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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho trata do mercado de bens de luxo. O tema foi escolhido pela sua 

relevância no cenário econômico atual e pelo seu crescimento vigoroso nos últimos anos, em 

especial nos países do BRIC. Serão abordados inicialmente conceitos microeconômicos básicos 

para uma análise satisfatória do mercado. Em seguida será apresentada a história e a situação 

atual do mercado de bens de luxo, partindo da noção de luxo na era paleolítica, passando pela 

idade média, renascimento para enfim alcançar a atualidade. A situação atual do mercado será 

apresentada de modo a construir um panorama em nível mundial. Trataremos também da questão 

do marketing no setor, e por fim, serão discutidos os desafios e as perspectivas para o mercado de 

bens de luxo para os próximos anos. 

 

Palavras-chave: bens de luxo, marketing, mercado de luxo. 
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ABSTRACT 

 

 

 The present work deals with luxury goods market. The subject’s been chosen for its 

relevance in the present economic scene and for its vigorous grouth in the last years, specially in 

BRIC’s countries. We’re going to discuss about basic microeconomics concepts at the beginning 

in order to a satisfactory analysis of the market. Then, it is going to be shown the history and the 

present situation of luxury goods market, coming from the luxury idea in the Paleolithic age, 

going by the middle age, Renaissance, for at last, reach the present time. The present situation is 

going to be shown in a way to build a market setting in a world level. We’re going to deal also 

with the marketing question in the sector, and in the end, we’re going to discuss about challenge 

and perspectives to the luxury goods market for the next years. 

 

key words: luxury goods, marketing, luxury market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

SUMÁRIO 

                

1 Introdução_____________________________________________________ 8 

2 Conceitos microeconômicos aplicados ao mercado de bens de luxo______10 

2.1. Definições_______________________________________________10 

2.2. Demanda para os bens de luxo_____________________________ 12 

   2.2.1 Demanda de mercado__________________________________ 14 

2.3 Oferta para os bens de luxo________________________________ 16 

2.4 Definição de bens de luxo__________________________________ 17 

2.5 Monopólio e Concorrência monopolista______________________ 18 

2.6 Elasticidade dos bens______________________________________19 

2.7 Externalidades de difusão__________________________________25 

2.8 Considerações finais______________________________________ 29 

3 História e cenário atual do mercado de bens de luxo__________________30 

3.1 Surgimento do luxo_______________________________________ 30 

   3.1.1 Luxo no período renascentista___________________________ 31 

   3.1.2 Luxo no século XIX e na atualidade_______________________33 

3.2 O luxo emocional_________________________________________ 35 

3.3 Cenário atual do mercado de bens de luxo mundial_____________38 

   3.3.1 Perfil do consumidor de luxo atual________________________41 

   3.3.2 O marketing e o mercado de bens de luxo__________________44 

   3.3.3 O mercado de luxo nas economias maduras________________ 46 

          3.3.3.1 Europa__________________________________________47 

          3.3.3.2 Estados Unidos da América_________________________48 

          3.3.3.3 Japão___________________________________________ 49 

   3.3.4 O mercado de luxo no BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China)___50 

         3.3.4.1 Brasil____________________________________________52 

         3.3.4.2 Rússia___________________________________________ 53 

         3.3.4.3 Índia____________________________________________ 54 

         3.3.4.4 China____________________________________________56 

3.4 Considerações finais_______________________________________ 59 

4 Desafios e perspectivas do mercado de bens de luxo___________________60 

4.1 Contrafação das marcas de luxo_____________________________60 

   4.1.1 Impactos da contrafação________________________________ 62 

   4.1.2 Proteção da Indústria de luxo contra a contrafação__________64 

4.2 Quantidades de lojas e licenciamento de marcas________________67 

4.3 Crise e perspectivas do mercado de bens de luxo_______________ 69 

4.4 Considerações finais_______________________________________72 

5 Conclusão_____________________________________________________ 73 

Referências bibliográficas__________________________________________75 

 

 

 

 

 



 

 

7 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1________________________________________________________________12 

Figura 2________________________________________________________________13 

Figura 3________________________________________________________________15 

Figura 4________________________________________________________________17 

Figura 5________________________________________________________________20 

Figura 6________________________________________________________________21 

Figura 7________________________________________________________________23 

Figura 8________________________________________________________________24 

Figura 9________________________________________________________________28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

1 Introdução 

 

 

Em todas as entrevistas que Marc Jacobs, diretor criativo da Louis Vuitton, concede, ele 

diz “Nossa consumidora não quer saber de crise. Ela quer sonho, e é isso que estamos dando a 

ela”. Este trabalho vai falar sobre o mercado de bens de luxo, isto é, aquele mercado que é 

composto por bens desejados pela maior parte da população do planeta, mas que são acessíveis 

somente a uma minoria. Esses bens são jóias, bolsas, sapatos, relógios, perfumes, carros, enfim 

uma série de produtos, todos diferenciados e que são acompanhados por assinaturas, destinados a 

um seleto público, formado por consumidores da classe AAA. Verdadeiras fábricas de sonhos, 

bem de encontro às poucas e simples palavras de Jacobs, os grandes conglomerados de luxo, e as 

grifes familiares são os responsáveis pelo desenvolvimento desses produtos, desses sonhos. Eles 

conseguem aliar com maestria a delicadeza, a criatividade, a sensibilidade, à lógica econômica, 

racional, capitalista, formando um universo de peculiaridades. 

 

Abordaremos a história do luxo desde o período paleolítico, onde já era notado no 

comportamento humano esse conceito, até a atualidade, época em que se vivencia o processo de 

globalização de forma mais profunda e veloz, possibilitando o acesso de consumidores do mundo 

inteiro aos bens de luxo tão desejados. 

 

Será abordada a relação dos consumidores com esses bens, o processo de escolha desses 

produtos, que não é feito somente pelo preço, pois um bem caro não é significado de  bom gosto. 

O consumidor moderno deve adquirir certa cultura para poder consumir o luxo de forma 

apropriada. O luxo não é mais simplesmente a exibição da marca, existe uma história por trás 

dela. Trataremos também da mudança de valores que ocorreu com os produtos de luxo, que se 

tornam cada vez mais subjetivos, buscando dar conforto, prazer e satisfação a quem os possui e 

não somente status. 

 

Mostraremos também a diferença de características do mercado de bens de luxo em 

relação ao mercado de bens em geral. Onde no luxo os consumidores são de um nível superior, 

seja financeiramente, culturalmente, ou ambos e da importância das estratégias das empresas na 

venda dos seus produtos, que deve ser feita com muito cuidado pois a imagem, o intangível é 
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fundamental nesse negócio. Será desenvolvido no trabalho um panorama do mercado de bens de 

luxo em nível mundial, dividindo o planeta em regiões geográficas normalmente utilizada pela 

literatura especializada no assunto, com destaque especial para os países do BRIC: Brasil, Rússia, 

Índia e China, grupo de nações emergentes que já representam boa parte do mercado mundial de 

luxo e que se tornaram nos últimos anos a prioridade dos conglomerados do setor. Ainda 

trataremos dos desafios enfrentados pelo mercado de bens de luxo, em especial o problema da 

contrafação, e as perspectivas para o setor. Enfim, a proposta do trabalho é a da realização de 

uma revisão da literatura disponível sobre o assunto e despertar o interesse para o 

aprofundamento da discussão de temas relacionados em especial ao luxo. 

 

Assim, o trabalho assume a seguinte forma: Na primeira parte relacionaremos os 

principais conceitos da microeconomia com os bens de luxo, demanda, oferta, elasticidades, 

monopólio, entre outros. Na segunda parte, trataremos da história do luxo, desde a era paleolítica 

até os dias atuais, passando pela idade média e a renascença. Discutiremos a relação que os 

consumidores possuem com os produtos de luxo, algo que chega a ser emocional e sentimental 

em alguns casos. Abordaremos questões relacionadas ao marketing desse mercado em particular, 

além de uma análise do setor nas economias maduras e nos países emergentes, isto é, no BRIC, 

que apresenta significativo crescimento nos últimos anos. E por fim, a terceira parte, será 

dedicada aos desafios e perspectivas do mercado de bens de luxo, mostraremos o grande 

problema da pirataria no setor, da questão dos licenciamentos das marcas e das perspectivas para 

o mercado nos próximos anos, sobre o que esperar após a crise econômica que levou as 

economias maduras à recessão no final do ano de 2008 e ao longo de 2009 e que perdurará em 

alguns países por mais algum tempo. 

 

Acreditamos que este tema é um tema relevante, sobre o qual ainda não contamos com 

muitas publicações e por isso resolvemos desenvolvê-lo. 
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2 Conceitos microeconômicos aplicados ao mercado de bens de luxo 

 

O primeiro capítulo será uma análise do mercado de bens de luxo, no qual lança-se mão 

da teoria econômica, fundamentalmente apresentando definições microeconômicas. Relação de 

demanda e oferta, conceitos de monopólio e concorrência monopolista, elasticidade de preço e 

renda, externalidades de difusão, e, as principais características dos bens de luxo integrarão essa 

parte do trabalho. 

 

2.1 Definições 

 

Derivada do latim, a palavra “luxo” significou inicialmente “o fato de crescer de través”, 

posteriormente “crescer em excesso”, e finalmente “excesso em geral”, que desde o século XVII 

expressa a idéia de “luxo” tal como concebemos hoje (Lipovetsky, 2005, p.114). 

 

A economia é a ciência que trata do estudo de como a sociedade administra seus recursos 

escassos. Essa definição está intimamente ligada ao mercado de bens de luxo, segundo Mankiw 

(2005, pg.3), a sociedade precisa tomar muitas decisões, entre elas, deve decidir quem comerá 

caviar e quem comerá batatas. Deve decidir quem vai andar de Ferrari e quem vai andar de 

ônibus. Além disso, uma das mais importantes características desse mercado é a exclusividade e a 

customização de seus produtos, não raro havendo a produção de apenas uma unidade de um dado 

bem. Isso torna esses bens extremamente escassos, demonstrando sua singularidade e relevância 

de possuir estudos desse campo. 

 

“Mercado” consiste em um grupo de compradores e vendedores que, por meio de suas 

interações efetivas ou potenciais, determinam o preço de um produto ou de um conjunto de 

produtos (Pindyck, 2006). No mercado de PCs, por exemplo, os compradores são empresas ou 

usuários; os vendedores são as empresas que fabricam os aparelhos. Além disso, um mercado 

representa mais do que um setor, que é um conjunto de empresas que vendem o mesmo produto 

ou produtos correlatos. 
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A competitividade dos mercados é outro conceito bastante importante na nossa análise. 

Considera-se um mercado totalmente competitivo quando ele é composto de muitos compradores 

e vendedores. Desse modo, individualmente, nenhum comprador nem vendedor influencia de 

forma significativa nos preços dos bens. O mercado agrícola, por exemplo, segue este 

comportamento, onde milhares de fazendeiros produzem e vendem para milhares de 

consumidores, assim nenhum comprador nem vendedor possuem força individual para influir nos 

preços. As commodities são exemplos clássicos de bens que são transacionados nesse mercado. Já 

nos mercados não competitivos, há a possibilidade das empresas possuírem poder de influencia 

nos preços e cobrarem preços diferentes para o mesmo produto (Pindyck, 2006). No mercado de 

luxo, por exemplo, a Hermès e a Armani produzem cada uma o seu terno e cobram preços 

diferentes por seus produtos, utilizando seus próprios critérios para formar o preço, existindo 

consumidores para os produtos das duas marcas. 

 

Os mercados também podem ser definidos de acordo com a sua extensão, tanto geográfica 

como em termos da gama de produtos que nele são oferecidos (Varian, 2000). No mercado de 

bens de luxo a sua definição quanto à gama de produtos é bem mais importante do que a questão 

geográfica. Os bens de luxo são ofertados principalmente em países de primeiro mundo. As 

maisons estão localizadas nas principais praças do mundo, tais como Paris, Londres, Milão, Nova 

York e Tóquio. Isso não significa que a aquisição destes bens estão restritas aos cidadãos 

franceses, ingleses, italianos, americanos e japoneses. Todos aqueles que possuem condições 

financeiras de visitar essas cidades e de adquirir tais produtos são os consumidores deste 

mercado. Muitos habitantes dessas cidades não possuem condições de comprar tais bens. Vale 

lembrar que os países emergentes vêm ocupando cada vez mais espaço entre os consumidores 

destes tipos de bens, havendo cidades nesses países cotadas para se juntarem a esse seleto grupo 

de reduto do luxo; Xangai, Pequim e São Paulo, já figuram entre os lugares onde as grifes estão 

focando sua atenção. O mercado de bens de luxo define, portanto, sua extensão por meio do 

poder aquisitivo do consumidor em detrimento de que parte do mundo ele é. Árabes bilionários 

viajam aos grandes centros do luxo para adquirirem as novas coleções, principalmente para Paris, 

bem como os ricos do leste europeu viajam até a Europa Ocidental para comprar seus bens de 

luxo. Contudo, no próprio mercado de luxo há setores que se limitam geograficamente. O 

mercado imobiliário de Manhatan, em Nova York, onde residem executivos, top models, é 
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limitado àquela região, pois lá estão as sedes, escritórios das grandes empresas, agências de 

modelos, publicidade, que mesmo possuindo imóveis em outros lugares, possuem uma residência 

em Manhatan para quando estão resolvendo negócios na cidade. 

 

Passado os comentários sobre mercado, seus conceitos, definições e alguns exemplos, 

passaremos à análise do seu comportamento, abordando os temas de oferta e demanda. Tais 

conceitos são chave para o entendimento da economia, e são aplicados em diversas questões de 

relevância para este trabalho como o entendimento da variação de preço dos bens de luxo. 

 

2.2 Demanda para os bens de luxo 

 

A análise da demanda deve também explorar o conceito de curva de demanda, uma vez 

que ela nos informa a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar à medida que é 

alterado o preço unitário do produto.  De acordo com essa relação expressa graficamente na 

figura 1, temos a curva de demanda, indicada por D, a mostrar como se dá a relação entre a 

quantidade demandada pelos consumidores e o preço, ou seja, a quantidade demandada depende 

do preço. 

 

Figura 1 
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A curva de demanda possui inclinação para baixo. Ao analisarmos uma curva de demanda 

para um bem normal, os consumidores desejarão sempre comprar uma quantidade maior de um 

bem conforme seu preço se reduz, conforme a figura 1 (Pindyck, 2006). Contudo, na análise que 

estamos a realizar do mercado de bens de luxo, esse comportamento não é válido. Os bens de 

luxo seguem comportamento contrário. Há um conceito em economia que é a teoria dos bens de 

Veblen
1
, que diz que estes bens possuem um aumento na sua demanda à medida que o seu preço 

aumenta. Essa teoria, embora faça sentido teoricamente, nunca teve aplicação prática (Veblen 

Goods, acesso em: 15 set.2009).   

 

 

 

 

Figura 2 

 

                                                
1 Thorstein Veblen (1857-1929) foi economista e sociólogo, de nacionalidade americana e norueguesa. Foi doutor 

pela Universidade de Yale e lecionou muitos anos na Universidade de Chicago, foi lá que, em 1899, publicou a mais 

famosa de suas obras The theory of leisure class, em português, A teoria da classe ociosa. Como tinha formação 

“sociológica”, dava extrema importância às normas sociais e culturais na determinação das mudanças econômicas. 

Para Veblen, o consumo também era uma afirmação de status de um indivíduo perante os outros, o que fez com que 

ele fizesse duras críticas ao comportamento do consumidor conforme abordagem neoclássica (Thorstein Veblen: 

Biografia, acesso em: 15 set. 2009). 
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O gráfico expressa claramente essa anomalia, à medida que o preço do bem aumenta, a 

quantidade demandada segue o mesmo comportamento. 

 

Com relação à curva de demanda ainda, é correto afirmar que a quantidade demandada 

pode também depender de outras variáveis, como a renda, o clima e o preço de outros bens. Para 

uma série de produtos, e isso vale para os bens de luxo, a quantidade demandada aumenta quando 

a renda do agente aumenta. Dada uma renda mais alta, a curva de demanda sofrerá um 

deslocamento à direita. Como visto na figura 1, se o preço fosse constante em P1 e a renda dos 

consumidores aumentasse, seria esperado um aumento na quantidade consumida, de Q1 para Q2, 

dessa maneira ocorreria aquele deslocamento da curva de demanda para a direita. Dessa maneira, 

caso questionássemos que preço os consumidores pagariam para adquirir a quantidade dada Q1, e 

eles responderiam que com uma renda maior estariam dispostos a pagar um preço mais alto, 

digamos P2. Comprovando assim o movimento para a direita da curva de demanda (Pindyck, 

2006).  

 

 

 

2.2.1 Demanda de mercado 

 

A partir da explanação desenvolvida sobre curva de demanda, abordaremos a curva de 

demanda de mercado, obtida por meio das curvas de demanda individuais de todos os 

consumidores de determinado mercado somadas (Pindyck, 2006). Vamos dizer que no mercado 

de bolsas haja somente três consumidores (A, B e C). 
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Tabela 1 

 

 A tabela 1 apresenta a tabulação de vários pontos da curva da demanda de cada um desses 

consumidores. A demanda de mercado (coluna 5) constitui-se pela soma das demandas 

individuais (coluna 2, 3 e 4) correspondente a cada preço. A figura 3 mostra as curvas de 

demanda de bolsas dos três consumidores (DA, DB e DC) e a demanda de mercado (Dmercado) no 

gráfico é as três demandas individuais somadas. 

 

Figura 3 
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Dois aspectos resultantes dessa análise devem ser notados: 

 

a) Haverá um deslocamento para a direita da curva de demanda à medida que mais 

consumidores entrarem no mercado; 

b) A demanda de mercado será afetada pelos fatores que influenciam a demanda de 

muitos consumidores; 

 

A obtenção da demanda de mercado por meio da agregação das demandas individuais não 

é valida apenas para a teoria, ela é bastante útil no campo prático, quando a demanda de mercado 

é calculada a partir das demandas de diversos grupos demográficos ou consumidores de 

diferentes regiões. De modo a ilustrar, poderíamos conseguir informações sobre a demanda de 

apartamentos urbanos a partir das demandas individuais de determinados grupos, como casais 

com filhos, casais sem filhos e homens solteiros. 

 

2.3 Oferta para os bens de luxo 

 

A análise da oferta parte da compreensão do conceito de curva de oferta, a qual relaciona 

a quantidade de bens que os produtores estão dispostos a vender e os seus respectivos preços. 

Essa relação é demonstrada graficamente na figura 4: 
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Figura 4 

 

 

 

A curva de oferta, denominada O na figura, mostra como a quantidade ofertada de um 

bem muda conforme a alteração no preço desse bem. A curva da oferta está inclinada para cima; 

quanto mais altos os preços, maior a capacidade e o desejo das firmas de produzir e vender. Se o 

custo de produção cai, as empresas podem produzir a mesma quantidade com um preço menor ou 

uma quantidade maior com o mesmo preço. A curva da oferta então é deslocada para a direita 

(Pindyck, 2006). Essa leitura da curva de oferta é válida para a maioria dos bens, contudo nesse 

trabalho procuramos sempre apresentar os conceitos da teoria econômica aplicados ao mercado 

de bens de luxo. A fim de realizar esta análise, começaremos com o conceito do que é um bem de 

luxo. 

 

2.4 Definição de bens de luxo 

 

Um bem reconhecido no mercado por sua alta qualidade e seu alto preço é um bem de 

luxo. Normalmente é um bem (ou serviço) não essencial (é supérfluo), porém torna a vida mais 

agradável. De maneira geral são bastante caros e adquiridos exclusivamente por pessoas muito 

ricas, que estão em busca da diferenciação, derivam prazer do sentimento de adquirir produtos 
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exclusivos, ao alcance de poucos, entre esses produtos diferenciados estão peças de roupa e 

acessórios de grife, jóias, além de bolsas e malas de viagem. Contudo, outros mercados 

apresentam seus segmentos de luxo, como automóveis, vinhos, instituições financeiras. O bem de 

luxo possui custos de produção mais elevados do que os bens normais
2
, justamente por ser dotado 

de alta qualidade no material e na fabricação. Isso, porém, não é um empecilho para obter altos 

lucros uma vez que o consumidor desse tipo de bem está disposto a pagar valores 

demasiadamente elevados por ele. A margem de lucro em vestuário de luxo, para se ter noção, é 

de 50-60% e em artigos de couro aproxima-se a 80% (Revista Exame: O luxo descobre o Brasil, 

dezembro de 2008). Responde em parte pelo preço dos bens de luxo a sua característica de ser 

algo exclusivo. A tendência desses produtos serem raros e exclusivos leva a oferta a seguir o 

seguinte comportamento: quanto menor sua oferta, mais alto é o preço que se cobra por ele, como 

por exemplo as jóias exclusivas. 

 

 

2.5 Monopólio e Concorrência Monopolista 

 

Existe uma gama de conceitos microeconômicos relevantes para o mercado de bens de 

luxo, nesse momento partiremos para a análise de mais dois deles, o monopólio e a concorrência 

monopolista. 

 

Monopólio é um conceito econômico amplamente conhecido, mas é interessante reforçar 

a sua definição. Um mercado no qual existe apenas um vendedor, mas uma série de compradores 

é conhecido como Monopólio. O monopolista, por ser o único produtor de um determinado 

produto, pode se beneficiar do controle de preço do mesmo. Normalmente a quantidade do 

monopolista será menor e o seu preço maior do que o do mercado competitivo, impondo dessa 

maneira um custo à sociedade, pois assim menos consumidores poderão adquirir o produto e 

aqueles que o fizerem estarão pagando um preço mais elevado. Reitero que o monopólio puro é 

                                                
2 Ocorre eventualmente de grandes empresas fabricantes de roupas e acessórios serem acusadas de utilizarem mão-

de-obra bastante barata e não qualificada de países em desenvolvimento. Quando se trata das marcas de luxo, isso 

muda, as marcas de luxo ficam livres desses tipos de acusação. A Hèrmes, por exemplo, produz suas bolsas 

artesanalmente na França, a Moschino produz seus vestidos no norte da Itália, e do mesmo modo ocorre com outras 

marcas. O que acontece é que as marcas de luxo podem se utilizar da mão-de-obra mais cara de seus países de 

origem, porque elas cobram preços bastante elevados. As marcas de massa não tem essa possibilidade, pois isso 

colocaria em risco a viabilidade financeira do seu negócio (Survey: Sweating for fashion, 2004).  
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raro, o que ocorre em muitos mercados é poucas empresas concorrendo entre si, o que é 

conhecido como concorrência monopolista, conceito que será desenvolvido a seguir. 

 

Um mercado de concorrência monopolista possui duas características semelhantes às do 

mercado totalmente competitivo: há mais de uma empresa no mercado, e a entrada de novas 

empresas não é limitada. O que distingue da competição total é o fato dos produtos serem 

diferenciados, cada empresa tem a sua marca ou versão do produto que difere em qualidade, 

aparência ou reputação (imagem) e cada empresa é produtora de sua marca. O poder de 

monopólio de cada empresa neste tipo de mercado é determinado pelo sucesso nessa 

diferenciação do produto. Em muitos setores, os produtos são diferenciados entre si. Os 

consumidores vêem a marca de cada empresa como algo diferente, distinguindo-se de outras 

marcas por algum motivo (Pindyck, 2006). Como exemplo, podemos citar o mercado de artigos 

de couro, no qual o modelo de bolsa Kelly da grife francesa Hermès se destaca. A diferença está 

na matéria-prima, no desenho e na reputação (imagem) de sua marca, que é clássica
3
. Dessa 

forma, alguns consumidores estão dispostos a pagar mais por esse objeto. Neste caso a Hermès 

deteria o poder de monopólio, mas este poder é limitado, pois caso o preço da Kelly aumente 

exageradamente, os consumidores poderiam procurar outras bolsas como alternativa. Esse 

exemplo pode refletir analogamente como funciona o mercado dos outros bens de luxo, como o 

de moda e vestuário, o de jóias e relógios, entre outros. Assim, as empresas buscam a inovação na 

diferenciação de seus produtos e a consolidação da imagem das suas marcas. 

 

2.6 Elasticidade dos bens 

 

Até o momento, vimos que variações no preço dos produtos, na renda dos agentes e 

alguns outros fatores externos influenciam na demanda e na oferta de alguns bens, mas de que 

forma é possível quantificar essas variações? Para este fim, contamos com o conceito de 

elasticidades. A elasticidade mede em unidades quanto uma variável pode ser afetada por outra, 

ou seja, um número que nos mostra a variação percentual que ocorrerá em uma variável como 

reação a um aumento de X% em outra variável. Antes de entrarmos especificamente no conceito 

                                                
3 A empresa foi fundada em 1837, focada na produção artesanal de objetos de couro. 
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de elasticidade, vamos apresentar a definição de bens normais, inferiores e o que se entende por 

Curva de Engel. 

 

São ditos bens normais aqueles que à medida que o consumidor aufere mais renda, ele 

passa a consumir em maior quantidade. Estes bens apresentam elasticidade de renda da demanda 

positiva. No caso dos bens inferiores, a quantidade demandada diminui à medida que a renda do 

consumidor aumenta. Assim, sua elasticidade-renda da demanda é negativa. 

 

Um exemplo de bem inferior é o consumo de leite, um indivíduo que normalmente 

consome leite B, ao auferir mais renda passará a comprar leite A. Logo, quanto maior sua renda, 

menor seu consumo leite B, tornando esse leite um bem inferior, como demonstrado no gráfico 

que segue: 

 

Figura 5 

 

 

 

 



 

 

21 

O aumento na renda reflete na diminuição do consumo de leite B, que entre os pontos A e 

B apresenta características de bem normal. Porém, quando a curva de renda consumo se inclina 

para a esquerda, entre os pontos B e C, torna-se um bem inferior. 

 

Antes de abordarmos as elasticidades, discutiremos outro conceito interessante, o das 

Curvas de Engel. Elas relacionam a quantidade consumida de uma mercadoria à renda do 

consumidor. A figura 6 mostra a Curva de Engel para o leite B, derivada da figura 5. Pode-se ver 

que o consumo desse bem cresce de 10 para 20 unidades quando a renda aumenta de $20 para 

$40. No entanto, à medida que a renda continua a se elevar, indo de $40 para $60, o consumo cai 

para 15 unidades. A parte da Curva de Engel que possui inclinação descendente corresponde à 

faixa de renda para a qual o leite B é considerado um bem inferior. No gráfico abaixo, o leite B é 

considerado um bem normal para rendas inferiores a $40 e um bem inferior para rendas 

superiores a $40. 

 

Figura 6 
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Uma vez abordados os conceitos de bens normais, inferiores e Curva de Engel, 

passaremos a falar sobre elasticidades. 

 

O primeiro tipo de elasticidade a ser discutida será a elasticidade-preço da demanda. A 

elasticidade-preço da demanda corresponde à variação percentual da quantidade demandada Q, 

resultante de um aumento de 1% do preço P, como mostra a equação (Pindyck, 2006). 

 

          ΔQ/ Q        P        ΔQ 

EP =  
 __________  

=  
_____   *    _____

 

ΔP/P         Q         ΔP 

 

Quando o valor desta equação é maior do que 1 em magnitude, dizemos que a demanda é 

elástica ao preço, porque o percentual de redução da quantidade demandada é maior que o 

percentual de aumento de preço. Nesse caso existem substitutos e um aumento no preço faz o 

consumidor passar a comprar menos dessa mercadoria e mais do bem substituto. Quando o 

resultado da equação é menor do que 1 em magnitude, a demanda é inelástica ao preço. E nesse 

caso não há substitutos. 

 

Os bens normais possuem sua demanda elástica, isso quer dizer que, á medida que o seu 

preço aumenta, a quantidade demandada deste bem diminui proporcionalmente ou até um pouco 

mais. O gráfico neste caso seria o seguinte: 
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Figura 7 

 

 

 

 

Pensando desse modo, para este tipo de bem, um aumento de preço não é viável se o 

ofertante deseja aumentar sua receita. 

 

A demanda é inelástica nos bens conhecidos como superiores, os quais quando sofrem 

uma elevação no seu preço, apresentam uma queda na quantidade demandada menos do que 

proporcional. 

 

Demonstrando graficamente se comportaria dessa forma: 
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Figura 8 

 

 

 

Para este tipo de bem, até certo ponto é lucrativo um aumento de preços. 

 

 

Os bens de luxo ultrapassam a fronteira dos bens superiores. Por motivos que 

explanaremos no próximo capítulo, os bens de luxo apresentam um comportamento, no qual 

mesmo apresentando um aumento no seu preço, ele não apresenta queda na sua quantidade 

demandada. 

 

O outro tipo de elasticidade que nos interessa, é a elasticidade-renda da demanda, que 

corresponde à variação percentual da quantidade demandada Q, resultante de um aumento de 1% 

da renda I, como mostra a equação (Pindyck, 2006). 

 

           ΔQ/ Q         I        ΔQ 

EI =  
 __________  

=   
_____   *       _____

 

          ΔI/I            Q         ΔI 
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Quando falamos dos bens de luxo, temos a elasticidade da renda da demanda positiva e 

maior do que 1. Concluímos, portanto, que à medida que as pessoas auferem mais renda, elas 

destinam uma maior parte dessa renda á compra de bens de luxo. 

 

Uma propriedade bastante interessante de ser observada da elasticidade, é a da análise de 

curto e longo prazo, ou seja, no momento de verificar a elasticidade dos bens, podemos observa-

la em um curto espaço de tempo e em um longo espaço de tempo, existindo uma diferença no 

resultado das duas (Pindyck, 2006). Ao se tratar estritamente do caso da elasticidade da renda de 

demanda para os bens de luxo, usualmente a elasticidade será maior no longo prazo do que no 

curto prazo. Consideremos a situação de uma família classe AAA, onde seu provedor, que já 

possui uma boa renda, aufere um aumento de, digamos 30% nesta renda. Logo no primeiro mês o 

seu consumo de bens de luxo aumenta em relação a vestuário ou acessórios, mas com essa renda 

adicional a longo prazo, mais de um ano, por assim dizer, ele terá condições financeiras de 

adquirir um novo automóvel, por exemplo. Deste modo, no início ocorreria um pequeno aumento 

no seu consumo e posteriormente, decorrido um espaço de tempo maior, o consumo continuaria 

se elevando ainda mais, mostrando que a elasticidade no longo prazo é maior do que no curto 

prazo para este mercado em particular. 

 

2.7 Externalidades de difusão 

 

O assunto que trataremos agora em nenhum momento foi considerado no estudo da 

demanda nesse trabalho. Até o presente momento, consideramos que a demanda sofria apenas 

influencia de aspectos próprios de cada consumidor, como o seu gosto pelo bem, sua renda 

disponível na hora da compra e de fatores externos como o preço do produto, entre outros. Em 

momento algum cogitamos a idéia de que a demanda de um consumidor pode ser um fator 

relevante para influenciar positiva ou negativamente a demanda de outro consumidor, ou que o 

número de consumidores que demandam certo bem pode interferir na escolha de consumo de 

outro ser. 
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Externalidades de difusão é como intitulamos esse conceito, conforme dito anteriormente, 

podem ser positivas ou negativas. Uma externalidade de difusão positiva quer dizer que um 

consumidor típico tem um aumento da sua demanda por certa mercadoria, dado um crescimento 

na quantidade demandada desse bem por outros consumidores. E quando a quantidade 

demandada diminui, existe uma externalidade de difusão negativa (Salvatory, 2003). 

 

Os bens de luxo indubitavelmente possuem a propriedade da externalidade de difusão 

negativa, porém, para podermos abordar melhor essa propriedade, primeiramente explicaremos o 

conceito de efeito cumulativo de consumo, que é a externalidade de difusão positiva. 

 

Denominamos efeito cumulativo de consumo o desejo que o consumidor possui por 

determinado bem porque quase todo mundo o possui e por isso ele quer “entrar na onda” pois o 

produto “está na moda”, ou porque esse efeito torna o bem mais útil, como é o caso dos e-mails, 

que se tornam mais útil à medida que mais pessoas o utilizem. Esse efeito é bastante notado entre 

crianças, por meio de brinquedos, jogos, roupas e outros produtos ligados a imagem de 

personagens de TV. Suponhamos que nos EUA, no lançamento do seu videogame, Wii, a 

Nintendo
4
 disponibilizou para venda no mercado 200 mil unidades, uma quantidade pequena 

quando comparada à totalidade da população americana, seu mercado consumidor potencial. 

Depois de um período, todas as unidades haviam sido vendidas, nesse caso principalmente pelo 

seu valor intrínseco, que é a de se divertir jogando. Assim, como o número de unidades vendidas 

ainda não era muito expressivo em relação ao total de consumidores, o produto ainda não 

ocupava uma posição de destaque no mercado. Quando a Nintendo colocou à venda a segunda 

remessa, agora mais 500 mil Wiis, logo o produto foi desaparecendo das prateleiras e como já 

eram quase 700 mil unidades comercializadas, inclusive para algumas celebridades e formadores 

de opinião, o público em geral começou a achar que deveria ter o seu Wii também. Assim por 

diante a demanda do produto cresceu, ele se tornou mania nos EUA e quanto mais pessoas 

tinham o produto, mais pessoas queriam comprá-lo. 

 

                                                
4 A Nintendo é uma empresa japonesa fabricante de videogames. É tida como o grande símbolo mundial de 

videogames devido a sua competência e sucesso na venda destes aparelhos e no seu extenso trabalho em criar 

personagens carismáticos que cativam o público. 
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O efeito cumulativo de consumo está associado à novidade e moda, porém uma 

externalidade de difusão positiva pode também surgir por outras razões. Quanto maior for o 

número de pessoas que possui determinado bem, maior valor intrínseco desse bem para cada 

proprietário. De nada adianta somente um consumidor possuir um software, sistema operacional 

para um microcomputador, pois o desenvolvimento de programas, ferramentas para esse sistema 

não seria rentável para as empresas, logo quanto mais pessoas tiverem o mesmo sistema 

operacional, melhor para o consumidor, pois a oferta de programas, ferramentas será maior e o 

sistema operacional mais útil. 

 

As externalidades de difusão negativas são chamadas de efeito de diferenciação de 

consumo, e se refere ao desejo de possuir bens exclusivos ou raros. A quantidade demandada de 

uma mercadoria desse tipo será mais alta quanto menor for o número de pessoas que a possuírem, 

Os bens de luxo se enquadram exatamente nesse conceito, jóias, vestidos feitos sob encomenda 

por estilistas famosos, coberturas em endereços badalados, são exemplos desses bens de consumo 

diferenciado. Quando falamos nesse tipo de bem, o seu valor é atribuído ao seu prestigio, status, 

tradição e exclusividade que ele proporciona. 

 

Podemos verificar a demanda desses bens por meio do seguinte gráfico. 
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Figura 9 

 

 

 

A figura 9 mostra o efeito diferenciação de consumo. D2 é a curva da demanda que se 

aplica quando os consumidores acreditam que apenas 2 mil pessoas já possuem tal mercadoria. 

Se os consumidores pensassem que 4 mil pessoas possuíssem a mercadoria, esta se tornaria 

menos exclusiva e o seu valor de diferenciação de consumo apresentaria redução. A quantidade 

demandada seria então menor, correspondendo então à curva D6. Os consumidores acabarão 

sabendo qual o verdadeiro grau de exclusividade da mercadoria, assim a curva da demanda de 

mercado é determinada unindo-se os pontos das curvas D2, D4, D6, etc, que correspondem às 

quantidades 2 mil, 4 mil, 6 mil etc. 

 

O efeito de diferenciação do consumo torna a demanda menos elástica. Vamos supor que 

o preço inicial de $ 30 mil tivesse 2 mil consumidores adquirindo o produto. Caso não existisse o 

efeito de diferenciação do consumo e o preço fosse reduzido para $ 15 mil, o número de pessoas 

que comprariam a mercadoria aumentaria para 14 mil (curva D2). Contudo, como se trata de um 

bem de consumo diferenciado, seu valor apresentará uma significativa redução se um número 
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maior de pessoas o possuir. O efeito diferenciação de consumo refreia o aumento da quantidade 

demandada, reduzindo-a em 8 mil fazendo com que a um preço de $ 15 mil, somente 6 mil 

pessoas adquiram o produto. 

 

2.8 Considerações finais 

 

Vimos, pois, neste primeiro capítulo, que os bens de luxo possuem características 

próprias, que os diferenciam dos outros tipos de bens e que por meio da customização dos 

principais conceitos econômicos, como oferta, demanda, elasticidade, etc, podemos compreender 

a lógica desse mercado. 

 

Procuramos reiterar que a idéia das elasticidades é um conceito-chave para o 

entendimento das diferenças entre os bens de luxo e os outros tipos de bens. Que existe uma 

enorme particularidade no comportamento da demanda em relação ao preço desse tipo de 

bem.Também buscamos mostrar a questão das externalidades de difusão, positivas e negativas. 

 

Nos próximos capítulos esses conceitos também serão citados, porém em situações 

práticas. 
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3 História e cenário atual do mercado de bens de luxo no mundo 

 

Nesse segundo capítulo, vamos delinear o luxo por meio de uma perspectiva histórica. 

Partiremos da era paleolítica, passando pela idade média e renascença, período no qual os artistas 

recebem status e começam a assinar suas obras, e chegando, enfim a atualidade. Passaremos por 

temas mais em voga, como a relação dos consumidores com os produtos de luxo, que, muitas 

vezes, alcança um caráter emocional. Traçaremos o perfil desse consumidor e mostraremos a 

influência do marketing nesse mercado atualmente. Na sua discussão, temas como a quantidade 

de lojas ideal para o incremento nas vendas, o cuidado das empresas com suas marcas a fim de 

que não percam o seu valor tradicional serão tratados. Analisaremos também os aspectos do 

consumo de luxo no mundo, de forma a criar um panorama desse mercado, tratando das 

economias maduras: EUA, Europa e Japão e dando ênfase ao BRIC: grupo formado pelos mais 

importantes países emergentes do mundo, Brasil, Rússia, Índia e China. 

 

3.1 Surgimento do Luxo 

 

Desde os primórdios da humanidade o luxo já estava enraizado no ser humano, 

começaremos uma análise do luxo mundial partindo de um período muito antigo, a era 

paleolítica. Ora, os habitantes do nosso planeta, naquele momento não possuíam a mesma 

percepção de mundo que temos hoje, e não poderiam ter, uma vez que estavam inseridos em um 

contexto totalmente diferente daquele. Eles contavam com habitações muito limitadas, bem como 

assim eram suas vestimentas e seus utensílios. A posse de bens de valor no conceito atual, não 

detinham, porém isso não os impedia de usufruir de algum luxo, que significa, por exemplo, 

realizar festas, gozar de tempo livre, comer em demasia e exibir uma atitude de despreocupação 

deliberada com o amanhã. Tinham em mente a idéia de consumir tudo de que dispunham no 

momento, de uma só vez, sem a preocupação de guardar um pouco para o futuro. O luxo 

paleolítico era viver o presente, ignorando a “racionalidade” econômica de poupar (Lipovetsky, 

2005). 
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Na antiguidade, devido à idéia de desapego aos bens materiais, ostentava luxo aquele que 

era generoso com os outros. Os bens de luxo, em sua origem não eram somente objetos de 

prestígio, mas também ações cometidas pelos indivíduos e os modos de relacionamento daquela 

sociedade. “Distribuir tudo em excesso, dar festas e presentes exagerados e oferecer hospitalidade 

generosamente é transformar o estrangeiro em amigo, substituir a hostilidade pela aliança, os 

recursos das armas pela reciprocidade”, disse Lipovetsky
5
 . Essa era mais uma forma do luxo 

encontrada nos primórdios da humanidade. 

 

O surgimento do Estado e da sociedade dividida em classes marca uma nova fase no 

estudo da história do luxo. O luxo passou a desempenhar um papel na distinção entre essas 

classes, entre senhores e súditos, nobres e plebeus, ricos e pobres. O luxo passa a estar presente 

nos fenômenos de acumulação de posse, centralização de poder e hierarquização. A partir de 

então, venera-se as arquiteturas grandiosas, os palácios e as cortes, com o objetivo nítido de 

demonstrar a divisão de classes. Existia no mundo uma necessidade primitiva de beleza e 

transcendência. Ao redor do mundo, os governantes passam a erguer templos e enriquecê-los com 

sua decoração banhada a metais nobres, na crença de que isso aproximaria o Céu da Terra. Os 

egípcios, judeus, romanos, assírios e babilônicos encontravam seus deuses no ambiente suntuoso 

dos templos. Tratava-se de agradar aos sentidos, provocar o transporte místico por meio de jóias 

raras, obras de arte e construções magníficas. No Egito, os faraós constroem enormes tumbas, 

também decoradas especialmente para assegurarem sua presença eterna no além. Na 

Mesopotâmia e na China, os palácios eram ricos em haréns onde haviam mulheres distribuídas 

por categorias hierárquicas (Lipovetsky, 2005). 

 

3.1.1 Luxo no período renascentista 

 

A partir do fim da Idade Média e da Renascença, ocorreu mais uma ampliação das classes 

de luxo. A monarquia permanecia forte, porém uma nova classe vinha ganhando força, vivia um 

momento de franca ascensão, entrando para a elite que ostentava o luxo, era a burguesia. Nesse 

ponto, o luxo já era tratado abertamente como supérfluo, mas a burguesia não se importava e 

                                                
5 Gilles Lipovetsky nasceu em Millau, na França, em 1944. Filósofo e professor, é um pensador do individualismo 

contemporâneo. É autor dos livros “O império do efêmero” e “O luxo eterno”. 



 

 

32 

aumentava cada vez mais seus gastos com vestuário, jóias e moradia a fim de demonstrar sua 

“igualdade” perante a nobreza. Com a riqueza desses comerciantes e banqueiros, o luxo deixa de 

ser um estado baseado no nascimento exclusivamente e passa a pertencer a quem puder adquiri-lo 

através do seu talento e trabalho abrindo um precedente para a mobilidade social (Lipovetsky, 

2005). 

 

O desejo de exibir-se e ser valorizado pelos outros por meio da ostentação de bens de 

valores sempre existiu, no período renascentista o luxo criou maneiras inéditas disto acontecer. 

Uma maneira bem marcante que demonstra essa percepção do supérfluo no luxo desde a 

Renascença era o costume dos nobres de tornarem-se protetores de artistas, lhes agradando por 

meio de presentes, gentilezas e em troca encomendavam-lhes obras de arte para a corte. É nessa 

fase que o luxo começa a penetrar o ambiente artístico e cultural de forma mais profunda e os 

artistas a possuírem o sentido que lhes é conferido hoje. É neste ciclo também, que as obras de 

grande valor começam a ser assinadas e seus criadores assumem papel de personalidades de 

destaque, celebridades. 

 

Os nobres e os burgueses ricos procuravam cercar-se de obras de arte, a posse delas, não 

raro de coleções inteiras, tornaram-se objetos de prestigio na elite da época. Por volta do início do 

século XIV, os mecenas e doadores pedem aos artistas que façam efígies nas sepulturas ou nas 

paredes das catedrais com uma aparência individual, que fosse semelhante aos seus rostos, 

iniciava-se a arte do retrato dos patrocinadores. Posteriormente, surge a vontade de possuir os 

retratos em miniatura, orlados de pedras preciosas e dependurados no pescoço. Isso tudo leva a 

um aumento no número de colecionadores e amantes de arte, que passam a desejar uma vida mais 

bela e refinada (Ranum, 2001). Estabelece-se uma relação afetiva do dono com a sua obra de arte, 

nessa época também são pintados os primeiros quadros de natureza-morta, refletindo essa 

apreciação pelo belo (Ariés, 1981-2). 

 

Foi nessa época que a arte e o luxo alcançaram um novo tipo de reconhecimento, havia 

uma dimensão sensual das artes, uma promoção social de valores estéticos, busca do belo e 

conseqüentemente desclericalização das obras (Duby, 1993). É a partir desse momento, que a 
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civilização ocidental assiste o surgimento dos dois principais temas do luxo moderno, a moda e 

as antiguidades. 

 

Na segunda metade do século XIV, novas formas de relação com as antiguidades 

aparecem, a nobreza passa a dar ordens de copiar e traduzir os textos latinos. Amplia-se a procura 

por manuscritos antigos e acabavam desenterrando obras de arte de períodos anteriores. Tudo 

aquilo que por pertencer ao passado, não possuía valor, passa a ser a partir de então, apreciado e 

valorizado
6
. Mais uma vez o Luxo se defronta com uma nova paixão, que será venerada e 

desejada, as antiguidades (Lipovetsky, 2005). Nos séculos XVI e XVII, os colecionadores de 

antiguidade já formavam um número grande de pessoas e já era organizado leilões e vendas 

públicas em mercados de obra de arte e antiguidades, onde eram disponibilizadas estátuas, 

medalhas, moedas, vasos e etc. O luxo era composto por uma busca incessante pelo antigo e por 

um frenesi do presente, ditado pelas obras de arte e pela moda. Num período posterior, mais 

precisamente na época das grandes navegações, das viagens feitas pela Rota da Seda, o objetivo, 

no final das contas era o de fomentar o comércio de luxo do período (Carta, 2005). 

 

A invenção do luxo tal como o conhecemos hoje é atribuída ao monarca Luis XIV, que 

governou a França entre 1643 e 1715. Sinônimos de sofisticação e glamour para a sociedade 

contemporânea, os diamantes e o champagne receberam tal status a partir do reinado do monarca. 

Os artesãos da época foram os responsáveis pelo sapato de salto alto, imprescindível para as 

mulheres elegantes. É no reinado de Luis XIV que surge a gastronomia francesa com seus chefs, 

a alta- costura com seus estilistas-estrelas, as grifes, butiques e os salões de cabeleireiro (Carelli, 

2005). O luxo contemporâneo possui em essência as mesmas coisas do luxo de Luis XIV, é 

apenas uma reflexão de um processo que teve início quatro séculos atrás. 

 

3.1.2 Luxo no século XIX e na atualidade 

 

O processo de produção de bens de luxo, como dito anteriormente, era baseado na 

demanda, ou seja, a oferta era conforme os pedidos dos clientes. O cliente é o patrão e o artesão 

                                                
6 “Primeiro na Itália e depois em toda a Europa, propaga-se a moda de colecionar antiguidades” Lipovetsky 

(Lipovetsky, 2005). 
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executa seus pedidos. No período pré-moderno, a primazia do cliente e a fabricação de peças 

únicas é o modo que prevalece. Com a modernidade, esse conceito é alterado. Em meados do 

século XIX, Charles Worth inova ao criar o conceito de alta-costura
7
, aproximando o luxo do 

estado de modernidade em que se encontra agora. Sua inovação reside no fato de ser um criador 

livre e independente, criava seus modelos independentemente da procura particular. A 

possibilidade de aparecerem como criadores livres e independentes, conferida aos costureiros foi 

dada por ele. 

 

A idéia de que o costureiro era um artesão obscuro, se altera para a imagem de um artista, 

com renome capaz de ultrapassar as fronteiras da sua nação. É importante notar que essa fase é de 

suma importância no processo de assimilação do luxo tal como é hoje. É nesse momento que o 

luxo passa a ser associado a um nome, as casas comerciais (maisons) ganham importância e 

prestígio. Alguns nomes surgidos na época permanecem no mercado até hoje. O luxo 

personalizou-se. O bem não possui mais o nome de um alto hierarca ou de um lugar geográfico, o 

nome passa a ser do costureiro ou da maison para a qual ele trabalha. O luxo não se apóia mais 

somente na qualidade do material, elementos como a aura do nome, o renome, o prestígio das 

grifes, a tradição, são incorporados no conceito de luxo. 

 

Todas essas mudanças e a alta costura levam a indústria do luxo a tomar a forma de 

indústria da criação. A qualidade dos produtos continua alta, a produção continua sendo feita 

manualmente, de forma artesanal, apenas com a diferença de que alguns modelos eram 

reproduzidos em série, por vezes em centenas de unidades
8
. Foi a alta-costura a responsável pela 

invenção da série limitada como medida de barrar a produção em série de modelos-padrão pelo 

progresso industrial. Apenas para se ter uma noção da forma em que o luxo se encontrava após a 

consolidação da alta-costura, em 1873 1,2 mil operários trabalhavam para Worth e em 1935, 4 

                                                
7 Em 1858 Napoleão III, querendo o melhor para sua esposa, Imperatriz Eugênia, pediu a Charles Frederick Worth, 

um estilista inglês, que na época estava na moda em Paris, para desenhar-lhe um guarda-roupa completo. Um pedido 

da monarquia acabou gerando outros por toda a Europa e depois à  cópias baratas das obras de Worth. Para proteger 

o que hoje chamamos de propriedade intelectual, Worth, em 1868, criou o Sindicato da Alta Costura, para fomentar 

o mercado da moda parisiense (Survey, fashion’s favourite, 2004); 
8 O casamento da alta costura com a indústria moderna traduz-se igualmente por seus vínculos com o perfume. A 

partir do começo do século XX, os costureiros vão lançar perfumes ou estarão associados a eles: Poiret em 1914 com 

o “Fruit défendu” (para a casa Rosine) e Chanel em 1921 com o No.5 (Lipovetsky, 2005). 
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mil trabalhavam para Chanel. Em 1925 a alta-costura representava 15% das exportações 

francesas. (Lipovetsky, 2005). 

 

Essa ruptura exposta logo acima foi a responsável pelos moldes em que o mercado de 

luxo se encontra atualmente. Hoje, quem comanda o mercado de bens de luxo são os grandes 

conglomerados mundiais que são extremamente organizados e complexos. Esses grupos possuem 

suas ações negociadas em bolsas de valores e contam com um grande portfólio de marcas de 

luxo. É bastante comum a transação dessas marcas entre esses grupos por meio da compra e 

venda de suas ações. O luxo permeia de uma forma tão intensa o consumidor hoje, que até 

mesmo marcas que não pertencem a categoria luxo gastam somas enormes para colocar no 

mercado algum produto premium, para ocupar a posição de top de linha. O objetivo maior desse 

tipo de estratégia é que esse tipo de produto contribua positivamente para toda a linha de 

produtos de uma empresa, agregando mais prestígio, conferindo-lhe uma aura de luxo, ainda que 

de forma parcial. É marcante em alguns setores a presença de produtos premium, bancos e 

montadoras de automóveis são alguns exemplos dessa atitude. No caso dos bancos comerciais, 

houve uma segmentação nas suas carteiras de clientes, e aqueles que possuem alta renda 

passaram a ser atendidos em agências diferenciadas, uma espécie de grife dos bancos comerciais. 

Como exemplo podemos citar o Itaú Personnalité, do Banco Itaú, o Real Van Gogh, do Banco 

Real, o Bradesco Prime, do Banco Bradesco, o BB Stilo, do Banco do Brasil, etc. E da mesma 

forma que empresas que não pertencem ao mercado de bens de luxo brincam com ele ao 

lançarem seus produtos premium, o mercado de bens de luxo também se utiliza das práticas 

usuais do mercado de massa, como os altos custos de lançamento, comunicação e publicidade dos 

novos produtos com o intuito de alavancar suas vendas. Isso aponta para um movimento que o 

mercado de luxo tem seguido de forma veloz e ininterrupta, que é o da crescente utilização do 

marketing, assunto que será discutido posteriormente nesse mesmo capítulo. 

 

3.2 O luxo emocional 

 

As idéias de Thorstein Veblen já foram citadas anteriormente, mas de qualquer forma é 

bom relembrá-las. Veblen foi um economista que afirmou a existência do consumo de bens 

supérfluos, que o ser humano consumia este tipo de bem por uma questão de status. Ele dizia que 
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as pessoas mais ricas utilizavam seu vestuário para demonstrar superioridade sobre a classe 

trabalhadora e que a mulher bem-vestida representava a riqueza do homem que a acompanhava. 

Suas idéias permanecem atualizadas, é possível perceber claramente hoje que existe muito 

consumo de bens supérfluos e este consumo tende a crescer cada vez mais. Veblen também dizia 

que este consumo, o do supérfluo, provocava no consumidor um sentimento de estar bem consigo 

mesmo e elevava a sua auto-satisfação. O luxo, para ele, não servia somente para a admiração dos 

outros, mas para que o consumidor admire cada vez mais a si próprio (Thorstein Veblen, acesso 

em 15 de set. 2009). 

 

Ao trazer este conceito para a atualidade, podemos dizer, que com o crescimento da 

população mundial e um aumento do individualismo existe uma vontade, um sentimento de 

sentir-se único, de se destacar em meio à massa. Esse desejo pode ser realizado por meio do 

consumo, buscando um modo particular ao se vestir, procurando experiências inigualáveis, 

muitas vezes realizadas através dos sentidos, como uma viagem a um lugar inusitado, que brinda 

a visão, ou até mesmo a degustação de uma iguaria, presenteando o paladar com um sabor 

luxuoso, para poucos. Em “o Luxo Eterno”, livro escrito por Lipovetsky, encontramos a opinião 

do autor com relação a essa significância do luxo para o homem, ele diz que “Hoje, o luxo está 

mais a serviço da promoção de uma imagem pessoal do que de uma imagem de classe.” O 

consumidor de luxo típico ideal, passa a ser aquele que busca inspiração em modelos de outros 

grupos, usa diferentes estilos, assume mil faces. Daí a idéia de que homens e mulheres não 

buscam mais a exibição da riqueza, mas sim a experiência de novas sensações e emoções, o 

homem permeia por uma série de situações que lhe confere prazer. É o luxo emocional 

(Lipovetsky, 2005). 

 

Essa fascinação exercida pelos bens de luxo sobre as pessoas é a justificativa da 

inelasticidade da demanda por bens de luxo, como exposto no capítulo anterior. Ao analisar 

racionalmente esse tipo de bem, ele é supérfluo, porém torna-se essencial para alguns indivíduos. 

Mesmo com um aumento no preço desses bens, a vontade da pessoa de possuir o bem de luxo 

não diminui, inclusive, muitas vezes aumenta. Existem muitos casos de pessoas que poupam seu 

dinheiro, deixam de adquirir bens essenciais para o cotidiano, apenas para adquirirem um bem de 
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luxo, como uma peça de roupa, uma bolsa de couro ou até mesmo um par de sapatos de alguma 

grife, simplesmente pelo fato de que isso lhes trará uma sensação muito boa. 

 

As marcas de luxo atualmente enfrentam um grande desafio, quase paradoxal, a maior 

parte dessas empresas surgiram há pelo menos 50 anos atrás, logo são tradicionais e trazem uma 

história consigo. Ao se deparar com novas marcas de luxo, cada vez mais freqüentes no mercado 

atual, essas grifes tradicionais não podem se fixar apenas à sua herança e tradição e 

inevitavelmente são obrigadas a inovar. Esse processo é bastante complicado, pois existe uma 

preocupação com relação a se evitar a estagnação da marca, a conquista de novos mercados e de 

novos clientes, elas devem se atualizar, mas de forma a manter a fidelidade àquela linhagem que 

a acompanha desde a sua criação. Isso é curioso, pois as marcas de luxo possuem algumas 

ferramentas para fugir deste paradoxo, elas exploram este lado histórico da marca enquanto 

tratam de renovar suas coleções, contratam estilistas e designers bastante atualizados com as 

tendências de mercado. Essas maisons exploram toda a questão da memória, da história de sua 

criação, dos seus fundadores e criadores, das suas inspirações na época, da maneira artesanal 

como os bens eram feitos no início de sua produção. Isso tudo colabora para a formação de um 

estado de mito em algumas marcas para os seus consumidores fiéis. 

 

E o conceito de luxo é realmente esse, o da criação de uma imagem eterna da marca, 

destacando seu aspecto atemporal, sua forte sobrevivência ao tempo, sua força, vitalidade a 

sensação de poder que ela terá ainda por muitos anos. Esse aspecto mítico sentido por muitos 

consumidores, confere às marcas o direito de serem consumidas de modo diferenciado. 

Utilizemos o exemplo dos vinhos de luxo, existe um ritual para se beber o vinho, devemos seguir 

uma série de passos para degustá-los, girar a taça para que o aroma se desprenda do líquido, 

apreciar esse aroma, e só depois degustar o líquido, tudo isso em uma taça apropriada para o 

consumo de tal produto. Por causa de considerações como essas que os produtos de luxo são tão 

especiais, diferenciados dos produtos de massa e conferem acesso a poucos e seletos 

consumidores (Lipovetsky, 2005). 

 

Indiferentemente dos países, o sistema de luxo se apóia no desejo, na posição distante que 

ocupa, no fato de ser algo merecido; é a dotação de uma aura intangível, que se encontra acima 
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do banal, do simples e acima da qualidade de vida comum. O luxo é uma forma de realização e 

de oferenda que o individuo faz a si próprio e aos outros. Para os bens de luxo, as três principais 

dimensões são a extrema alta qualidade, o preço elevadíssimo e o prestigio da marca. Do mesmo 

modo, uma marca de luxo é definida pela altíssima qualidade dos seus produtos e pelo 

reconhecimento mundial, com produtos muito caros de um estilo inigualável. 

 

As representações sobre o mundo do luxo concebidas pelos clientes das marcas que fazem 

parte dele e que mais despertam seus sonhos, organizam-se a partir de lógicas culturais 

diferentes. Na Ásia e nos países em que os clientes possuem acesso a uma nova fortuna, a lógica 

ostentatória é predominante. Nos EUA, onde “o valor do dinheiro” e o senso do que se “obtém 

em troca do dinheiro” são muito fortes na cultura, o que determina a lógica econômica e 

hedonista. Uma lógica de autenticidade ou para as riquezas estabelecidas há gerações para os 

mercados europeus. Neste último caso, os clientes são particularmente atentos e críticos em 

relação à evolução das marcas e de suas propostas, pois criam a expectativa de que todo novo 

produto lançado pela marca enraíza-se o mais perto possível de sua personalidade e, portanto, de 

sua identidade. (Lipovetsky, 2005) 

 

3.3 Cenário mundial do mercado de luxo 

 

O mercado de luxo vinha apresentando resultados excepcionais nos últimos anos, a 

década de 80 foi marcada pelo consumo eufórico das economias maduras e também dos países 

asiáticos que emergiam, a década de 90 reservou um bom crescimento, mostrando, contudo que 

os consumidores, principalmente os norte-americanos, aprenderam a lidar com o luxo, 

modificaram em parte a sua cultura, tornando-se mais cautelosos e racionais no ato da compra de 

produtos de grife. Os japoneses sempre ocupavam posição importante nesse mercado, 

representando em média ¼ do faturamento dos conglomerados de luxo. 

 

Como já mencionado anteriormente, nas últimas décadas o mercado de luxo assume esse 

formato de ser disputado por poucos, mas grandes conglomerados de empresas, que possuem 

cada um, dezenas de marcas. Esse segmento movimenta cerca de US$ 250 bilhões por ano, 

registrando nos cinco anos anteriores a 2008 uma média de crescimento de 10% ao ano. 
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Atualmente, o maior conglomerado de luxo do mundo é o grupo LVMH, um império, presidido 

pelo francês Bernard Arnault, 59 anos, 13° homem mais rico do mundo, com patrimônio 

estimado em 25,5 bilhões de dólares (Revista Exame: O Luxo descobre o Brasil, 2008). O grupo, 

que foi criado em 1987 e faturou em 2008, 17.193 bilhões de Euros com lucro de 2.026 bilhões 

de Euros, detém, além das marcas que lhe conferem o nome, Louis Vuitton (fundada em 1845), 

Moët (fundada em 1743) e Henessy (fundada em 1765), as marcas de champagne Dom Pérignon, 

Veuve Clicquot-Ponsardin, Canard Duchêne, Ruinart, Mercier e Krug. No segmento de relógios, 

a Tag Heuer e a Chaumet e no segmento de moda, Christian Dior, Givenchy, Donna Karan, 

Kenzo, Fendi, Pucci, entre outras. 

 

O segundo maior conglomerado de luxo do mundo é o Richemont, fundado em 1988, é 

controlado por um grupo suíço de investidores e possui foco em jóias, relógios e acessórios. 

Contudo possui algumas marcas de moda no seu portfólio, como a Chloé. As marcas mais 

importantes do grupo Richemont são a Cartir, a Baume-Mercier e a Mont Blanc. O grupo faturou 

5.302 bilhões de Euros no ano de 2008. 

 

O terceiro maior conglomerado de luxo é o Gucci Group, pertencente ao grupo PPR: 

Pinault-Printemps-Redoute, presidido por François Pinault, francês que possui uma fortuna 

pessoal estimada em US$ 14.5 bilhões e mansões em Paris, onde mora e uma vila em Saint-

Tropez, badalado balneário da Riviera Francesa (Carta, 2005). O grupo é formado pelas marcas 

de sapato Sergio Rossi, de bolsas Bottega Veneta, Yves Saint Laurent a sua marca de cosméticos 

YSL Beauté, a grife de relógios Bedat & Co., a marca de jóias Boucheron, que foi adquirida junto 

ao grupo LVMH. 

 

A Gucci era uma empresa familiar, foi fundada em 1921 por Guccio Gucci, em Florença, 

na Itália, quando ele abriu um pequeno comércio de artefatos de couro. A trajetória desta marca 

enquanto foi familiar, até 1995, teve uma série de incidentes. Após Guccio falecer em 1953, seu 

filho Aldo, responsável pela criação do famoso logotipo formado pelos dois G, iniciou a transição 

de um negócio familiar para um negócio global
9
. Dado o aumento das vendas e o grande número 

de familiares pertencentes ao conselho da empresa, houve uma série de discordâncias quanto a 

                                                
9 Nessa época a Rainha Elizabeth II da Inglaterra e Grace Kelly já figuravam entre algumas de suas clientes. 
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decisões importantes para a administração da empresa, resultando em uma série de brigas. 

Somente em 1995 a Gucci abriu seus negócios na bolsa de valores de Nova York e Amsterdã e 

foi adquirida por um grupo de investidores. Foi aí que Domenico De Sole, que já trabalhava no 

grupo desde 1984, pode enfim administra-lo totalmente de forma tranqüila. Junto com seu 

principal designer Tom Ford, eles levaram o grupo a um crescimento de 32% de 1994 a 2002, e 

em 2004 a um lucro de 49% e um crescimento nas vendas de 83%, com um faturamento de US$ 

2,230 bilhões.  (Survey : Family frictions, 2004). 

 

Uma das exceções nesse universo composto por grandes conglomerados é a grife francesa 

Hermès, onde pouca coisa mudou ao longo do último século. A produção ainda é artesanal, e o 

cuidado com os detalhes, obsessivo, e esses são os trunfos da empresa em um mundo dominado 

pelos conglomerados da indústria do luxo. A marca produz de forma estritamente controlada 

alguns dos artigos de luxo mais cobiçados do mundo, como bolsas, lenços de seda, gravatas e até 

selas para cavalos, o primeiro artigo feito pela Hermès em meados do século XIX. Diariamente, 

cada um dos seus 620 artesãos que trabalham nas 33 fábricas do grupo se dedica à produção de 

uma única peça, do começo ao fim do processo. A empresa definitivamente não foi afetada pelas 

idéias revolucionárias de Henry Ford, que criou a linha de montagem em 1908, cada artefato que 

sai dos ateliês da marca é assinado pelo profissional que o fez. Para os herdeiros do fundador, 

Tierry Hermès, que controlam 72% da empresa, o segredo do sucesso da marca está justamente 

em seu tamanho limitado. A produção escassa é o que garante à Hermes uma aura de 

exclusividade. 

 

Depois desses exemplos, nota-se que o mercado de luxo mundial se concentra na Europa, 

principalmente na França, país que sedia não somente os grupos LVMH e PPR, mas também 

muitas empresas deste mercado que ainda permanecem sob a égide familiar. Ainda podemos 

dizer que são três as cidades que controlam esse mercado em nível mundial, Paris, Milão e Nova 

York. Paris representa a alta costura, é a sede de dois dos maiores conglomerados de luxo do 

mundo e a sua semana de moda é a que obtém maior destaque na mídia durante o ano. Milão é o 

pólo da industrialização do norte italiano, é fonte de matéria prima de alta qualidade em tecidos, 

sapatos e couro em geral, é destaque na produção de forma artesanal, principalmente em se 

tratando de acessórios, e Nova York possui há quase um século o maior comércio do mundo 
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nesse setor, além disso, é a principal sede das maiores empresas de luxo fora da Europa. 

Entretanto, indubitavelmente, Paris, dentre as três, é a cidade que merece o posto de capital do 

luxo mundial, é lá o berço do luxo tal como conhecemos atualmente, qualquer movimento do 

mercado de luxo em Paris, reflete no resto do mundo. 

 

Os anos 2000 parecem ter sido uma volta ao boom ocorrido nos anos 80, isso se deve em 

parte à emergência de alguns países nesse período, como o crescimento espetacular 

experimentado pela China, à volta do crescimento no Brasil, às divisas russas oriundas do 

petróleo e a abertura da economia indiana. O ano de 2001 foi marcado pela queda das torres 

gêmeas em Nova York, o que afetou o mercado de bens de luxo uma vez que grande parte do 

volume comercializado pelas grifes é realizado em viagens, já que pessoas dos mais diversos 

países, viajam aos redutos do luxo em busca de seus desejos. Foi realmente um golpe para o 

setor, que apresentou resultado nulo em 2002 e negativo em 2003. O ano de 2004 foi marcado 

pela recuperação, registrando crescimento de 5% no ano e em 2005 o crescimento foi de 9%.  Já 

2007 foi um ano muito bom para o mercado, 2008 foi seguro e 2009 provavelmente seja o pior 

ano dessa série. 

 

Alguns fatos ocorridos nos anos de 2007 e 2008 devem ser relatados a fim de que seja 

entendido o processo de desaceleração do crescimento do mercado de bens de luxo. Os primeiros 

dois trimestres do ano de 2007 foram marcados por crescimento vigoroso, já os dois últimos 

apresentaram desaceleração, isso se deve à crise de credito do sub prime nos EUA. O ano de 

2008 inicia com crescimento forte que vai minguando com o passar dos meses para em fim no 

ultimo trimestre despencar, acompanhando a tendência geral da economia mundial, com a crise 

no mercado de ações. 

  

 

3.3.1 Perfil do consumidor de luxo atual 

 

A partir do boom pelo qual a indústria do luxo passou, ou seja, esse período dos últimos 

vinte e cinco anos, as empresas, em especial as francesas, tiveram que encontrar formas de se 

manter com sucesso em plano mundial. Essas marcas precisaram adotar uma linguagem que 

atingisse não somente aquele público que elas já possuíam, das famílias ricas tradicionais, 
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consumidores freqüentes de luxo, mas migrar um pouco para a classe média alta, consumidores 

que consomem bens de luxo esporadicamente. Foi a partir desse movimento que surge o termo 

tão difundido hoje em dia, o da “democratização do luxo”. E essa democratização do luxo requer 

um cuidado estremo por parte das empresas para não banalizarem demais as suas marcas, ou seja, 

não abrir mão da tradição e do respeito do seu nome, mas ao mesmo tempo não espantar esses 

novos consumidores mais ocasionais. Como já dito anteriormente, o mercado de luxo entrou na 

era do marketing e os cuidados mencionados acima, tais como sensibilidade do consumidor ao 

preço, extrema inflação no lançamento de novos produtos, os malefícios das promoções para a 

percepção de valor desses bens, a qualidade dos serviços e até mesmo o pessoal de vendas, são de 

suma importância para um crescimento planejado e constante. 

 

Nos anos 80 os clientes consumiam luxo sem a preocupação do valor, era um consumo de 

forma “custe o que custar”, nos anos 90 já não consumiam de forma desenfreada, “a qualquer 

preço”, e nos anos 2000 só se consume luxo se a marca souber cativar e identificar suas 

afinidades com o consumidor. Hoje existe um pensamento diferente, o público tem noção da 

compra que está realizando, se a compra realmente vale o que se está pagando, ele tem noção de 

valor-preço e saberá identificar o valor agregado das marcas de prestígio. Há algumas décadas 

atrás, quando se realizava uma avaliação do que seriam produtos de luxo, lançava-se mão de 

determinado produto, avaliava-se o seu preço e se fosse extremamente acima do mercado era 

considerado de luxo. Era comum a relação entre os preços dos produtos de massa e de luxo 

possuírem uma razão maior do que 4 por 1. É necessário frisar que atualmente leva-se muito mais 

em conta aspectos em consideração para a avaliação de um bem do que somente o preço, o 

consumidor está exigente em relação ás marcas e sabe o que exigir delas, suas compras são mais 

esporádicas, logo são realizadas de forma mais cuidadosa e com maior atenção. As marcas de 

luxo não podem se permitir decepcionar o cliente uma vez, pois ele vai procurar novas opções no 

mercado. 

 

O consumo de luxo teve nos anos 80 um superconsumo ostentatório de marcas. Era 

importante no produto o logotipo, a exibição da etiqueta da marca. Nos anos 90 foi substituído 

por um não consumismo seletivo e nos anos 2000 um novo frenesi eufórico de consumo de luxo, 

ainda que com a crise econômica mundial de 2008, essa idéia possa sofrer alguma mudança. 
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Segundo Lipovetsky (2005), atualmente o vestuário já não cristaliza tanto os desejos de 

afirmação social de si; manter o corpo em forma, jovem, é daí em diante mais importante que a 

aparência indumentária. 

 

De acordo com uma lógica pós-moderna, nos anos 1990 brinca-se com a “justaposição 

dos contrários, do caro e do barato [...], do com grife e do com desconto [...], do masculino e do 

feminino e, sobretudo com o ato de recuperar, deslocar, pôr o baixo no alto, o de baixo por cima 

[...] em favor de uma mensagem individual” (Lipovetsky, 2005, p. 121). A sacralização e a 

“cosmetização” do corpo tornam-se centrais, com seus corolários: o antipeso e o 

antienvelhecimento. Elevação das despesas com produtos cosméticos, que passam da simples 

maquiagem ao cuidado do rosto e depois ao corpo. A banalização da cirurgia estética, outrora 

tabu, com aumento de 80% do mínimo das intervenções, entre 1981 e 1989, nos EUA. Trata-se 

de uma das tantas maneiras “de substituir um corpo recebido por um corpo construído”, em uma 

época em que permanecer jovem e esbelto é o novo desejo individualista. 

 

Cuidados, “cosmetização” do corpo e cirurgia estética não estão mais confinados à esfera 

feminina. Em 2002 e 2003, o mercado de produtos de beleza masculino passou, pela primeira 

vez, por um crescimento mais forte que o dos produtos femininos (Lipovetsky, 2005). 

 

Com o desenvolvimento industrial no século XIX, os produtos reproduzíveis em série se 

tornaram acessíveis a um número maior de pessoas. É nessa época que aparece a teoria de Veblen 

do “consumo ostentatório”. Pelo “consumo ostentatório” faz-se exibição da riqueza e consome-se 

menos o objeto em si que o estatuto social que ele confere ao seu proprietário. Paradoxalmente, 

foi no início da reprodução em série que o “feito á mão”, método de produção mais dispendioso, 

revestiu o objeto de um novo valor estético. Nesse contexto, o artesanato à mão era socialmente 

valorizado, e a reprodução em série era desclassificatória. É também nesta época que surgem a 

alta-costura, com Charles Frédéric Worth (1825-1895) e as grandes marcas que temos até hoje, 

como os joalheiros Cartier (1847) e Boucheron (1858), os seleiros Hermès (1837), os maleiros 

como Louis Vuitton (1845) (Lipovetsky, 2005 p.118). 

 

 



 

 

44 

3.3.2 O marketing e o mercado de luxo 

 

Ao falar sobre questões de marketing inseridas nesse mercado de luxo e ainda reiterando 

o conceito de que o consumidor atual está muito mais exigente, trataremos agora da qualidade do 

serviço prestado na hora da compra de um bem de luxo. Como já abordado no item Luxo 

Emocional, a percepção de luxo da atualidade transcende o item material, o relógio, a bolsa, o 

sapato. O cliente quando sai de sua casa para adquirir um bem desses, busca ser tratado como um 

rei ou uma rainha e é obrigação das lojas prestarem um serviço à altura. Um consumidor de luxo 

possui expectativas quanto ao atendimento muito mais altas do que um consumidor comum
10

 Há 

algumas maneiras especiais de fidelizar o cliente, algumas “regras” do atendimento de luxo, 

como a personalização do atendimento, ou então a de que a equipe de atendimento deve ser 

sempre maior do que o número de clientes, para ninguém ficar esperando o outro ser atendido 

(Ferreirinha, 2009) e também alguns diferenciais que algumas lojas criam também para não 

deixar seus clientes escaparem para a concorrência. Fátima Lomba, proprietária da loja 

Novamente, uma butique nova exclusiva de bens de luxo, localizada no Rio de Janeiro diz 

“Acompanhamos quem comprou e o que em cada loja para ninguém chegar ao evento com a 

mesma roupa”. A única coisa que fará este tipo de consumidor comprar mais é surpreende-lo. 

Fátima ainda ressalta “Você tem que dar ao seu cliente mais do que ele pensou, o que ele não 

sonhou. Você tem que dar o inesperado, o esperado ele já tem (Sobral, 2005).  

 

O marketing já diz que a qualidade do atendimento é diretamente proporcional às relações 

pessoais no momento da venda, o que recai na equipe de vendas. Claro que em um mercado onde 

a demanda é maior que a oferta, a força de venda não precisa ser prioridade. Mas quando a 

demanda existe, mas a oferta é maior, o investimento em pessoal pode fazer toda a diferença. 

Mais uma vez tomemos o exemplo a Louis Vuitton, são mais de 5 mil vendedores no mundo 

todo. As equipes de venda (vendedores e gerentes dos magazines) são reunidas e treinadas em 

uma butique que recria os ateliês da marca na época da sua fundação. Eles aprendem a lidar com 

as embalagens e a dobragem especial que têm cada uma delas, assistem a vídeos motivacionais e 

aprendem a dobrar e cortar as fitas dos pacotes de modo que o “L” e o “V” da sigla Louis Vuitton 

                                                
10 “É um consumidor exigente, o tipo de cliente que se tudo correr bem, não vai notar. Mas é um cliente que presta 

atenção na falha (...) ele repara até na caneta que vai assinar o choque” Cecília Mattoso, diretora de pós graduação da 

ESPM/RJ. 
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nunca fiquem separados. Além disso, eles têm aulas de etiqueta e noções de como se vestir de 

acordo com as estações do ano em seus países. Afinal, tudo tem que ser perfeito (Lipovetsky, 

2005). 

 

O luxo, após todas as evoluções em seu conceito, está atualmente mais para uma maneira 

de ser e de viver, do que uma maneira de fazer. Pode ser considerado luxo tudo aquilo que remete 

ao prazer, à raridade, à apreciação dispendiosa do que não é necessário. Por meio desse conceito, 

algumas marcas de luxo oferecem aos seus clientes regalias com o objetivo de fidelizá-los a elas. 

A marca de sapatos Salvatore Ferragamo, por exemplo, mantém armazenadas as dimensões dos 

sapatos de suas clientes para que na sua próxima compra lhe seja oferecido um sapato já do 

tamanho correto. 

 

Enfim, cada vez mais as marcas terão que se guiar por duas obrigações, renovar-se 

constantemente, em busca de surpreender o consumidor cada vez mais e oferecer criações, 

imagem, valores e uma visão de mundo que a identifique com o seu público alvo (Lipovetsky, 

2005). 

 

Hoje o setor de luxo possui dois objetivos, muito difíceis de conciliar. Equilibrar suas 

atividades econômicas, controlando suas atividades de compra e venda, economias de escala e 

saúde financeira e estimular seus estilistas e sua força criadora a despertar essa criatividade e 

inovação, sempre em linha com a identidade da marca. Desde que as grandes casas (maisons) 

apresentem a identidade de suas marcas de forma coerente, os clientes vão continuar se 

identificando e desejando-as. 

 

Há cerca de dez anos atrás ainda não existia a preocupação com as marcas na sociedade 

de luxo, principalmente as grifes francesas onde somente a criação era valorizada. Foi a 

concorrência das casas italianas e americanas que propuseram esse raciocínio de marketing 

aliando a criatividade aos caprichos do mercado. É claro que essa influência do marketing é mais 

forte em alguns setores como o de perfume e cosméticos, ou vinhos e bebidas alcoólicas, do que 

na moda e acessórios. Mas esse conceito veio para agregar, pois uma grande casa de luxo tem seu 
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mix de produtos e uns são responsáveis mais diretamente pelo resultado financeiro, enquanto 

outros respondem mais positivamente para a melhora da imagem da marca junto à clientela. 

 

Enfim, trazendo novamente a idéia já dita anteriormente, quem conseguir conciliar essa 

força de marketing com um poder muito grande de criação, com certeza terá o crescimento e a 

perduração da sua marca por muito tempo (Lipovetsky, 2005). 

 

Hoje, os consumidores são muito bem informados, mais exigentes e mais sensíveis aos 

preços e menos sensíveis à marca enquanto tal. Assim, passa-se do luxo a qualquer preço, dos 

anos 80, à justificação do preço pelo valor da criação.  Para compras com forte envolvimento, 

como os bens de luxo, a coerência e a autenticidade da oferta ética e estética da marca é que serão 

capazes de levar a adesão do consumidor ao contrato que ela propões e a aceitar um diferencial 

de preço justificado. 

 

A partir do momento em que o cliente procura um prazer raro e emoções intensas, um 

reconhecimento de sua identidade, as expectativas deslocam-se apenas dos produtos para a 

qualidade do serviço. Toda incoerência, toda omissão ou ainda toda insatisfação do cliente irá 

resultar na não compra, boca-a-boca negativa, adesão a uma outra marca mais “politicamente 

correta”, respeitosa em relação aos seus valores e clientes. Logo, vê-se que nesse contexto a 

gestão das marcas torna-se muito mais complexa e muito mais interessante (Lipovetsky, 2005)
11

.    

 

3.3.3 O mercado de bens de luxo nas economias maduras 

 

Apesar de não apresentarem mais taxas de crescimento grandes como nos países 

emergentes, as economias maduras representam a maior parte das vendas dos grandes 

conglomerados de luxo. Esses países possuem taxas de crescimento modestas, isso porque já 

alcançaram um nível de desenvolvimento neste segmento deveras avançado. Para fins de 

                                                
11 “Um produto de luxo é um conjunto, um objeto (produto ou serviço), mais um conjunto de representações, 

imagens, conceitos, sensações, que são associados a ele pelo consumidor e, portanto, que o consumidor compra com 

o objeto e pelos quais está disposto a pagar um preço superior ao que aceitaria pagar por um objeto ou serviço de 

características funcionais equivalentes, mas sem essas representações associadas” (Lipovetsky, 2005, p.127). 
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simplificação, a literatura especializada, os divide em três regiões: Europa, Estados Unidos da 

América e Japão. 

 

 

3.3.3.1 Europa – berço do luxo 

 

A Europa sempre foi e sempre será o berço do luxo, é no velho continente que ele se 

desenvolveu, reinou na época de Luiz XIV da França, passou pela revolução industrial, prosperou 

com as grandes casas de artigos de luxo e viu suas marcas familiares se tornarem grandes 

conglomerados. 

 

O velho continente, que presa pelo valor e pela herança (cultural) quando se trata de 

aquisição de bens de luxo lidera o crescimento dos mercados consolidados. O mercado doméstico 

cresce, inaugurações em localidades de segundo nível garantem às grifes proximidade ao 

consumo de luxo local, constante fluxo de turistas incrementam as vendas e países emergentes da 

“nova” Europa Oriental (Ucrânia, Hungria, Polônia) e Rússia continuam crescendo. Há dois 

padrões de consumidores: consumidor maduro, consome marcas de primeira linha e jovens 

consumidores, consomem marcas aspiracionais. 

 

A Europa permanece como primeiro mercado após desbancar os EUA em 2006 e segue 

crescendo graças aos países do leste. O ano de 2007 foi considerado ano recorde em termos 

absolutos, apresentou crescimento de 10%, isso se deve em grande parte ao aumento dos gastos 

dos turistas na região principalmente oriundos de países emergentes. Em 2008, com o Euro forte, 

houve uma diminuição no fluxo de turistas vindos dos EUA e do Japão; nesse ano, o consumo 

local dos mercados maduros retardaram, o crescimento se deu principalmente devido a Europa 

Oriental, a taxa de crescimento registrada foi de 5% (D’ Arpizio, 2008). 

 

A Europa é “o mercado” para roupas femininas mesmo que crescentemente competitiva. 

As grifes aspiracionais e absolutas são as que mais representam esse crescimento. 
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3.3.3.2 Estados Unidos da América 

 

Os EUA lideraram durante anos o consumo de bens de luxo, foi no país que ocorreu um 

boom deste segmento nos anos 80, e foi também a partir dele que o luxo experimentou sua 

desaceleração após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. O país, contudo logo se 

reergueu e permaneceu como maior mercado para bens de luxo até o ano de 2005, no ano 

seguinte seria ultrapassado pela Europa. 

 

O país conta com uma importante cidade do circuito de luxo, Nova York; as grifes 

contam com filiais em Los Angeles, Chicago, Miami e muitas outras cidades americanas. Nos 

últimos anos nota-se um aumento no consumo de marcas européias em detrimento das norte-

americanas, muito consumidas logo após os ataques terroristas. 

 

O consumo de acessórios cresce, e o de perfumes e cosméticos se mostram maduros. 

Dotado de uma classe média consumista, os EUA mostraram-se durante décadas um paraíso para 

as grandes grifes, é grande responsável pelo fenômeno conhecido atualmente como 

“democratização do luxo”, ou seja, acesso das classes medias à marcas de luxo, idéia outrora 

inconcebível. Isso é bastante nítido ao se ver o segmento de perfumes e cosméticos maduro, bens 

mais acessíveis e, portanto mais facilidade de penetração no mundo do luxo. 

 

A ascensão da mulher no mundo dos negócios, ou simplesmente o alto número de 

mulheres trabalhadoras no país contribui para o crescimento do mercado na nação. Os homens 

também aderem ao luxo e seu consumo neste tipo de produto aumenta na casa dos dois dígitos.  

 

Após os ataques terroristas, os consumidores norte-americanos recuperaram a confiança, 

que perderam com a crise do sub prime. Isso colabora para a manutenção da Europa como maior 

mercado. O ano de 2008 foi o primeiro ano de estagnação depois do pós 11 de setembro, isso se 

deve principalmente a forte redução do consumo local (D’Arpizio, 2008).  
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3.3.3.3 Japão 

 

O crescimento do mercado de bens de luxo sempre esteve ligado a ascensão econômica e 

cultural das pessoas, ele é resultado do crescimento e desenvolvimento do país. O Japão em 

poucas décadas se desenvolveu fenomenalmente assimilando muitos hábitos ocidentais, entre eles 

o luxo. O povo japonês representa parcela importante dos consumidores mundiais de bens de 

luxo, chegam a ser responsáveis por ¼ do mercado, daí o extremo cuidado e importância dados 

ao mercado japonês pelas grifes. 

 

Com um consumidor apurado, moderno e muitas vezes tradicional ao mesmo tempo, o 

segmento é bastante dinâmico; a tendência no consumo de marcas pela origem, vem 

apresentando um comportamento de mudança, de grifes francesas para italianas, além disso a 

parte de fragrâncias e cosméticos vivem forte aceleração. 

 

Há um aumento no consumo de bens de luxo de couro, como bolsas, malas; acessório 

aspiracional, um símbolo de status que é fácil de rotular, ou seja, estampar a grife. Cresce a 

demanda de perfumes e cosméticos, mas continua um mercado pequeno em termos absolutos. 

 

O Japão é sempre certeza de bons negócios no mercado de luxo quando não há incertezas 

na economia, o consumidor japonês é muito precavido, ao mínimo sinal de mudança no 

comportamento da economia mundial, ou mesmo doméstica, os japoneses já brecam seus gastos e 

tornam-se mais criteriosos nas suas aquisições. Os japoneses gostam muito de acessórios, cresce 

no país o consumo de luxo acessível. O crescimento nas vendas de marcas européias, 

principalmente italianas e francesas, é realizado por acreditarem que são símbolos de qualidade e 

herança cultural (tradição). Os nipônicos adquirem muito pela marca. 

 

No ano de 2006, o Japão enfrentou uma dura parada com uma crise econômica que 

impactou a “vontade de compra” do japonês. Nesse ano foram registradas, alta taxa de 

desemprego e crescente estagnação o que levou a uma diminuição na confiança dos 

consumidores. As marcas de luxo absoluto, como de costume não sofreram o impacto da crise, 
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esse tipo de bem apresentou um crescimento de 3% no ano. O iene fraco colaborou para diminuir 

o consumo de luxo no país.  

 

O ano de 2008 foi um ano ímpar para o mercado de luxo no Japão, o país se tornou o 

único mercado em “recessão de luxo”. 2007 foi o segundo ano de desaceleração afetada pelo iene 

fraco e diminuição na confiança do consumidor, as fragrâncias e sapatos apresentaram 

crescimento de aproximadamente 2% e as marcas de luxo absoluto foram as mais resistentes à 

crise de mercado. Contudo foi mesmo em 2008 que entra realmente em recessão: a crise do 

consumo privado no país se aprofundou devido aos ecos das crises financeira e econômica 

mundial (D’Arpizio, 2008). 

 

 

3.3.4 O mercado de bens de luxo no BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) 

 

O entusiasmo exibido pelas grifes de luxo em relação aos países emergentes, em especial 

ao seleto clube denominado, por estudiosos das relações internacionais e de economia 

internacional, de BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) é sentido a cada ano que passa pelo 

aumento desenfreado do número de filiais nesses países, em especial na China. Há anos que os 

grandes conglomerados do luxo procuram focar seus planos de expansão nesses destinos. As 

grifes, principalmente européias, desejam captar todo o potencial destes mercados ainda não 

explorados como deviam, estão à procura do curioso consumidor brasileiro de luxo (cheio de 

peculiaridades em relação aos demais consumidores de luxo ao redor do globo), dos milionários 

russos (deslumbrados com um mundo relativamente novo – o Capitalismo), os indianos 

(potencial enorme para as grifes internacionais) e por fim, mas nem por isso menos importante, 

os chineses (que descobrem e tomam gosto pelo glamour capitalista). 

 

Pode parecer que os países do BRIC vivem uma espécie de bolha do luxo dada a grande 

quantidade de novos empreendimentos nesse mercado. Entretanto isso não é verdade. No 

universo de nomes sofisticados como Prada, Hermès, Gucci, Chanel e Louis Vuitton só existe 

uma coisa mais "degradante" para a marca do que a realização de grandes liquidações: o 

fechamento de uma filial por mau desempenho de vendas.(Revista Exame: O luxo descobre o 

Brasil, 2008) Para essas empresas, a abertura de novos pontos é quase sempre uma decisão 
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definitiva e não raro leva anos até ser tomada. O que acontece agora no país foi decidido há muito 

tempo e, nesse sentido, o passado de instabilidade econômica ainda pesa contra o Brasil, fazendo 

com que o ritmo de abertura de lojas, embora intenso para os padrões nacionais, aconteça em 

ritmo mais lento do que o ocorrido na China ou na Rússia. A grife francesa Hermès, por exemplo 

levou dez anos para tomar a decisão de abrir a primeira loja no Brasil. No mesmo período, foram 

inauguradas duas filiais na Rússia, 11 na China, 15 na Coréia do Sul e seis em Cingapura. "Desde 

a nossa inauguração, em 1837, nunca fechamos uma única loja", afirmou Christian Blanckaert, 

vice-presidente executivo da Hermès para assuntos internacionais. "E não pretendemos começar a 

fazer isso logo agora."(Revista Exame: O luxo descobre o Brasil, 2008). 

 

As grifes internacionais estão de olho nos mercados emergentes como forma de alavancar 

seu crescimento. Cada vez mais pressionados por resultados, essas marcas procuram alternativas 

à estagnação de seus mercados mais tradicionais na Europa, nos Estados Unidos da América e no 

Japão. A crise financeira de 2008 apenas acelerou o processo, acredita Pamela Danziger, 

presidente da consultoria Unity Marketing, especializada no segmento de luxo. No caso do 

Brasil, existem alguns fatores que explicam o interesse das grifes pelo país, como o elevado 

aumento do número de milionários no país, nos últimos dois anos, o mercado de capitais no 

Brasil, criou muitos novos-ricos, num ritmo superior a qualquer outro país no mundo. De acordo 

com dados do banco de investimentos Merril Lynch, durante o ano de 2007 surgiram 63 novos 

milionários por dia no país. O número de indivíduos com mais de 1 milhão de dólares em 

patrimônio, aumentou de 92.000 em 2002 para 143.000 em 2007, um aumento de 55% (Revista 

Exame: O luxo descobre o Brasil, 2008). Outro fator, que explica o interesse das marcas de luxo 

pelo Brasil é a característica do mercado de luxo brasileiro. No Brasil, a maioria das receitas 

dessas grifes ainda vem de consumidores de alta renda, diferentemente de outros países, 

principalmente os de economia madura. Na Europa, EUA e Japão, o crescimento foi puxado pela 

ascensão da classe media, ansiosa por adquirir o status que este tipo de produto confere. No país, 

a expansão de crédito verificada nos últimos anos não foi suficiente para permitir à classe média 

o acesso ao mercado de luxo. As empresas do setor ainda enxergam por aqui uma clientela de 

alto padrão não suficientemente atendida e que, apesar de crise, ainda tem recursos suficientes 

para adquirir um novo relógio ou um exemplar de uma nova coleção de bolsas. Segundo Cláudia 

D’Arpizio, da Bain & Company, no Brasil, o consumo de luxo ainda é restrito ao alto topo da 
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pirâmide, um grupo pouco suscetível às oscilações no crédito, diferentemente dos países 

desenvolvidos. Ela ainda frisa que as empresas acham que muitos dos membros dessa elite ainda 

não entraram para valer nesse tipo de consumo. 

 

3.3.4.1 Brasil 

 

Com tantas diferenças, não é surpresa que o Brasil tenha um perfil singular quando 

comparado com os outros países emergentes, principalmente quando se trata de gasto per capita. 

Um levantamento feito pelas consultorias MCF e GfK, especializadas no segmento de luxo, 

auxilia na mensuração dessas diferenças. Os consumidores brasileiros de luxo gastam, em média, 

3.000 Reais a cada compra, e não raramente fazem de duas a três aquisições por mês. O consumo 

mensal de artigos de luxo no Brasil, por cliente, chega, portanto, no patamar de 2.800 dólares por 

mês. Esta cifra é quatro vezes maior do que o verificado na Índia e o dobro do que gasta um 

consumidor chinês. Há alguma diferenças também em relação à idade e à escolaridade do cliente-

padrão. Segundo o estudo, mais da metade dos compradores brasileiros de marcas de luxo é 

mulher com nível superior e idade entre 26 e 35 anos. Na China e na Rússia, o público dessas 

grifes são mulheres mais jovens, com idade entre 20 e 30 anos, e não são todas que possuem 

diploma. Devido a essa clientela altamente exigente, muitas empresas desenvolveram serviços 

específicos para o mercado brasileiro. A filial local da Armani, por exemplo, é a única no mundo 

que parcela suas vendas em até 10 vezes no cartão de crédito. “ No início, foi difícil para a matriz 

italiana entender essa peculiaridade do consumidor brasileiro” afirma  André Brett, dono da 

marca no Brasil. “Trata-se de uma questão cultural. Aqui, toda compra é parcelada, ainda que o 

cliente tenha condições financeiras de pagá-la à vista.” Diz o proprietário da marca no país. 

(Revista Exame: O luxo descobre o Brasil, 2008). 

 

Ainda que haja boas perspectivas de crescimento nos anos seguintes, é unânime entre 

especialistas de mercado que o Brasil ainda está longe de se tornar um centro de consumo de luxo 

com peso internacional (Revista Exame: O luxo descobre o Brasil, 2008). O país conta com uma 

das taxas de importação mais altas do mundo, em torno de 60%. Na China e na Rússia, seus 

principais concorrentes, a alíquota média para produtos de luxo é 20%. Altas tarifas e moeda 

desvalorizada levam os artigos de luxo vendidos no país a custar até 30% a mais do que os 
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mesmos produtos nos mercados desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos. Essa distorção 

torna o que já seria caro por natureza em algo praticamente inacessível.  

 

3.3.4.2 Rússia 

 

Quando se aborda o tema luxo, é extremamente difícil não se referir à Rússia. Milionários 

do petróleo, famílias tradicionais, ou até mesmo a máfia russa, esses são alguns dos consumidores 

de luxo do país, consumidores que realmente esbanjam o seu dinheiro e são altamente 

exibicionistas, além de deslumbrados.  Após a queda do comunismo, a Rússia passou por um 

processo complexo de adaptação ao sistema capitalista. Contudo parece ter entrado no eixo e em 

pouco tempo entrou para o circuito do mercado de luxo mundial. Atualmente a Rússia 

desempenha papel fundamental no segmento de luxo no grupo dos países emergentes, sem contar 

que é o país mais acostumado ao luxo desse bloco. Em dezembro de 2008, a capital russa, 

Moscou, sediou o segundo Global Luxury Fórum, evento anual que é marcado pela presença de 

representantes de diversas marcas de luxo, especialistas neste segmento e celebridades. O fórum 

do ano de 2008 foi marcado por discussões variadas, como assuntos chaves enfrentados pelas 

industrias de luxo, como o futuro do luxo, desenvolvimento de novos mercados, e claro sobre o 

impacto da crise financeira mundial sobre o setor de luxo. É interessante informar que a 

organização responsável pelo evento é a Eventica, uma organisação especializada no mercado 

russo, criada em 1996, com escritório em Moscou, Londres e Dubai. O primeiro fórum ocorreu 

em 2007, em Londres e o terceiro ocorrerá em 2009, em Dubai. 

 

A Rússia se tornou o grande foco dos conglomerados de luxo na Europa. O velho 

continente se tornou o maior mercado de bens de luxo a partir de 2007, superando os EUA, 

graças à Rússia. É necessário ressaltar que as características do mercado de luxo na Rússia é 

bastante diferente do resto da Europa. O consumo de produtos de grife na Rússia, é movido pela 

ostentação, opulência, exibicionismo, diferentemente de outros países europeus, que adquirem 

por tradição, qualidade, história das maisons. 
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3.3.4.3 Índia 

 

A Índia é um país relativamente tímido em relação ao luxo. Apresenta taxas de 

crescimento modestas quando comparadas às de países como o Brasil e a China. O país possui 

grande potencial, mas o mercado de bens de luxo ainda precisa ser desbravado. 

 

O início das importações de bens de luxo na Índia ocorreu nos primeiros anos da década 

de 1990, logo após a abertura da economia. Em 1995, é inaugurada a primeira loja exclusiva da 

Montblanc. No final dos anos 90, surgem as boutiques exclusivas da Cartier, Piaget & Chopard 

em Mumbai, ao mesmo tempo, as barreiras à entrada de relógios baixam consideravelmente. 

Após a virada do século, as tarifas de importação caem a cada ano, a Louis Vuitton inaugura sua 

primeira loja em solo indiano, seguida por Hugo Boss, e Bvlgari. 

 

Os principais problemas enfrentados pelas grifes para se estabelecer no país, motivo pelo 

qual somente nos últimos 4 anos houve um aumento considerável na entrada das grifes no país 

são: as altas tarifas de importação e impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços e a 

carência e os altos custos da infraestrutura do varejo de luxo, além disso existe também políticas 

governamentais incertas. Para se ter uma idéia da limitação de espaço, a maioria das marcas de 

luxo encontram-se nos hotéis cinco estrelas de Mumbai e de Nova Delhi. 

 

O futuro do mercado de luxo na Índia ainda é difícil de se prever, mas o investimento 

direto estrangeiro tem aumentado, a diminuição das tarifas deve baixar nos próximos anos, e isso 

é uma promessa do governo, há diversos projetos para a abertura de shoppings center de luxo em 

breve. Além disso, a Índia apresenta taxas de crescimento altíssimas. 

 

Quanto aos consumidores, o país é dotado de uma classe media renovada, com salários 

maiores, aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, maior bagagem cultural, 

mais gostos sofisticados, necessidade de recompensa pessoal. De 2001 a 2002 a classe média 

cresceu 58% e os ricos 114%. A Índia ocupa a oitava posição mundial em termos de bilionários 

globais e a nona em termos de riqueza total de super ricos. 
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Em 2005, 50.000 famílias tinham nível de renda igual ou superior a 250.000 dólares, 

este numero deve aumentar em 2010 para mais de 150.000. As estimativas de crescimento para o 

mercado de luxo são de aproximadamente 20% ao ano. A maior parte dos bens de luxo 

consumidos pelos indianos são de marcas nacionais, cerca de 94%, restando apenas 6% para as 

gigantes do luxo européias. Espera-se que o consumo de luxo internacional triplique no país nos 

próximos cinco anos. 

 

Os principais produtos de luxo consumidos pelos indianos são as jóias, que representam 

cerca de 27% do total de bens de luxo disponíveis, seguido por 19% do vestuário e por 13% de 

acessório digitais.    

 

O perfil dos novos-ricos e possíveis consumidores de luxo na Índia tem em média 35 anos 

de idade, é graduado ou até mesmo possui pós-graduação, homens, sua fonte de renda são os 

negócios, CEOs e outros profissionais seniores com idades entre trinta e quarenta anos, viajam 

bastante ao exterior, vivem em centros urbanos e freqüentam lugares badalados. 

 

A Índia ainda é um mercado pequeno para marcas de bens de luxo, mas é muito 

promissora num futuro próximo. Ela já possui uma grande base de consumidores potenciais, uma 

longa tradição de refinamento e luxo, com um enorme mercado de luxo sem marca que será 

substituído por marcas internacionais. 

 

Até agora, os indianos aspiraram menos o luxo ocidental que os russos ou os chineses, 

quem consome o luxo na Índia são os indivíduos das altas castas, jovens de classe superior, 

industriais e executivos seniores. A maioria do luxo consumido é local e sem marca. 

 

Para entrar no mercado de luxo indiano deve-se conseguir uma sólida parceria com algum 

local. A burocracia é um dos maiores desafios a serem vencidos. Grosso modo há dois segmentos 

de consumidores de luxo na Índia: aqueles pertencentes às altas castas cujo consumo de luxo tem 

o objetivo de reforçar seu status; e os novos consumidores de luxo, jovens indianos de classe alta, 

industriais e executivos seniores que adquirem luxo para acumular opulência. Consumidores 

tradicionais analisam mais a qualidade e o valor intrínseco do bem que adquirem enquanto que 
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novos consumidores de luxo evoluem em direção a um gosto de luxo mais global, eles aspiram 

ícones reconhecidos.  

 

 

3.3.4.4 China 

 

A China apresenta um crescimento econômico jamais visto anteriormente na história 

econômica. O país deve apresentar um crescimento de 30% no mercado de luxo nos próximos 

cinco anos. Atualmente o mercado de bens de luxo da China representa 2,7% do mercado 

mundial. 

 

Ao analisar o país é necessário trata-lo como “muitos países em um só”, a China é 

composta por 22 províncias, 5 regiões autônomas, 55 grupos étnicos, 7 línguas e 80 dialetos. 

 

Segundo diversas fontes, a economia chinesa deve ultrapassar a economia norte-

americana nos próximos anos, a urbanização, fundamental na criação de riqueza (70% do 

consumo privado é urbano) encontra-se em ritmo acelerado, a demanda por bens de consumo 

importados deve aumentar paralelamente ao aumento da riqueza per capita (de modo 

diferenciado nas várias zonas), o custo do trabalho deve se manter baixo pelo menos pelos 

próximos 15 anos e finalmente, a entrada da China na organização mundial do comércio deve 

auxiliar na diminuição de barreiras tarifarias e na realização de reformas internas e de abertura de 

mercado. 

 

Em 2003, a China era o primeiro destino para investimentos diretos, maior consumidor de 

alumínio e cimento, terceiro maior exportador, logo atrás dos EUA e da Alemanha; analistas da 

Goldman Sacks prevêem que a economia chinesa superara a do Japão até 2015 e a dos EUA até 

2039 e para o Banco Mundial a China será a maior potência econômica mundial até 2020. 

 

O mercado de consumo chinês é dividido geralmente conforme população em quatro 

níveis: 1º - 16 maiores cidades (mais de 2 milhões de habitantes), 2°- 65 maiores cidades (mais 
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de 500 mil habitantes), 3º- cidades com menos de 500 mil habitantes e o resto (área rural 

fragmentada e de difícil acesso, corresponde a 70% da população chinesa). 

 

A concentração da riqueza está concentrada na zona costeira do país, densamente 

povoada, é nesta zona que se encontram os grandes centros chineses: Shangai, Pequim, Zhejiang, 

Guangdong, Tianjin (em ordem decrescente de tamanho). 

 

O processo de entrada das grifes no mercado chinês segue a seguinte mecânica: 

primeiramente as marcas de luxo se estabelecem em Shangai, maior cidade, é uma espécie de 

investimento a longo prazo já que é mais difícil o mercado na cidade devido a grande 

concorrência, custos, mas é necessário para conseguir visibilidade. Nas cidades secundarias, as 

boutiques são mais lucrativas além do seu retorno ser mais rápido, isso mostra o importante papel 

que as cidades secundarias têm no mercado de luxo da China. De maneira geral as grifes 

estabelecem-se primeiramente nos países ao redor da China (Japão e Coréia do Sul) em seguida 

iniciam suas operações nas 4 maiores cidades. Após consolidar-se na cidade, as marcas de luxo 

partem para os centros urbanos das províncias do interior que captam consumidores de toda a 

província e por fim elas planejam também sua presença nas áreas turísticas chinesas. 

 

O consumidor chinês pode ser segmentado em quatro grupos, estima-se que o mercado 

potencial para o segmento de luxo na China seja de aproximadamente 9% da população, ou seja, 

algo em torno de 120 milhões de consumidores, contudo somente cerca de 1% da população 

chinesa pode adquirir produtos de luxo atualmente. Os grupos de consumidores potenciais são os 

seguintes: Super ricos: adultos, na maior parte homem, membro do clube mais prestigiado, 

sobretudo de golfe, viaja freqüentemente veste-se de modo ocidental. Burgueses 

contemporâneos: jovem, cliente aspiracional do luxo, viaja, é informado. Em Shangai, os 

melhores alunos formados das melhores universidades assumem posição de trainee nas 

multinacionais, ganhando alguns milhares de dólares por mês. Isso os torna aptos a consumirem 

bens de luxo. “Upcomig”: estilo de vida modesto, ainda tradicionais, mas em rápida evolução. 

Representam a futura classe média. “Me generation”: filhos (únicos) dos super ricos e dos 

burgueses, são eles, o principal alvo das grifes, pois já são ocidentalizados. 
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A percepção do luxo na China difere bastante da ocidental, os chineses parecem não 

perceber o conceito de luxo como prazer pessoal, nem mesmo a herança das marcas é notada 

como luxo no país. Os chineses percebem as marcas de luxo ocidentais como dotadas de 

características como superioridade, qualidade, exclusividade, estilo, pelas quais os consumidores 

chineses estão dispostos a pagar um elevado preço prêmio. 

 

Os chineses, ainda necessitam se habituar, ser educados com relação ao luxo, esse 

universo ainda é muito novo para eles, contudo, eles estão muito a frente de diversos países 

emergentes no consumo de luxo, pois são demasiadamente influenciados pelos países vizinhos e 

principalmente pela cidade de Hong Kong. Na China parece haver uma correlação entre a 

familiaridade, aquisição e percepção do prestigio da marca advindo da publicidade, ou seja, 

quanto mais conhecem uma marca de luxo, mais prestigiada, maior o consumo de seus produtos. 

 

Segundo Bernard Arnault, maior acionista do grupo LVMH, a China será um outro Japão 

nos próximos 25 anos, poderia se tornar um novo Eldorado do luxo em uma geração.  

 

O mercado de cosméticos da China é o oitavo maior do mundo e o segundo da Ásia, 

perde somente para o Japão primeiro colocado com um valor de 1.7 bilhões de dólares. O 

segmento de luxo de cosméticos é estimado em torno de 200 milhões de Euros. As três primeiras 

grifes a entrarem nesse segmento na China foram SKII, Lancôme e Dior e juntas detém 45% do 

mercado total. 

 

Outro fato bastante importante do mercado de bens de luxo chinês é o de que o público 

alvo do mercado é o homem e não a mulher isso reflete a cultura chinesa, o consumidor 

masculino é responsável por 55% das vendas de produtos de luxo. Marcas de luxo de vestuário 

como Zegna, Dunhill e Hugo Boss, de relógios Rolex e Omega, de canetas Montblanc e bolsas 

Louis Vuitton são as que apresentam melhor desempenho e também são as mais presentes. Além 

disso, o fato de ser comum na China o envio de presentes luxuosos para iniciar uma relação, 

sobretudo no âmbito do trabalho (de negócios), colabora para o mercado de luxo masculino. 
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Os conglomerados de luxo apostam em muita comunicação para o seu estabelecimento e 

também para ganhar posição no mercado chinês. O mercado publicitário chinês passou de nulo 

em 1979 para o maior no ano de 2008. As grifes investem pesado em campanhas para 

aumentarem sua visibilidade no país. Já existem algumas publicações importante para a 

disseminação do luxo no país, como a revista Elle.    

 

 

3.4 Considerações finais 

 

Este capítulo nos mostrou que o luxo é um tema que remonta os primórdios da 

humanidade, que mesmo não o percebendo, ele permeou toda a nossa história e assumiu posto 

bastante importante nos últimos 25 anos. Apresenta muitas peculiaridades mas a essência do 

segmento é a mesma nos mais diversos lugares. Apresentamos o panorama do mercado em nível 

mundial, passando pelos principais mercados regionais, tanto dos países desenvolvidos quanto 

dos principais emergentes. Vimos que ele apresenta fundamentos para crescer nos próximos anos 

em boa parte do planeta, mas que possui muitos desafios pela frente, conforme abordaremos no 

próximo capítulo. 
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4 Desafios e perspectivas do mercado de bens de luxo 

  

O mercado de bens de luxo experimentou um crescimento invejável nos últimos 25 

anos, e apresenta a tendência de continuar a crescer por muito tempo. Para isso, as empresas 

participantes do mercado devem traçar planos com tal intuito, e esses planos devem passar 

obrigatoriamente por questões muito atuais, como a falsificação dos seus produtos ao redor do 

mundo e a questão do licenciamento das suas marcas. Contar com uma boa análise sobre as 

perspectivas do segmento também é fundamental para um bom desempenho nos próximos anos. 

Tudo isso colaborou para o desenvolvimento do quarto capítulo, cujo tema serão os desafios e as 

perspectivas do mercado de bens de luxo.  

 

4.1 Contrafação das marcas de luxo 

 

 

Fenômeno em pleno crescimento, a falsificação de produtos de luxo é uma organização 

lógica: os falsificadores lançam mão de inúmeras táticas para colocar no mercado os produtos 

falsificados de luxo. O mercado da contrafação é considerado como um conjunto de verdadeiras 

empresas multinacionais. 

 

Em 1997, a Agência de pesquisa sobre a contrafação da Câmara de comércio 

internacional calculou o valor das trocas de produtos falsificados, dos quais a maioria possui 

procedência asiática, no comércio internacional. Em 1990, o valor das trocas mundiais era de 3.4 

bilhões de Dólares enquanto que em 1995, este valor aumentou em 47% ao chegar à 5 bilhões de 

Dólares. No caso dos produtos falsificados, esse valor aumentou em mais de 150% durante o 

mesmo período. Em 2000, a contrafação representava 5 à 7% do comércio internacional. Em 

2004, de acordo com Patrick Devedjian, então ministro da indústria da França, a estimativa era 

que ela representava 10% do comércio mundial. Ora, estes números não representam nada além 

de estimativas, pois é extremamente difícil fazer cálculos precisos quando as vendas não são 

registradas no mercado oficial. 

 

Existem quatro tipos de mercado de contrafação: o mercado local, o mercado de 

exportação, o mercado de exportação específica e os mercados de rede. No mercado local, os 

produtos são fabricados e vendidos no local, neste caso nos próprios países asiáticos. Em segundo 



 

 

61 

lugar, o mercado de exportação, os produtos são fabricados em um país e vendidos em outro. Já 

no mercado de exportação específica, os produtos são fabricados especificamente para serem 

comercializados em um outro país. Enfim, o mercado de rede, que tem por objetivo dissimular a 

origem do produto ao faze-lo passar por vários territórios diferentes antes de os enviar para o seu 

destino final. No mercado de rede, os produtos são fabricados em um certo país, montados em um 

outro e finalmente, vendidos em um outro. Este método é facilitado, entre outros, pela 

mundialisação das produções. Efetivamente, mesmo num circuito comercial oficial, no nível de 

fabricação de roupas, por exemplo, o tecido pode ser feito na Índia, a transformação do tecido em 

roupa na China e finalmente, o produto final pode ser vendido na França. Tudo isso para diminuir 

os custos de produção. 

 

Há diferentes modos de distribuição das mercadorias. É necessário primeiramente, 

precisar que a maior parte dos artigos falsificados são provenientes da Ásia e são vendidos no 

Oriente e no Ocidente (na União Européia entre outros). De fato, no Japão, para escoar as 

mercadorias falsificadas, pode-se encontrar vendedores ambulantes nas ruas a vender os produtos 

falsificados. Além disso, os produtos podem ser encontrados nas magazines misturados aos 

artigos autênticos fabricados pelas verdadeiras empresas de luxo. De acordo com Ingrid 

Fauvelière, esta prática é largamente difundida. É também possível encontrar produtos 

falsificados nas emissões das tele-vendas e na internet. Os contrafeitores se aproveitam de novas 

tecnologias que deixam a contrafação muito mais fácil que antigamente. 

 

É preciso também ressaltar que o desenvolvimento do comércio internacional, dado, entre 

outros aos avanços tecnológicos, não ajudou a diminuir a contrafação. Com o surgimento da 

União Européia (EU) e do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), as 

mercadorias falsificadas circulam mais facilmente de um país para o outro. Realmente, devido 

aos acordos de livre comércio, os controles aduaneiros são deixados de lado para facilitar o fluxo 

de mercadorias no comércio internacional. Lembrando que o livre comércio é um sistema 

econômico no qual os bens e serviços circulam livremente sem qualquer barreira. Neste sistema, 

todos os entraves à circulação, seja tarifaria ou não, é percebida como um malefício para a 

economia mundial. 



 

 

62 

Certas redes de contrafação funcionam hoje, como uma verdadeira empresa multinacional 

que funciona num circuito paralelo ao do mercado licito. Eles desenvolveram estratégias que lhes 

permitem ser flexíveis e reagirem facilmente. Dessa forma, no Japão, a contrafação e as vendas 

paralelas “representam”  até 20% das vendas no luxo. Além disso, de acordo com Ronald K. 

Noble, secretário geral da Interpol, “A ligação entre os grupos de crime organizado e os produtos 

de contrafação é bem estabelecido, mas nós disparamos a campainha de alarme, pois o ataque à 

propriedade intelectual está virando o meio de financiamento preferido dos terroristas”. 

 

Em suma, pode-se reiterar que o mercado de contrafação não é tão simples como antes: as 

empresas de fabricação de produtos autênticos encontram-se não somente em competição com as 

suas homologas visivelmente presentes no circuito oficial, mas elas estão também em 

concorrência com os concorrentes desleais que são os contrafeitores. 

 

4.1.1 Impactos da contrafação 

 

Segundo a União dos fabricantes, a luta contra a contrafação é raramente percebida como 

uma prioridade pelos consumidores. Eles crêem que consumir um produto contrafeito não 

prejudica a ninguém a não ser as industrias de luxo, que já tem muito dinheiro para sobreviverem. 

Dessa maneira, essas indústria têm pouca compaixão do público. Os consumidores estão errados: 

a contrafação pode ter efeitos devastadores. 

 

Claro que, as primeiras vítimas da contrafação são as empresas européias de produtos 

autênticos. Em primeiro lugar, as perdas aparecem no domínio do emprego. Segundo Bernard 

Schreiner, a contrafação custa a União Européia uma perda, a cada ano, de 100.000 empregos. 

Assim, já que há perdas nos níveis de vendas (explicaremos esta parte posteriormente) afeta-se 

por conseqüência o número de empregos disponíveis na indústria de luxo. Elas causam uma 

perda no nível de emprego. As estimações feitas nos EUA e na Europa levam a crer que a 

contrafação custaria a essas duas regiões uma perda de mais de 200.000 empregos. 

Contrariamente ao efeito que tem uma tarifa aduaneira sobre o número de empregos de uma 

empresa a qual o país impõe taxas, a contrafação diminui os empregos disponíveis em uma 

empresa de luxo cujos produtos são contrafeitos. 
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Além disso, tal como mencionado anteriormente, a pirataria ocasiona perdas no nível de 

vendas nas empresas de luxo. De fato, os consumidores que adquirem produtos falsificados não 

compram teoricamente um produto da companhia de luxo fabricante do produto autêntico. Os 

consumidores crêem comprar um produto autentico, não investindo nada nas empresas nas 

empresas de luxo de produtos oficiais. Por conseguinte, o dinheiro que a companhia deveria ter 

recebido, já que o consumidor adquiriu um produto idêntico ao produto oficial, não regressa a 

ela, mas regressa aos falsificadores. Assim, as empresas de luxo, que despenderam somas de 

dinheiro para desenvolver um produto de luxo de qualidade, não recebem os lucros que vão para 

os contrafeitores. Essas empresas de luxo investem somas astronômicas no desenvolvimento de 

um produto de luxo, uma bolsa da marca Louis Vuitton, por exemplo, em vão, pois a 

rentabilidade para esse produto é pífia. E isso, por causa da venda do mesmo produto, mas 

contrafeito. Por conseguinte, essas empresas de luxo perdem a motivação de criar e de inovar 

outros produtos. 

 

Ora, a perda que experimentam as empresas de produtos autênticos não pode ser 

calculada subtraindo o número de artigos vendidos pelo volume total desses produtos no mundo. 

Isso, porque a contrafação é uma atividade clandestina, não é fácil calcular o número de vendas 

realizadas pelos falsificadores. Então, é difícil conhecer exatamente as perdas que sofrem as 

empresas de luxo no nível de vendas.    

 

Além de aturar perdas no volume de negócios e de partes do mercado, elas passam 

também por uma importante depreciação da sua imagem de marca. Assim, quando os clientes, 

crendo adquirir o produto autentico, se deparam com um produto de menor qualidade, não 

voltarão a adquirir um produto que acreditavam ser de boa qualidade por causa da marca de luxo 

da mesma companhia. De fato, a contrafação atinge negativamente a marca que carrega da 

empresa de luxo. 

 

Aos 100.000 empregos perdidos na União Européia, junta-se as perdas de receitas 

públicas e, em certa medida de investimento estrangeiro. Percebe-se também que por causa da 

contrafação, o número de exportações diminui. A Europa perde 8% de suas exportações e o 
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Japão, 17%. A diminuição das exportações é devida ao fato que os outros países, sabendo que há 

grande risco de falsificação, não querem se arriscar a comprar produtos falsificados na Ásia. 

Novamente, contrariamente ao efeito da imposição de uma tarifa aduaneira, a contrafação, no 

lugar de diminuir as importações de um país que impõe a tarifa, diminui as exportações dos 

países asiáticos onde se vendem os produtos falsificados de marcas de luxo européias. 

 

Além disso, o tráfico de produtos falsificados resulta em uma perda direta de receitas 

fiscais já que nenhuma taxa sobre o faturamento, nenhum imposto sobre esses bens podem ser 

recolhidas dessa atividade clandestina. Esta perda está presente tanto nos países produtores 

quanto nos países consumidores de produtos contrafeitos. 

 

Ora, deve-se notar que se abordou somente os impactos negativos que a contrafação 

poderia ter sobre os países que fabricam os produtos falsificados, mas os impactos negativos 

extendem-se também aos países que abrigam os vendedores de produtos falsificados, Isto é os 

países onde são vendidos os produtos contrafeitos. Em suma, os impactos são sentidos tanto pelas 

empresas de marcas de luxo autenticas quanto pelos países que fabricam os produtos falsificados 

e os que os vendem. 

 

4.1.2 Proteção da indústria do luxo contra a contrafação 

 

Dado que o fenômeno tomou uma amplitude internacional, a luta contra a contrafação 

deve-se dar a todos os níveis possíveis: organizações internacionais, indústrias, autoridades 

policiais e aduaneiras bem como os próprios consumidores. 

 

Primeiramente, uma marca de fabricação ou de comercialização constitui um instrumento 

útil para o marketing dos fabricantes. Uma violação pelos contrafeitores dessa marca tem efeitos 

negativos, tais como vimos anteriormente. Assim, ao redor do mundo, existem sistemas jurídicos 

que protegem os fabricantes de produtos genuínos. Dessa forma, os países membros da OMC 

estão engajados pelo acordo sobre os aspectos dos direitos da propriedade intelectual que tocam o 

comércio para fornecer sistemas eficazes de registro e de cumprimento da lei que incluem 

procedimentos penais e de ressarcimentos para eventuais prejuízos. 
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Um dos objetivos fundamentais do acordo sobre os ADPIC (Aspectos dos Direitos da 

Propriedade Intelectual que dizem respeito ao Comércio) era de assegurar que as medidas visam 

a aplicar a lei, sem que ela crie obstáculos às trocas. Não se deve, sobretudo omitir os princípios 

fundamentais sobre os quais se baseia o acordo sobre os ADPIC. Como no GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade) e na OMC, esse acordo prega a não discriminação. Resolução 

que de fato, o GATT e a OMC, fundaram sobre três princípios fundamentais: um tratamento não 

discriminatório, a eliminação das cotas e das outras barreiras não tarifárias bem como uma 

redução das tarifas para negociações multilaterais. Encontra-se, então, no acordo sobre os 

ADPIC, a idéia segundo a qual um país ou uma empresa não podem preterir um país (ou 

empresa) a outro (não discriminação). É, portanto necessário e primordial que todos os países ou 

empresas recebam o mesmo tratamento, existe, contudo exceções. Por exemplo, no NAFTA, os 

países membros, seja os Estados Unidos, o Canadá e outros países da América Latina podem 

estabelecer regras e tarifas diferentes do resto do mundo. Nota-se aqui que a OMC visa a eliminar 

as barreiras tarifarias e, portanto as tarifas aduaneiras. Isso ocasiona uma diminuição do controle 

do nível de fronteiras entre os países (característica do livre comercio), o que permite facilitar a 

distribuição de produtos contrafeitos. 

 

Quando um produto é falsificado ao violar um direito de propriedade intelectual, o 

detentor desse direito tem acesso a meios para colocar em prática seu direito e pode perseguir o 

falsificador na justiça com a condição de que sua marca esteja registrada no país em que ocorreu 

a fraude. Posteriormente será apresentado como a organização mundial de propriedade intelectual 

ajuda a facilitar o registro de marcas comércio à escala internacional. 

 

Assim, quando um contrafeitor é acusado de atividade ilícita, as sanções seguintes podem 

lhe ser aplicadas: 

*Interdição de continuar a fabricar produtos falsificados 

*Apreensão e destruição dos produtos 

*Reparação pelos danos causado aos fabricantes dos produtos autênticos 

*Outras penas, inclusive a de prisão. 
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Na China, país onde a contrafação é abundante, a situação começa a mudar, pois esse país 

finalmente aderiu a todas as grandes convenções internacionais em matéria de propriedade 

intelectual e é detentora de uma legislação protetora que foi revisada recentemente para colocar o 

direito interno de acordo com as exigências dos acordos ADPIC. 

 

Em suma, segundo a União dos fabricantes, as penas de prisão, hoje, para a contrafação 

são mais duras. As medidas com respeito à aos processos de contrafação tornaram-se mais 

severos e mais importantes. 

 

Para facilitar o registro de marcas comerciais de luxo, a OMPI (Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual) adotou, em Madri em 1989, um protocolo relativo ao registro 

internacional de marcas. A contar da data de registro internacional, a marca registrada está 

protegida, em cada uma das partes contratantes designadas [...] e um registro internacional 

equivale a um conjunto de registros nacionais.  Este protocolo facilita a obtenção da proteção das 

marcas e facilita também a administração da proteção dado que um registro internacional 

equivale aos nacionais. Ou seja, o proprietário de uma marca não precisa nada além de um 

pedido, em apenas uma língua, e pagar somente uma taxa (em vez de solicitar para cada parte 

contratante, em várias línguas). Ora sem registro, será difícil, na eventualidade em que produtos 

da marca do fabricante são imitadas, e mesmo algumas vezes impossível para as autoridades 

aduaneiras de agir contra esses produtos. 

 

Assim, para proteger os direitos de propriedade intelectual de uma empresa de luxo, deve-

se executar sanções severas para desencorajar todo o individuo que queira produzir objetos 

falsificados. Trata-se, de preferência hoje de desencorajar toda empresa de contrafação, neste 

caso, as empresas asiáticas, de prosseguir com as suas atividades ilícitas. 

 

O fenômeno da contrafação toma uma amplitude internacional e isso é dado ao 

desenvolvimento do comércio internacional bem como ao do livre-mercado que prega a 

diminuição das barreiras tarifarias, prega inclusive as suas disparidades. É nesse caso que as 

alfândegas desempenham um papel essencial à limitação do comercio de produtos contrafeitos. 
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Assim, a OMD permite delimitar a circulação dos fundos ilícitos que alimentam o crime 

organizado e por conseqüência, o comercio da contrafação. 

 

De fato, já que a contrafação está presente à escala internacional e que cada país não está 

livre deste fenômeno, as alfândegas de cada país devem funcionar juntas para diminuir a 

exportação e a importação dos produtos falsificados. Assim, a OMD constituiu um novo 

secretariado na Ásia/Pacifico encarregado sobre o grupo estratégico sobre os direitos da 

propriedade intelectual com o objetivo de facilitar as trocas de informações entre as 

administrações aduaneiras dos países e as diferentes empresas que lutam contra a contrafação. 

Além disso, a OMD adotou uma legislação padrão em 1995 que previa clausulas que tratam das 

relações entre as autoridades aduaneiras bem como as dos titulares do direito da propriedade 

intelectual. Ela previa um meio que permitiria aos titulares dos direitos a solicitação às alfândegas 

de suspender ou de interceptar a livre circulação de mercadorias falsificadas. Dessa forma, na 

União Européia, os artigos contrafeitos interceptados pelas autoridades aduaneiras aumentaram 

em 900% entre 1998 e 2001. Essa porcentagem representa apenas uma parte visível do iceberg, 

pois as autoridades aduaneiras européias não conseguem controlar fisicamente mais do que 3 a 

5% do total de produtos falsificados que passam por suas fronteiras.  

       

4.2 Quantidade de lojas e licenciamento de marcas 

 

A democratização do luxo dita anteriormente, desperta nas marcas o desejo de serem 

globais e estarem presentes de forma física em todas as partes do mundo, procurando influenciar 

o maior número de pessoas possível. Isso pode ser alcançado de dois modos: por meio da 

abertura de novas lojas próprias da marca, ou pelo licenciamento dos seus produtos. 

 

Há empresas a favor e contra cada uma dessas práticas. Para Bernard Aranault, o 

controlador do grupo LVMH, o que importa é manter o controle da marca, isto é, vender mais por 

meio de lojas próprias e liberar licenciamento das marcas com muito cuidado. O grupo LVMH 

possui em torno de 1700 lojas no mundo, 400 só da Louis Vuitton (em mais de 50 países). Além 

disso, ele prega a necessidade de se estar presente naquele circuito essencial do luxo, Paris, Milão 

e Nova York. A loja da Louis Vuitton em Nova York fica em Manhattan, na 5ª. Avenida, em 

Paris em plena Champs Elyssés e em Milão, na Via Montenapole, os principais endereços 
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comerciais de cada cidade (Costas, 2005). Armani é outra marca que já possui pelo menos 290 

lojas mundo e sempre se estabelece nos melhores pontos das cidades. 

 

Ralph Lauren, a principal marca de moda nova-iorquina, aposta muito mais no 

licenciamento da marca, o que ajuda a diminuir os custos fixos de aluguel e empregados. No 

curto prazo parece um ótimo negócio, o designer negocia o direito de produzir e vender os 

produtos de sua marca e recebe em troca o valor de royalty que gira em torno de 9% a 8% das 

vendas. O problema está no longo prazo e na distância que se acompanham as suas vendas, por 

exemplo, se o licenciado vende o produto com desconto ou produz com uma matéria prima de 

menor qualidade, ou coloca nos pontos de venda adequados, é o valor da marca do designer que 

está sendo prejudicado, e muitas vezes o dano é irreversível. Um exemplo disso é Pierre Cardin, 

que nos anos 80 licenciou mais de 800 produtos, incluindo até capas para assento de privada. No 

final a marca se tornou tão comum que os consumidores de luxo passaram a ignorá-la na hora de 

comprar. Já a Calvin Klein, que havia licenciado a sua marca para produção de calças jeans e 

roupas íntimas, em 2000, viu seus produtos à venda em um balaio de descontos e processou os 

licenciados por quebra de contrato. Portanto como se pode perceber, tende-se atualmente à venda 

em loja própria da grife, na qual a empresa possui um controle muito melhor de quem compra a 

sua mercadoria, com que material ela está sendo produzida e a que preço ela chega ao mercado 

(Survay: Business Sense, 2004). 

 

Uma forma bastante interessante de driblar essa questão de se tornar cada vez mais global, 

participar dessa democratização do luxo, sem, contudo estar ameaçada no que diz respeito a um 

possível desgaste em elementos como a tradição, a história, a herança cultural, enfim a 

identificação da marca é a segmentação da empresa. Um caso de sucesso nesse aspecto é o da 

Armani, que criou marcas para diferentes grupos, e com preços divergentes a fim de ampliar o 

seu mercado consumidor sem banalizar a identidade da Armani. O que ela criou foram marcas 

que possuíssem conceitos diferentes, mas que trazem em si a aura Armani, a conexão, a 

identidade com a marca mãe. Foram criadas, em ordem de prestígio, a Empório Armani, a 

Armani Jeans e a Armani Exchange. 
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4.3 Crise e perspectivas para o mercado de bens de luxo 

 

Os eventos exógenos influenciaram imensamente o mercado de bens de luxo no período 

2007-2008. Podemos citar alguns fatos principais que afetaram o segmento nesses anos, são eles: 

a apreciação do Euro e a frenética flutuação nas taxas de câmbio; a crise de credito do sub prime, 

que levou a diminuição na confiança dos consumidores, erosão dos gastos da baixa classe média 

norte-americana e voltou-se contra a confiança dos consumidores europeus e japoneses; 

instabilidade da economia mundial, marcada pelo crescimento do BRIC, estagnação das 

economias ocidentais, crise financeira, impacto da crise financeira na economia real (possível 

recessão). 

 

Os impactos disso tudo nos bens de luxo resumem-se em: crescimento do mercado real 

afetado pelas taxas de câmbio, marcas de “entrada ao luxo” menos resistentes a turbulências 

exógenas, varejo (principalmente novas lojas) crescem mais do que no atacado (risco adverso), 

mercados emergentes provendo a onda de crescimento aos ofertantes do mercado e forte 

retardamento esperado para o ano de 2009. 

 

Ora, pode-se notar que o desempenho do luxo acessível foi prejudicado pela instabilidade 

na taxa de cambio bem como pela crise do sub prime que afetou os consumidores da baixa classe 

média. As gigantes de mercado mantêm seu ritmo de crescimento graças as suas marcas estrelas 

do segmento fashion tão desejadas pelos consumidores do luxo aspiracional. Por fim, o segmento 

do luxo absoluto é o mais resistente mesmo em mercados estagnados, e cresce nos mercados 

emergentes. 

 

Apesar de todas as projeções de desaceleração da economia mundial, de todas as 

adversidades que aparecerão nos próximos anos, seja com possíveis recessões nas economias 

desenvolvidas, diminuição de comércio; o mercado de bens de luxo apresenta fundamentos fortes 

para um potencial de longo prazo. 

 

Alguns fatores podem ser citados para reforçar esta perspectiva positiva do futuro cenário 

com o qual as grifes irão se deparar. A riqueza pessoal cresce em todos os mercados, expectativas 

de crescimento sustentável no longo prazo da renda mundial e mercados emergentes, forte 
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crescimento de fluxos turísticos, aumento dos gastos realizados por mulheres trabalhadoras, 

aumento no número de homens que aderem ao consumo de marcas de luxo, contínuo processo de 

“democratização” do luxo, crescimento forte da base de consumo aspiracional, que poupam 

menos e substituem categorias tradicionais com o luxo e por fim, novas oportunidades podem vir 

de mudanças de valores e de hábitos de consumo. Isso tudo amplia a base de clientes.   

 

De acordo com o relatório de 2009 de observação mundial sobre os mercados de luxo 

realizado pela Bain & Company a pedido da Fundação Altagamma, cogita-se uma possibilidade 

de estar emergindo novas regras de jogo. Com a recessão mundial, o mercado de bens de luxo se 

contrai pela primeira vez desde o boom da democratização, que ocorreu a partir de 1995. O 

mercado apresentou, para o ano de 2008 uma taxa de crescimento de –2% e a expectativa para o 

ano de 2009 é de –8%. Isso tudo se explica pela base de clientes que se demonstrou estável e 

apresentou um envelhecimento nos países maduros, poupança dos consumidores de renda média, 

em muitos países emergentes o crédito foi duramente contraído, além da reação de pânico dos 

consumidores, dos distribuidores e das marcas. Além disso, a taxa de câmbio influenciou 

negativamente o segmento no ano de 2008, e positivamente no ano de 2009, com o Dólar mais 

desvalorizado, os preços dos produtos de luxo se tornaram mais atrativos. Houve uma queda 

drástica na abertura de novos pontos de venda ao redor do globo, mas mesmo com a crise, 

estima-se que até o final do ano de 2009 o total de novas lojas das grifes ao redor do globo seja 

de 300, 30% no Oriente Médio, 25 % na Ásia-Pacífico, 15% na China, 15% no Leste Europeu, e 

15% na América do Norte. 

 

Entre 2008 e 2009, notou-se uma ampliação, um boom na abertura de out-lets de bens de 

luxo, os consumidores buscam os bens de luxo a preços mais acessíveis, e grande parte das 

empresas desse setor perceberam a necessidade ampliar a sua base de out-lets para servir esse 

púbico. 

 

A atual crise alterou o comportamento do consumidor. Observa-se quatro macro 

tendências relevantes influenciando os consumidores. A primeira é de cortes e retardo na 

aquisição de novos bens e o aproveitamento dos objetos que já possui, os consumidores tem 

procurado no próprio armário, reutilizando produtos comprados no passado, dando preferência 
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para produtos chaves e acessórios na composição do look, a ênfase está nas categorias visíveis, 

como relógios; a segunda tendência é a da mínima ostentação, abandono das coisas da moda, até 

mesmo pelos mais ricos, as aquisições extravagantes são consideradas irresponsáveis; a 

polarização é a terceira tendência, que corresponde a uma diminuição na aquisição de produtos da 

moda, investindo em objetos com consciência ecológica, “onda verde”, aceleração da tendência 

“Chique e barato” e por fim a procura pelo valor real, com o boom da procura por saldos do fim 

das estações e canais de baixos preços, desejo de gastar somente em objetos e marcas que passem 

no teste “não vale o preço”, ou seja, a idéia de que só se deve adquirir um bem de luxo se ele 

realmente vale o preço que estão pedindo, se a marca realmente agrega valor no produto, isso 

tudo nos remete a uma tendência de diminuição do consumo aspiracional.  

 

Para 2010, as previsões são de uma tímida recuperação de aproximadamente 1% de 

crescimento para o mercado de bens de luxo no ano. A recuperação definitiva se dará mesmo em 

2011-2012, e as perspectivas são bastante claras quanto a região que será responsável não 

somente pela recuperação do setor, como também do crescimento futuro, a Ásia, em especial a 

China, sem dúvida alguma assumirão a posição de destaque, não sendo surpresa alguma a 

ascensão da China ao posto de mercado mais importante para as empresas de bens de luxo no 

longo prazo (D’Arpizio, 2009). 

 

O Brasil, segundo alguns autores, como Carlos Ferreirinha, deve crescer no segmento, 

mas não deve passar por um boom de crescimento. Para ele, o forte crescimento do mercado no 

país se deve a uma demanda reprimida, que com a estabilização econômica do país, isto é, com 

baixa inflação, ambiente econômico favorável permitiu aos consumidores de média e alta renda 

partirem em busca dos seus desejos. 

 

O mercado de bens de luxo deve crescer fortemente nos próximos anos, apresentando 

ritmo invejável quando comparado a maior parte dos demais setores da economia. O que deve 

ocorrer ao longo do tempo, e que é algo extremamente natural, é uma alteração na geografia do 

mercado, ou seja, haverá, como já mostram as tendências, um aumento na demanda por esses 

bens e um deslocamento nos investimentos dos conglomerados para os países emergentes em 
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particular para a China. As economias maduras devem continuar ocupando lugar de destaque no 

faturamento desses grupos, mas devem apresentar números mais estáveis.     

 

4.4 Considerações finais 

 

 

Este capítulo mostrou os desafios e perspectivas do mercado de bens de luxo. Nos 

próximos anos, o segmento continuará a enfrentar o tão debatido problema da contrafação, que a 

cada ano toma proporções maiores e assume formas bastante complexas. Além disso, 

comentamos sobre a questão do licenciamento, se realmente é válido, uma vez que é altamente 

arriscado, podendo arruinar as marcas que adotam essa política. Passamos também por uma 

análise das perspectivas do setor, e vimos que os últimos anos apresentaram mudanças 

importantes no desempenho das vendas por regiões geográficas, decorrentes em grande parte da 

crise econômica mundial que teve como marco inicial o final do ano de 2008. 

 

A crise brecou o crescimento vigoroso dos últimos anos, mas os especialistas não 

possuem dúvida com relação ao potencial do mercado de bens de luxo a longo prazo. O segmento 

possui fundamentos fortes que garantem um bom crescimento no futuro. 
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5 Conclusão 

 

Acreditamos que o sucesso na escolha do tema reside no fato da sua atualidade e da sua 

importância crescente na economia de muitos países, seja em países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento. 

 

A nossa proposta foi desde o início, a realização deste trabalho por meio de uma revisão 

da literatura disponível sobre o tema mercado de bens de luxo. Buscamos incessantemente 

abordar o tema em todos os seus aspectos, acadêmico, histórico, atual e inclusive perspectivas 

para os próximos anos. 

 

Observamos que os bens de luxo são dotados de características bastante particulares 

quando tratamos de conceitos microeconômicos. Apresentamos a existência do luxo desde a era 

paleolítica, ao menos em conceito. E que posteriormente, por meio de algumas evoluções, já na 

Renascença, ele se tornou mais próximo do luxo tal qual assimilamos na atualidade. Também 

abordamos a explosão do luxo nos anos 80 e 90 e que no início deste século XXI, os 

consumidores já estão mais educados, já adquiriram certa bagagem cultural de como consumir 

conscientemente este tipo de bem. 

 

Mostramos que a relação dos consumidores com esse tipo de bem tem mudado de caráter, 

na medida em que passou a ser mais emocional do que racional, ou seja, não se procura mais 

apenas status, as pessoas desejam viver experiências únicas, como uma forma de prêmio pelo 

trabalho que exercem, uma forma de se tornarem únicos em meio à massa. Mostramos também 

algumas estratégias das marcas para sobreviverem ao tempo e permanecerem líderes de mercado. 

 

Vimos a situação do mercado de bens de luxo nas economias maduras, seus principais 

mercados, onde figuram o Japão, os EUA e a Europa, berço do luxo. Abordamos a nova direção 

dos grandes conglomerados, que estão se direcionando aos países emergentes, em especial ao 

BRIC, no qual a China é o país de destaque, apresentando crescimento forte, e perspectiva de se 

tornar o principal destino dos bens de luxo nos próximos anos. 
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Portanto, a revisão da literatura foi realizada, os temas propostos no início foram 

abordados e o que podemos concluir é que este tema é muito atual, extremamente relevante e 

academicamente ainda não foi explorado como deveria ser. 

 

Ficam aqui algumas sugestões de temas relacionados ao mercado de bens de luxo para 

serem desenvolvidos em trabalhos futuros: um aprofundamento nos problemas enfrentados pelo 

mercado de bens de luxo, em especial a questão da falsificação e a questão dos problemas 

oriundos da “democratização do luxo”; um estudo mais aprofundado sobre esse segmento no 

Brasil, que possui um grande potencial, uma análise profunda do setor no país a fim de saber se o 

que o Brasil vive é uma demanda reprimida ou um boom do mercado de luxo no país e por fim, 

um estudo sobre o mercado de bens de luxo na China e na Índia, países que prometem ser o 

destino do luxo, mas que possuem uma série de peculiaridades que tornam o segmento ainda 

mais complexo. 

 

Acreditamos que foi um trabalho elucidativo, e esperamos que tenha despertado maior 

interesse para este tema, e que esse interesse seja transformado em futuras publicações de forma a 

contribuir no desenvolvimento de uma literatura mais extensa sobre o assunto. 
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