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SITUAÇÃO

Um sujeito, caminhando pelo cen-
tro de Manhattan, N.Y., com uma
irreprimível vontade de urinar, a-
dentra o primeiro estabelecimento
que aparenta possuir um agradável
WC: o Plaza. Um lobby suntuoso,
um banheiro com paredes de már-
more, toalhas de papel sedoso para
secar as mãos, com um logotipo
dourado: The Plaza. Tal sujeito,
encantado com o ambiente refina-
do, decide levar uma dessas toalhas
como “souvenir”. Até hoje está
guardada com ele, em sua casa. Por
que será?

SITUAÇÃO

Presenciei recentemente um con-
certo da Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo (OSESP), na
Sala São Paulo, um dos orgulhos
arquitetônico-culturais da cidade.
Acústica perfeita, amplo estaciona-
mento... Coisa de “primeiro mun-
do”, como se costuma dizer... Às
voltas com esse artigo, passei a
prestar uma atenção redobrada ao
ambiente. Que adjetivo melhor a
caracteriza? Funcional? Exuberan-
te? Chique? Luxuosa?

E poder assistir àquele concerto é
o quê? Um luxo? Um privilégio?
Qual a diferença?

SITUAÇÃO

“VIPs... esperam quatro meses para
comprar uma bolsa de R$ 47 mil,
um mês e meio para adquirir um
par de brincos de R$ 25 mil e até
um ano para ter um relógio estima-
do em US$ 70 mil” (“A Fila dos
Elegantes” – Isto É Dinheiro, 6/10/
2004).
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  AO LUXO DE...?”

Mário E. René Schweriner



24 R E V I S T A  D A  E S P M – J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 5

Marketing de Luxo

O QUE HÁ DE
COMUM ENTRE
ESTES TRÊS
CENÁRIOS?

Quando perguntamos às pessoas o
que elas entendem por luxo, e qual
o seu significado para elas, encon-
tramos respostas as mais díspares
(amostra limitada às classes A/B):

❖  “CONFORTO, GRANDIOSIDADE, O
EXACERBADO” (ALUNO
COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPM, 20
ANOS);

❖ “UMA BANHEIRA COM PÉTALAS DE
ROSA” (ALUNA COMUNICAÇÃO SOCIAL
ESPM, 20 ANOS);

❖ “O LUXO TAMBÉM TEM DE VIR DE
DENTRO. ÀS VEZES, UMA MULHER
ESTÁ SAINDO DO BANHO, E AQUILO LÁ
É UMA COISA LUXUOSA”... (ALUNA
COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPM, 21
ANOS);

❖ “IMPONÊNCIA” (ASSISTENTE DE
GERENTE DE PRODUTO, 27 ANOS);

❖ “CONFORTO, MORDOMIA, COISA
BOA” (SECRETÁRIA, 34 ANOS);

❖ “ALGO BEM ACABADO”
(PROFESSOR, 35 ANOS, ESPM);

❖ “EXTRAVAGÂNCIA”! (SECRETÁRIA,
28 ANOS);

❖ “PODER COMPRAR COISAS BOAS”
(ARQUITETA, 22 ANOS);

❖ “TUDO QUE É ALÉM DO QUE A
GENTE PRECISA...” (PESQUISADORA
DE MERCADO, 35 ANOS);

❖ “SOFISTICAÇÃO, PODER
AQUISITIVO, STATUS... NÃO
NECESSARIAMENTE BOM GOSTO”
(PROFESSORA ESPM, 48 ANOS);

❖ “TER TEMPO LIVRE PARA MIM”
(ARTESÃ, 45 ANOS);

❖ “SUPÉRFLUO” (DONA-DE-CASA, 79
ANOS, CLASSE A);

❖ “SUPÉRFLUO” (PROFESSOR DE
FILOSOFIA, 44 ANOS);

❖ “SUPÉRFLUO” (PROFESSORA DE
PSICOLOGIA, 41 ANOS).

Fausto. Privilégio. Tempo livre. Su-
pérfluo. Qualidade. Conforto.
Extravagância... Tudo em um mes-
mo balaio – digo, em uma mesma
caixinha de jóias. Tudo com o
significado de... luxo.

No fundo, no fundo, parece haver
uma convergência para duas co-
lunas distintas.

Uma batizando um produto melhor,
superior, mais duradouro, mais bem
acabado, mais bonito....

Outra remetendo a conotações ne-
gativas, como supérfluo, exagero,
ostentação, pessoas exibidas.
Assim:

refinado, requinte, pri-
vilégio, raro, belo, chi-
que, elite, exclusivo,
classe, nobre, prestí-
gio, aristocrata, elegân-
cia, riqueza, estilo.

exagero, esnobe, me-
tido, efêmero, supér-
fluo, exibição, osten-
tação.

O QUE É LUXO,
AFINAL DE CONTAS?
DE QUE LUXO
ESTAMOS FALANDO?

É fácil afirmar que uma jóia da Tif-
fany é um luxo: é cara, é original,
é para poucos, e é da... Tiffany (a
“Bonequinha de Luxo” Audrey
Hepburn que o diga). Eis aí as gran-
des pistas do que é luxo. O luxo é
sempre caro e raro, original, na me-

(+)
( - )
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dida do possível, e vinculado a
uma grife. Se muita gente tiver, dei-
xa de ser luxo, e se não for chan-
celado por uma marca de prestígio
e glamour, deixa as pessoas órfãs
quanto à, digamos assim, origem
da peça.

O luxo varia significativamente
com a passagem do tempo. O que
era luxo há dez anos pode não sê-

lo hoje. O celular é um excelente
exemplo. Possuir um celular era um
luxo para poucos no início dos anos
90, no Brasil. Custava muito (caro),
era acessível a poucos (raro) e con-
figurava um produto diferenciado
(original). Já hoje, o celular em si
é um bem acessível a todas as
classes sociais. Quer dizer, sua fun-
ção básica de telefonia móvel
tornou-se uma commodity. (Kotler

denomina benefício núcleo a fun-
ção básica). Para ele, além desta
dimensão, os produtos apresentam
mais quatro: produto genérico,
esperado, ampliado e potencial. As-
sim, o celular continua sua traje-
tória de se posicionar como luxo,
ao se diferenciar no produto am-
pliado (câmera fotográfica, de
vídeo, games, acesso à Internet,
acabamento...).

Também até meados dos anos 90,
o salmão era um prato para oca-
siões especialíssimas, restrito a
poucos. Era raro e caro. Já hoje,
está presente nos restaurantes a
quilo.

Os bens que vão deixando de ser
luxo para esses estratos superiores
ainda podem significar luxo para
os demais. Provavelmente, o sal-
mão ainda constitua um luxo para
a classe C, como também seria um
aparelho de DVD, ou um celular
(simples) com games.

Por conseguinte, as assim chamadas
camadas privilegiadas da socieda-
de buscam outras alternativas para
usufruir e se diferenciar. No lugar
do salmão, trufas importadas pelo
Fasano e Emiliano. No espaço antes
ocupado por um “simples” aparelho
celular, uma... jóia.

Enfim... as pessoas buscam o Con-
forto, o Belo,  a Gratificação Sensori-
al e, por que não, a Sinalização des-
de “os tempos em que os animais
falavam...” O que só pode ser pos-
sível pela engenhosidade humana,
em transformar tosca matéria-prima
em produtos que atendem às neces-
sidades e realizam os infinitos dese-
jos humanos.

É fácil afirmar que uma jóia da Tiffany é um luxo: é cara, é original,
é para poucos, e é da... Tiffany.✦
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Mas... será que o luxo comer-
cializado pelos fabricantes corres-
ponde às expectativas e conotação
de luxo dos consumidores?

OS PRODUTOS:
O PARA QUÊ
Os produtos de quaisquer natureza
são comprados e consumidos para
preencher várias finalidades, não
importa se é um pastel, um livro,
uma obra de arte, uma garrafa de
vinho, um par de tênis, uma via-
gem. E dentre essas finalidades – o
para quê da compra – destaco as
seguintes sete essenciais:

1) UTILIDADE
(Dimensão funcional – benefício
núcleo, conforme Kotler): Um
medicamento é o melhor exemplo.
Ele é adquirido unicamente para
cumprir uma função clara, de cura
de alguma moléstia.

Nesta dimensão, entram em cena
itens de valoração racional, como
performance, durabilidade ou
rendimento e praticidade

1
.

2) SENTIMENTAL:
Geralmente heranças, ou “memo-

rabiles” de viagens e/ou de relações
afetivas.

3) SINALIZAÇÃO:
Roupas, adornos e o automóvel são
exemplos inequívocos de atribuição
de identidade por meio dos objetos.
Há três formas básicas de sinalizar:

A) Exibir/ostentar/sobressair

B) Pertencer ao grupo (estender
identidade)

C) Exteriorizar personalidade

4) GRATIFICAÇÃO
SENSORIAL:
Em que o objetivo é excitar, posi-
tivamente, qualquer dos órgãos dos
sentidos. Perfumes, música (con-
certos, CDs, aparelhos de som),
obras de arte, cenários de viagem,
cremes para a pele, banhos de es-
puma, e... alimentos e bebidas.

5) RARIDADE:
A condição de ser um artefato único
(como os de museu) dá uma sensa-
ção diferenciada de...

6) GRATIFICAÇÃO
PSICOLÓGICA

Orgulho – pessoas que, em vir-
tude do seu esforço, do seu trabalho
árduo, conseguiram deixar a con-
dição de pobreza, e determinados
bens podem ser sinalizadores dessa
conquista. Ex.: Aparelhos de TV,
CDs , geladeiras...

Privilégio – ser um dos poucos que
podem ter acesso a tais bens. Sou
um “ungido”.

Compensação – (para estresse/
frustração). Pode ocorrer em indiví-
duos, digamos assim, normais, ou
com o comportamento neurótico.
No caso do indivíduo ajustado,
pauta uma conduta eventual: auto-
indulgência. É saudável. Já para o
neurótico, o eventual se torna per-
manente. É o material preenchen-
do lacunas/vazio interior.

7) RESERVA DE
VALOR:
Uma obra de arte ou uma jóia
podem preencher a finalidade de
investimento $$$, além de qual-
quer outra das anteriores.

1. Hoje, até a restrita utilidade de um medicamento pode ser ampliada para sinalização. Tomar algumas drogas
chega a dar “status”: algumas marcas de tranqüilizantes e, talvez, o próprio Viagra...
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PRODUTOS:
O POR QUÊ

Um mesmo bem pode ser adquirido
com ênfase diferente em cada um
desses fatores, dependendo do perfil
do consumidor.

Um consumidor predominante-
mente racional vai adquirir um
automóvel focando a utilidade: sua
performance, durabilidade... Ou-
tro, voltado para a aparência, vai
adquirir um modelo exuberante na
sinalização. Um terceiro pode pri-
orizar os sentidos: banco de couro
(cheiro/maciez), ar condicionado,
DVD (audição).

E os bens de luxo... o que propici-
am de fato? Quantos deles “funcio-
nam” melhor que os demais “não-
de-luxo”? Quantos nos remetem a
uma imensa gratificação sensorial,
que melhora a qualidade de vida?
Ou então “simplesmente” elevam
seus consumidores ao Olimpo do
glamour ?

Sabe-se que os bens de luxo não
costumam priorizar inovação fun-
cional. Está certo que vários deles
duram décadas e décadas, e sua per-
formance é irrepreensível. Mas...
seu grande diferencial remete à gra-
tificação sensorial e psicológica,
raridade, reserva de valor e, está
claro, sinalização.

E uma boa indagação é: como será
que os indivíduos que adquirem
luxo se diferenciam quanto à impor-
tância que atribuem a cada um dos
fatores simbólicos?

Sem dúvida, um automóvel Merce-

des-Benz ML tem um desempenho
melhor que carros de uma faixa...
É mais veloz, mais seguro, (quase)
não quebra (tudo isso é funcional).
É mais confortável e silencioso, e
do seu rádio/DVD Blaupunkt ema-
na um som perfeito (gratificação
sensorial). Sentir-se dono de um
Mercedes dá uma sensação de
privilégio – afinal de contas, o su-
jeito é um dos poucos que pode
possuir tal veículo. O que é isso?
Gratificação psicológica. Seu ele-
vado preço e imagem de marca
(clássica/glamour/....), sem dúvida
confere status a quem o possui
(Sinalização). E, finalmente, se o
seu preço de revenda não se

desvalorizar muito ao longo do
tempo, configura uma reserva de
valor.

Um relógio suíço Patek Philippe pode
durar décadas sem apresentar defeito
e marca o tempo com precisão
absoluta (tudo funcional). Admirar sua
beleza provoca uma gratificação
sensorial e, sendo notado pelos outros,
sinalização. Foram produzidos pouco
mais de 600 mil relógios em 158 anos
de existência da marca, e, sabedor
dessa exclusividade, também reme-
te a uma sensação de privilégio (gra-
tificação psicológica).

O que é essencial perceber é que

✦ Sentir-se dono de um Mercedes dá uma
sensação de privilégio.
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inexiste “um consumidor de bens
de luxo” mas alguns grupamentos
homogêneos, consoante seus princi-
pais porquês de compra. Podería-
mos apontar quatro:

OS “UTILITÁRIOS”: minoria, adquire
algum bem de luxo pela sua per-
formance, porque dura mais, tem
mais qualidade. Alguns automóveis
são adquiridos sob essa premissa.

OS “EXIBIDOS”: a maioria dos
consumidores do luxo costuma
adquiri-lo pela capacidade de
irradiar uma aura de riqueza e
sucesso, como também por signi-
ficar o passaporte para a entrada
no fechado círculo “privê” dos
abençoados pelo glamour.

OS “DESFRUTADORES”: são os que
pretendem premiar seus sentidos,
presenteando a si mesmos com
música, perfumes, alimentos e
bebidas. São “gourmets”, mas
focados no prazer que eles próprios
podem auferir. Ao contrário dos
exibidos, podem até curtir sozinhos
uma refeição caprichada acompa-
nhada de um bom vinho. Viajam
muito, e procuram usufruir o
máximo dos lugares, no que
possam premiar seus sentidos.

OS “AUTO-INDULGENTES”: a grati-
ficação dos bens de luxo se traduz
muito mais por uma premiação
psicológica. Algo assim como um
executivo que se hospeda por conta
da empresa em um luxuoso hotel de
cinco estrelas, e sente-se um
privilegiado “apenas por ter ficado
num lugar como esse”. Quer dizer,
mesmo que tal hotel não apresente
um diferencial tangível nos serviços,
mas apenas nos “mármores da
aparência”, o tal hóspede percebe-
se psicologicamente recompensado.

A OPORTUNIDADE

A humanidade vem perseguindo o
bem-bom há milênios. Se conforto
e gratificação sensorial é luxo, é
isso que os seres humanos vêm
procurando. E creio que muitas em-
presas estão simplesmente despre-
paradas para entender esses an-
seios. Até recentemente, o câmbio
automático só vinha em um pacote
completo nos carros top de linha:
os carros de luxo. Era praticamente
impossível adquirir um modelo
mais simples com esse atributo (os
vendedores diziam que era parte
integrante de um pacote de luxo,
junto com couro, CD especial etc.).
Hoje, já podemos encontrá-lo em
carros menos sofisticados como o
Honda Fit, e até no Corsa. Nos EUA,
95% dos modelos vêm equipados, de
fábrica, com câmbio automático,
que em metrópoles congestionadas
como São Paulo, é um inequívoco
item de praticidade e conforto. Por
que, então, os fabricantes do luxo não
focam seu R&D em pesquisas que
resultem em  aperfeiçoamentos que,
de fato, facilitem a vida dos consumi-
dores-alvo? Será porque uma substan-
cial parcela dos consumidores se
satisfaz tão somente em exibir?

RISCOS

I.“O VETOR”
Entre o consumidor e o produto
sempre existe um vetor de uso, ou
vínculo. Tal ligação pode assumir
vários matizes, desde uma relação
de dependência (sem o bem em
questão o consumidor sente-se des-
personalizado), até uma relação

utilitarista (o produto existe para
facilitar a vida do indivíduo, e pode
ser facilmente substituído por ou-
tros). O grande problema dos bens
de luxo é que existe uma consi-
derável parcela dos consumidores
que “compõem sua personalidade”
ancorada nos bens de luxo. São as
pessoas exibicionistas – o luxo exi-
gido e exibido – que permitem ou
até incentivam transformar o vetor
em vínculo (apego): o sujeito preci-
sar do bem de luxo para (re)compor
sua auto-estima ou para se sentir
aceito pelo grupo social. Mesmo
que seja um bem que não contribua
em nada para sua gratificação utili-
tária ou mesmo sensorial, no que as
bolsas e os demais adereços femi-
ninos são um mostruário exemplar.

II. “O FOSSO”
Em um país como o Brasil, em que
a desigualdade de renda é mar-
cante, sendo um dos primeiros
fatores a despertar a atenção dos
turistas estrangeiros que nos visitam,
choca o contraponto entre o “luxo-
do-luxo” e os miseráveis. Claro está
que me refiro a uma visão socioló-
gica do processo, mas que tal abis-
mo é acintoso, não há dúvida. E
isto é realçado pelo consumo exibi-
cionista, que vai da ostentação de
grifes caríssimas em bolsas e rou-
pas, até a utilização de esquadri-
lhas de helicópteros para compa-
recer a casamentos suntuosos ou
churrascos de fim de semana.

III. “SUPERLUXO,
MEGALUXO, O LUXO-
DO-LUXO”
Nos anos 60, nos primórdios da in-
dústria automobilística brasileira, o
Volkswagen Sedan era “Standard”.
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Houve depois modelos L e LX,
designando Luxo e Superluxo, res-
pectivamente. O mesmo era válido
para a maioria das demais marcas
do mercado, como o DKW, o Re-
nault Dauphine (depois Gordini), o
Aero-Willys, e o Simca-Chambord,
dentre outros. Agora, qualquer
modelo “básico” já vem com a de-
nominação L ou GL (Luxo e Gran-
luxo), quando não GLS (Gran-luxo
Super). Em outras palavras, está se
perdendo a referência do “básico”
em relação ao superior luxuoso,
fazendo com que se criem bens e
denominações absolutamente me-
tafísicas: hoje, o luxo do luxo, ou
o super-luxo do luxo, ou quem sabe
o luxo galáctico (a exemplo dos
astros do time de futebol espanhol
do Real Madrid). Uma bolsa de R$
7.800,00 era tida como uma
extravagância abilolada em artigos

de jornal, há questão de uns dois
anos. Se retomarmos o início do
artigo, a fila de espera é para uma
bolsa de R$ 47 mil. Que obvia-
mente, como bolsa, não acrescen-
ta tanto assim em relação àquela
de sete mil e tanto, que já não
acrescia lá muito em relação às
do milhar de reais. O que oferece
a pista para a indagação: onde fica
o “bom-senso”? Ou esse segmento
não conhece o termo?

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Os produtos de luxo são aqueles que
mais se aproximam da “ideação da
perfeição”, quer dizer, do que as pes-
soas imaginam ser o “produto
perfeito” (produto potencial, se-
gundo Kotler): se é um frasco de

perfume, o ideal é que seja de cris-
tal. Se é um banco de carro, deveria
ser de couro. O painel, de madeira
(cedro? jacarandá?), um relógio, de
ouro, porque não? Jóias de ouro
branco ou platina, cravejadas de
diamantes, rubis e esmeraldas. Um
banheiro deveria ter um piso de
mármore, preferencialmente de
Carrara.

Talvez, se no paraíso, além de an-
jos existissem outros produtos além
de harpas, estes seriam vários dos
bens de luxo. Os felizardos habi-
tantes desseValhala imaginário,
caso não andassem por lá nus como
os anjos, trajariam linho e seda.

Qual a mulher de seus 40 e poucos
anos que não sonha com cosmé-
ticos especiais, exclusivos e car-
ríssimos, que atenuam (ou até

Quem não prefere viajar na primeira classe, em vez de se empoleirar na
econômica? (Fidel Castro viaja na primeira classe.)✦
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prometem acabar com!) as rugas?
Que acenam à pele do rosto uma
viagem no tempo, para “algum lu-
gar do passado”, de volta à sua...
adolescência?

Quem não prefere viajar na pri-
meira classe, em vez de se empo-
leirar na econômica? (Fidel Castro
viaja na primeira classe.)

Lembremos que a elite soviética,
no auge do regime comunista que
abominava o “luxo da burguesia
decadente”, vivia no esplendor,
comia e bebia do bom e do melhor,
e se esbaldava em suas dachas nos
finais de semana e nas férias (isso
quando não viajavam a Paris, Lon-
dres, Nova Iorque – está claro, na
primeira classe.)

Não é exatamente em choupanas
que vivem os cardeais da Igreja
Católica, que prega a pobreza co-
mo via para o paraíso: “É mais
fácil um camelo atravessar o bura-
co de uma agulha do que o rico
ingressar no reino dos céus”. A
pompa e o fausto que acompa-
nham as cerimônias sem dúvida é
um dos cenários mais impressio-
nantes do luxo.

A busca pelo raro, pela diferen-
ciação, pela exclusividade, por
ser único, parece estar enraizada
no DNA da espécie humana. Mas
não deixemos que esta meta seja
ofuscada pela perseguição pura e
simples da exibição e da ostenta-
ção a qualquer preço, o que tornará
a vida de tais pessoas mais vazias,
e só provocará a inveja e o ressenti-
mento da multidão que jamais terá
acesso a esses símbolos. ESPM


