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SABATO

• Penelope Cruz
Het 20 minuteninterview

• Onherkenbaar Amsterdam
Amsterdam feest in 2013

DE GROTE LOONENQUÊTE
Hoeveel zou u van uw loon overhouden
als u elders in Europa zou werken?

NETTO

• Erfenissprong wordt mogelijk
Als u uw erfenis
liever rechtstreeks aan
uw kleinkinderen geeft

• Monsterboete 309% afgezwakt
Spijtoptanten betalen
voortaan minder

ZEESLAG
OM DE VLAAMSE
HAVENS
‘Als we niet
samenwerken,
verliezen we allemaal’

YVES LETERME,
1 JAAR BIJ
DE OESO
‘Het buitenland
begrijpt niet dat
de grootste Vlaamse
partij geen macht
wil opnemen’

HERSEN-
GYMNASTIEK
MET
ELKE GERAERTS
Belgische
toppyschologe
werkt aan remedie
tegen depressie
en burn-out

FORTIS, WHODUNIT?

Wie van de hoofdspelers wist
wat en wanneer?

23 JAAR, DEWERELD
AAN ZIJN VOETEN

Netsky, de snelst rijzende ster
van de Belgische muziekwereld

KATY SHERRIFF, ONZE

CORRESPONDENTE IN SÃO PAULO

‘Bomdia, wees welkom!’ In de Rua
Oscar Freire in São Pauloword je in
elke zaak verwelkomddoor opval-
lend vriendelijke en goeduitziende
verkopers. De chicste winkelstraat
van Brazilië is al jaren het winkel-
paradijs voordehoogstewelvaarts-
klassevanhet land.Diekleinegroep
Brazilianen groeit gestaag en geeft
steeds meer uit. Shoppingcenters
metvooral luxekledingzakenschie-
ten inhethele landalspaddenstoe-
len uit de grond. Internationale
luxemerken als Gucci, Dolce&Gab-
banaenLuisVuittonopeneninsnel-
temponieuwewinkels.
‘Het is duidelijk te merken in

onze verkoopcijfers dat er meer
mensen meer geld kunnen beste-
den’, bevestigt Teddy Paes, marke-
tingmanager van het Braziliaanse
kledingmerk Victor Hugo. Het be-
drijf bestaat bijna veertig jaar en is
in heel Brazilië te vinden. Ook in de
Rua Oscar Freire. Paes is niet bang
voor de buitenlandse concurrentie
die nu aan de Braziliaanse poorten
rammelt. ‘Concurrentie is alleen
maargezond.Metzeventigeigenza-
ken enmeer dan 350 verkooppun-
ten indit enorme land zijnwe sterk
aanwezig.’
De groep van rijkste Brazilianen

diezich luxeproductenkunnenver-
oorloven,beslaatzo’n15procentvan

de bevolking. Dat zijn zo’n 29mil-
joenmensen. ‘Hetgaatommeerdan
alleBelgenenNederlanders samen’,
zegt Yves Lapere, Vlaams econo-
misch vertegenwoordiger in São
Paulo. ‘Dat is dus zeker een interes-
sante doelgroep.’
Het internationaleadviesbureau

Bain&Companyverwachtdatdieaf-
zetmarkt de komende vijf jaarmet
25 procent groeit. Brazilië is daar-
mee veelbelovend voor producen-
tenvan luxegoederen,ookuitEuro-
pa. ‘Er zijn zeker Belgische luxepro-
ducten die hier kunnen aanslaan.
DenkmaaraanAntwerpse juwelen.’

Steven Boelen, directeur van het
Antwerpse juwelenmerk Baunat,
is alvast enthousiast. ‘In 2013 gaat
onzewebsite inhetPortugeesonline
en we hopen in 2014 een kantoor
in Brazilië te openen’, vertelt hij.
Het luxesieradenbedrijf verkoopt
95 procent van zijn juwelen online.
‘Brazilië is voor ons erg interessant.
Niet alleen vanwege die groeiende
hogewelvaartsklasse,maarookom-
datergoedbreedbandinternetaan-
wezig is. En Brazilianen kopen al
graag online.’
Baunat ziet zijn afzetmarkt ex-

treem snel verschuivennaar buiten

Europa. ‘Vorig jaar begonnenwe in
China. We verkochten toen nog
zo’n 90 procent binnen Europa en
10 procent in China. Dat wordt dit
jaar al 25 procent’, zegt Boelen. ‘Na
China richten we ons op Brazilië.
Onze webshop wordt nu naar het
Portugees vertaald.’
Wathelpt isdat rijkeBrazilianen,

net als Chinezen, van buitenlandse
producten houden. ‘Ze rijden het
liefstmet eenDuitse auto, drinken
Franse wijn, hebben een Zwitsers
horloge en eten Schotse zalm. Het
Europese imago van klasse en de-
sign is een sterke troef. En Antwer-

pen heeft wereldwijd een goede
naam als het om diamanten siera-
den gaat.’
Het Belgische chocolademerk

Neuhaus is al langer op de Brazi-
liaansemarktactief. ‘Wehebbeneen
eigen zaak in een shoppingcenter
hier inSãoPaulo.Weziendatdever-
koop iets toeneemt, al hebben we
vooral vaste klanten voor onze pra-
lines’, zegt importeurMirellaRanzi-
ni.
Het lastigst voor de import in

Braziliëzijndehogeimportbelastin-
gen en de bureaucratie. ‘Ons pro-
duct moet veilig en snel worden
geïmporteerd,dusmethetvliegtuig.
Daarop is de hoogste importbelas-
tingvantoepassing.Daarnaast ishet
agentschap voor de voedselveilig-
heid heel bureaucratisch.’
Economisch vertegenwoordiger

Yves Lapere bevestigt die ervaring:
‘De Braziliaanse bureaucratie is erg
moeilijk voor buitenlandse bedrij-
ven. Er zijn erg veel regels, deels om
de interne markt te beschermen.’
Volgens recentonderzoekbesteden
bedrijven inBraziliëdemeesteuren
aan administratie in heel Latijns-
Amerika. ‘Daarbij loopt de import-
belasting op tot ongeveer 50 pro-
cent. Een bedrijf kan danwel over-
wegen lokaal te gaan produceren,
zoals de bierbrouwer AB InBev ook
doet.’
Baunat-directeur Boelens weet

nog niet precies hoe zijn sieraden-
merk die Braziliaanse regels zal
overleven. ‘We zijn in gesprekmet
lokalecontactpersonenoverhoewe
het zullen aanpakken.Maar ik heb
alle vertrouwen in de Braziliaanse
vraagnaaronsproduct,wantBrazi-
lianenhouden er van zichzelfmooi
temaken, toch?’

De verkoop van luxe in Brazilië
boomt. Niet verwonderlijk:
29miljoen Brazilianen kunnen
zich luxueuze producten, wa-
gens, kleding en sieraden ver-
oorloven. OokBelgische bedrij-
ven springen opdie trein.

ADVERTENTIE

KORT
De groep Brazilianen die
zich luxe kunnen permitteren,
groeit gestaag aan. Ook
Belgische uitvoerders van

onder meer juwelen en cho-

colade hebben begrepen dat
in het Latijns-Amerikaanse
land een enorme afzetmarkt
wacht. Hoge importbelastin-

gen en een zware bureaucra-
tie houden hen niet tegen.

Belgen surfenmeeop luxehausse inBrazilië

Het Morumbi-shoppingcenter in São Paulo. Overal in Brazilië openen luxekledingszaken. © BLOOMBERG

15 procent
Zo’n 15 procent van de Brazilia-

nen kan zich luxeproducten

veroorloven. Dat zijn 29 miljoen

mensen, of meer dan alle Bel-

gen en Nederlanders samen.


