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Os mercados mais promissores a serem explorados no Brasil por empresas nacionais e 
internacionais de luxo são o de empreendimentos imobiliários, o de serviços e o de objetos de 
arte e de decoração.  
 
A avaliação é de Sílvio Passarelli, economista e diretor do MBA Gestão de Luxo, da Faculdade 
Armando Álvares Penteado (FAAP). "Veremos uma avalanche de megaempreendimentos nos 
próximos anos, inclusive fora do eixo Rio-São Paulo", diz Passarelli.  
 
Segundo o economista, o setor de serviços ainda é pouco explorado no país. "Há vários spas 
internacionais chegando ao Brasil", afirma. Um futuro promissor é o que Passarelli prevê 
também para o segmento de artigos de decoração e objetos de arte. Passarelli e outros 
profissionais que atuam no mercado de luxo participaram ontem da quarta edição do seminário 
"Consumo de luxo", realizado ontem pelo Valor e pela Câmara Americana de Comércio.  
 
Entre os grandes projetos em andamento na cidade de São Paulo, está o Empreendimento 
Cidade Jardim, da incorporadora JHSF, previsto para ser inaugurar em 2007. Com um 
investimento de R$ 1,5 bilhão, o complexo reúne nove edifícios residenciais com apartamentos 
que custam entre R$ 2 milhões e R$ 18 milhões, um centro comercial e o Shopping Cidade 
Jardim. "Trata-se do maior empreendimento em andamento na América Latina", diz Ana 
Auriemo, diretora de Mix do Shopping Cidade Jardim, que terá 180 lojas, distribuídas em um 
corredor único, de frente para um jardim.  
 
Além de lojas, como a Livraria da Vila e o Empório Fasano, o shopping terá oito cinemas, a 
academia Reebok e outros serviços. "A previsão é receber 35 mil visitantes por dia", diz Ana 
Auriemo. "As pessoas querem o clima de loja de rua", diz a diretora, que não revela quais 
grifes internacionais farão parte do projeto. Cerca de 60% do shopping já está locado e quase 
todos os apartamentos do empreendimentos já foram vendidos.  
 
Além do setor imobiliário, Passarelli, da FAAP, ainda cita como boas oportunidades o segmento 
de moda, "sobretudo o de acessórios de couro" e o de jóias. "Ainda há marcas que não vieram 
para cá, como a Hermès", observa o diretor da FAAP. A marca francesa ainda não vende 
produtos de couro, sua principal linha de negócio. No setor de jóias, é possível que grifes 
internacionais que hoje são vendidas em lojas nacionais, venham para o Brasil com butiques 
próprias - como já fez a Tiffany.  
 
Para André Cauduro D'Angelo, diretor da Think! Marketing & Cultura de Consumo, há três 
diferentes perfis de consumidores de luxo. "Há quem tenha interesse no luxo, mas pouca 
capacidade de compra", diz o consultor, citando os jovens que vêm de famílias de renda alta, 
mas que ainda estão em início de carreira. Para estes, valem as estratégias como a de alugar 
acessórios de luxo, como bolsas Louis Vuitton. "No Japão, já há lojas que vendem artigos de 
luxo de segunda mão", afirma D'Angelo.  
 
O segundo tipo é o consumidor habitual do luxo, que tem poder de compra e interesse pelos 
produtos. Para estes, "é preciso criar experiências exóticas ou atividade raras, como viagens 
ou degustação de café." Por último, estão os consumidores que têm poder de compra, mas 
não se interessam por produtos de luxo. "Eles precisam ter o desejo despertado, com artigos 
super-exclusivos e individuais." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


