, que estimula as importações.  
 
Alguns setores, no entanto, fazem ressalvas à "festa da importação". Antônio Salton, 
presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), acredita que a alta carga de tributos 
internos atrapalha a competitividade com o produto importado. De janeiro a março de 2006, 
foram importados 7 milhões de litros de vinho. O mesmo período do ano passado registrou a 
compra de 4,8 milhões de litros de vinho. Em relação aos espumantes, foram comprados do 
exterior 838.518 litros de janeiro a março deste ano, contra 448.559 litros no mesmo período 
de 2005. " Estamos importando mais do que deveríamos e o setor está paralisado. A saída é 
melhorarmos o padrão de qualidade do vinho brasileiro, buscarmos produtividade interna e 
reduzirmos os custos da tributação " , afirma.  
 
Leia mais 
 
"Réplicas de originais" corroem a imagem de objetos do desejo  
Ediane Tiago 
 
Carregar no pulso peças que valem alguns milhares de reais é privilégio para poucos no Brasil. 
Por isso, marcas como Rolex, Omega, Bulgari, Cartier e Mont Blanc são vítimas da indústria da 
falsificação, que vende, sem cerimônia, suas réplicas em sites, lojas e bancas de camelôs. "A 
falsificação de relógios é um fenômeno mundial que causa prejuízos de imagem para as 
marcas", garante Silvio Passarelli, diretor do MBA de Gestão de Luxo da Faap.  
 
De acordo com Passarelli, as marcas não sentem o impacto da falsificação no curto prazo, 
porque as réplicas não são adquiridas por quem tem condições de comprar um relógio de luxo, 
portanto não afetam o faturamento de quem vende originais. O problema está no médio e 
longo prazo, uma vez que os fabricantes que estão hoje na mira das quadrilhas podem ver seu 
público-alvo migrando para a concorrência. "Quem ambiciona um determinado relógio, pode 
optar mais tarde por outra marca que também garanta valores como qualidade e 



exclusividade. A falsificação traz a banalização e a vulgarização do produto e é capaz de afetar 
a confiança do consumidor em relação ao fabricante", explica.  
 
Basta fazer uma busca por "relógios de luxo" em sites como o Google para obter como 
resposta links para centenas de sites que vendem "réplicas de originais". Quem tem 
computador também é vítima de mensagens que oferecem as melhores marcas, pelos 
melhores preços. "O consumidor dos produtos falsificados é aquele que se preocupa apenas 
em ostentar um modelo caro. Em geral, ele não tem conhecimento nenhum sobre o produto e 
seu processo de fabricação. Não é um consumo voltado à satisfação pessoal", comenta 
Passarelli.  
 
O assédio virtual é tão grande, que a Rolex avisa, em seu site oficial, que não vende relógios 
por intermédio de lojas virtuais e que as peças devem ser adquiridas pessoalmente em 
representantes da rede. "A compra em concessionário autorizado garante a autenticidade do 
produto. Temos poucos distribuidores e eles são conhecidos do nosso público porque estão 
conosco há mais de 50 anos", declara um executivo da Rolex no Brasil. A empresa tomou a 
decisão de avisar seus consumidores por ser uma das mais citadas nos sites que vendem 
falsificações. As réplicas da marca têm preço médio de R$ 300. Já as etiquetas dos originais 
encontrados nas concessionárias não apresentam preços inferiores a R$ 15 mil.  
 
Apesar de ser crime, a falsificação caiu no gosto popular. Uma pesquisa realizada pelo Ipsos 
Public Affairs, em fevereiro deste ano, mostrou que 52% dos brasileiros compraram produtos 
pirateados nos últimos três anos, sendo que 14% admitiram a aquisição de relógios 
falsificados. Do universo de mil pessoas entrevistadas pelo instituto de pesquisa, em nove 
Regiões Metropolitanas e mais de 70 municípios, a maior representatividade foi verificada nas 
classes A e B (66%), principais aspirantes do consumo de luxo. "Existe um comportamento de 
imitação que incentiva a indústria da falsificação. Além dessa indústria, este comportamento 
precisa ser combatido", alerta o diretor da FAAP.  
 
O mercado paralelo de réplicas, no entanto, não incomoda quem pode pagar pelos originais. 
De acordo com os representantes das marcas mais famosas no Brasil, os consumidores desse 
tipo de produto estão acostumados com peças tradicionais e, em geral, conhecem preços, 
produtos e formas de adquirir relógios legítimos. Para esse público AAA, as garantias 
oferecidas são muitas. Para evitar que seus clientes sejam enganados pelos falsificadores, os 
fabricantes investem em controle total da produção. Os relógios possuem números de série 
que guardam sob seus códigos o histórico da peça. "Cada relógio pode ser rastreado e ter a 
autenticidade atestada pelo número de série. Se alguém aparecer com um relógio que herdou 
do avô, somos capazes de dizer a data de fabricação", conta Rodrigo Scalon, gerente da 
Omega no Brasil. O cuidado é tomado na venda de todos os relógios da marca, que conta com 
modelos como o Omega Rattrapante, cujo valor começa em R$ 30 mil.  
 
As marcas também têm investido no combate a esse crime. A Rolex denuncia em todo o 
mundo, por meio de seus advogados, sites e locais onde há réplicas. No Brasil, a fabricante 
também apóia as ações da polícia. "Só neste ano, fomos chamados seis vezes pela polícia para 
confirmar a falsificação em peças apreendidas", diz o executivo da Rolex.  
 
Leia mais 
 
Tecnologia e sofisticação para ver a Copa  
Jacilio Saraiva 
 
Uma TV de 71 polegadas, banhada a ouro, por R$ 300 mil, para quem vai ver a Copa do sofá. 
Ou um celular capaz de fazer fotos iguais a de uma máquina digital, por R$ 2,8 mil, para os 
torcedores que vão à Alemanha. As compras de luxo estimuladas pelo Mundial de Futebol já 
começaram e, mesmo antes dos jogos, os fabricantes de eletrônicos estouram champanhe - 
embora sem saber o placar final.  
 
A Sony Brasil já registra vendas 30% maiores de aparelhos de TV, comparadas ao mesmo 
período de 2005 por conta da Copa. Já a LG deve entregar cerca de 30 mil unidades de TV de 



plasma até o final do mês. "Devido à produção local e à estabilidade do dólar, os preços dos 
plasmas foram reduzidos em mais de 50%, no último ano", analisa Roberto Campos, vice-
presidente executivo da Samsung.  
 
Na área de aparelhos de DVD, os números também são campeões. A LG acredita que o nicho 
no Brasil obteve um crescimento superior a 1.000 %, entre 2004 e 2005. Para 2006, deve-se 
entregar 300 mil unidades, de todas as marcas, sendo que dois terços desse total serão 
vendidos, ainda neste semestre, em função do Mundial. A novidade são os equipamentos 
domésticos que transformam fitas VHS em DVD. Os preços vão de R$ 700 a R$ 2,1 mil.  
 
Os torcedores que querem acompanhar os jogos pela internet também têm opções nas lojas. A 
HP traz os novos notebooks Pavilion, com telas 8% maiores que a dos modelos convencionais, 
enquanto a Iomega apresenta um disco rígido portátil, que cabe no bolso, capaz de armazenar 
240 mil fotos digitais ou 90 horas de vídeo.  
 
Mas, até lá, as TVs serão as grandes estrelas desta Copa. De acordo com o gerente de 
comunicação e propaganda da Sony Brasil, Marcus Trugilho, por conta dos jogos, somente no 
primeiro trimestre do ano, a fabricante obteve um aumento de 30% nas entregas, em 
comparação com o mesmo período de 2005.  
 
Em abril, a Sony tirou da fábrica a KLV-S40, uma TV de 40 polegadas onde é possível ver os 
jogos no modo widescreen (tela larga). Os outros diferenciais são um conversor que dá maior 
nitidez às imagens em movimento, e um sensor de iluminação que ajusta o brilho na tela de 
acordo com a luz ambiente. Custa R$ 10 mil.  
 
Da Samsung, a novidade é o PL-50P5HFX Wide Screen, um televisor de plasma de 50 
polegadas. Preparado para a TV digital, conta com um redutor de ruídos de transmissão, dez 
auto-falantes internos e conexão para PCs. A tela permite um ângulo de visão de 175º. Custa 
R$ 15 mil.  
 
A marca também lança a linha SlimFit, com modelos de 21 e 29 polegadas, que seguem o 
padrão de tubos mais finos, com uma profundidade até um terço menor que as TVs planas 
convencionais. Custam de R$ 750 a R$ 1,9 mil.  
 
Para quem deseja uma tela mais ampla, a opção é o modelo Gold, da LG: tem 71 polegadas e 
é considerado o maior plasma do mercado. "Até a Copa devemos vender cerca de dez 
unidades", adianta Fernanda Summa, gerente de produto para a área de TVs da fabricante. 
Para acelerar as vendas do equipamento - que custa R$ 300 mil e é banhado a ouro -- a LG 
montou uma campanha na mídia impressa, de fevereiro a março, que custou R$ 1 milhão.  
 
Se a meta é gravar em DVD os melhores lances dos jogos, uma das alternativas é o Combi 
DVD-Recorder, modelo RC-7723B, também da LG. Traz a função Grava Copa, que permite ao 
torcedor assistir a um jogo enquanto grava outra partida. "Também transporta imagens de 
fitas VHS e fotos digitais para DVD", diz Luciano Sá, gerente de produto de áudio e vídeo da 
LG. O Combi DVD custa R$ 2,1 mil.  
 
A Samsung entra em campo com três novos aparelhos de DVD. O destaque fica por conta do 
R130, com espessura de 45 mm. É um dos modelos mais finos do mercado, em promocão até 
junho. Quem comprar o equipamento, que custa R$ 700, recebe sete mídias DVD-R, que 
permitem gravar mais de 40 horas de vídeo - ou seja, todas as partidas do Brasil na 
Alemanha.  
 
Quem quer guardar para sempre os melhores ataques do time dos Ronaldos deve checar ainda 
o ScreenPlay, que a Iomega lançou no mês passado. Trata-se de um disco rígido externo 
portátil, que armazena até 60 GB de fotos e vídeos. Custa R$ 1,6 mil e vem com um cabo que 
permite a conexão com aparelhos de TV.  
 



"Assim, é possível reproduzir para toda a família, na TV, os melhores momentos da Copa que 
foram capturados pelo computador " , explica Hernán Moreno, gerente de vendas da Iomega 
para a América Latina.  
 
Já o consumidor que estiver na Alemanha vendo os jogos ao vivo pode mandar fotos das 
partidas pelo celular - mas com qualidade de máquina fotográfica digital. Para isso, a Nokia 
aposta no modelo N90, com câmera de 2 megapixels, zoom digital de 20x e flash integrado. 
"Também faz vídeos em alta resolução, de 352 x 288 pixels, que podem ser editados no 
próprio telefone", explica Anderson Ramos, diretor de marketing da Nokia. O N90 custa R$ 2,8 
mil. 
 
Leia mais 
 
Na compra de imóvel, opção é por requinte e segurança  
Anna Lúcia França 
 
Se você ainda pensa que imóvel de luxo é sinônimo de muitos metros quadrados repletos de 
quartos e salas, esqueça. O conceito de luxo mudou. Em cidades como São Paulo, onde o 
trânsito é caótico, o luxo inclui até mesmo estar próximo do trabalho. Hoje, os pilares que 
sustentam estes empreendimentos são três: conforto máximo, tecnologia de ponta e 
segurança de alta qualidade.  
 
A mudança deve-se aos novos desejos do consumidor de classe AAA, que busca muito mais 
por qualidade de vida que simplesmente o luxo pelo luxo. Nesse sentido, a localização ainda 
continua sendo um ponto importante, mas o privilégio agora é estar ao lado de um parque 
onde possa fazer caminhada ou então um sofisticado centro de compras que lhe garanta 
comodidade.  
 
Para o novo perfil de consumidores, menos pode ser mais. Assim, um apartamento de até 200 
metros quadrados pode se incluir na categoria de alto padrão. "Muitos de meus clientes 
preferem um apartamento espaçoso, com duas suítes e closet individuais, um amplo living 
com home theater e uma cozinha gourmet toda equipada e com fogão ao centro. Tudo para 
viver no extremo conforto e ainda receber amigos", diz a arquiteta Bya Barros, especializada 
neste tipo de produto.  
 
Segundo ela, até mesmo o número de controles remotos, que antes era considerado um 
símbolo de status, hoje foi reduzido a apenas um, graças à tecnologia de ponta. A mesma que 
incluiu aspiradores de poeira ao redor do chão. O minimalismo continua mesmo quando se fala 
em equipamentos, onde se pode ter um iPod acoplado ao um distribuidor de som ao invés de 
um grande aparelho. "Para isso, não é preciso coisas grandes e sim requintadas", explica a 
arquiteta.  
 
As construtoras já estão atentando para este movimento dos consumidores. Continuam 
buscando terrenos bem localizados, considerando, porém, o lazer e o bem estar do cliente. É 
exatamente por isso que espaços em áreas como a Vila Nova Conceição, Ibirapuera, e 
proximidades do Parque Villa Lobos são considerados alvos especiais para qualquer 
empreendimento de luxo, segundo Odair Senra, diretor de negócios da Gafisa em São Paulo.  
 
Junte-se a isso, segurança e tecnologia e a receita está pronta para atrair até o mais 
cuidadoso dos investidores. Este verdadeiro "boom" vivido hoje pelo mercado de construção de 
luxo é registrado tanto em imóveis residenciais como comerciais, como o Shopping Cidade 
Jardim, lançado recentemente.  
 
Outro exemplo deste estouro foi o resultado obtido pela Gafisa durante o lançamento de um 
prédio localizado na região do Ibirapuera, perto da rua Tutóia, no início de maio. Em menos de 
duas horas as 44 unidades do empreendimento residencial de alto padrão foram vendidas, 
com preços que variavam entre R$ 685,4 mil e R$ 1,4 milhão.  
 



Para Luiz Paulo Pompéia, diretor da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), 
a aposta excessiva das companhias neste mercado pode ser arriscada. "O mercado de luxo 
está aquecido, porque na década de 90 as ofertas eram poucas para esta fatia de mercado. A 
estabilização da economia e a chegada de novos investidores deram um novo fôlego para os 
negócios, mas as ofertas são desmedidas", explica ele.  
 
Há questões que devem ser consideradas, segundo Pompéia. Ele cita lançamentos de imóveis 
de luxo em terrenos próximos a parques com várias torres. "É bom que os empresários se 
lembrem que, quem tem um poder aquisitivo muito alto, não quer ter um grande número de 
vizinhos". Ele cita ainda um novo produto que está sendo preparado em São Paulo, cujo preço 
deve girar em torno de R$ 16 milhões. "Quem tem esse dinheiro, pode muito bem morar em 
uma casa muito confortável em Itu, por exemplo, e vir para São Paulo de helicóptero", 
acrescenta.  
 
É justamente pensando neste risco que a Gafisa não concentra todos os seus negócios neste 
segmento. "Este é um mercado que representa 30% a 40% no máximo, porque queremos 
atender todo tipo de consumidor", diz Senra.  
 
Isso porque um comprador de imóvel de luxo é mais um investidor que tem um desejo de 
viver melhor. Já na classe média existe a necessidade de se ter um teto. O esforço é maior e a 
demanda também, o que garante bons negócios para as construtoras, especialmente na faixa 
de 3 a 4 dormitórios compactos, considerados imóveis de alto padrão.  
 
Juntas, as categorias de imóveis consideradas alto padrão já representam cerca de 79% das 
vendas do mercado imobiliário, segundo dados de fevereiro de 2006 divulgados pelo Sindicato 
da Habitação (Secovi). Em valores, isso equivale a 90,6% do que foi comercializado no 
período.  
 
Todos estes números não são novidade para Adolpho Lindenberg Filho, diretor presidente da 
Construtora Adolpho Lindenberg. Referência histórica no país, os prédios construídos pela 
empresa, em estilo neoclássico, cujos apartamentos eram vendidos a mais de US$ 1 milhão a 
unidade na década de 70, transformaram-na num ícone da classe alta.  
 
Para se destacar no segmento, a empresa dedica especial atenção aos projetos. "O público 
AAA é bem informado e avalia muito o investimento que faz. Por isso, somado à qualidade, 
tecnologia, segurança e localização, é preciso que o imóvel seja um bom negócio também na 
hora da venda", diz. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2006, Especial Consumo de Luxo, p. F4. 


