
Há consenso que a
forma como os
ricos gastam seu
dinheiro e a
influência exercida
pelo seu
comportamento
sobre os demais
públicos ainda não
são explorados com
o devido
detalhamento

O consumidor
dos sonhos

I
nfelizmente, do ponto de vista estatístico, a
população de alta renda é pouco representativa
no Brasil. Segundo dados do IBGE, apenas 1,3%
das pessoas economicamente ativas do país

registra rendimentos acima de vinte salários mínimos
- R$ 6 mil em valores de setembro.

Quando o foco é o mercado de luxo, aquele
voltado para quem tem renda média superior a R$ 50
mil mensais, temos à frente um universo infinitamente
menor - calcula-se que existam 105 mil brasileiros
desfrutando dessa privilegiada condição financeira.

Esse microssegmento abastado exige produtos e
serviços muito específicos e que precisa ser tratado a
partir de abordagens diferenciadas, cuja principal
característica deve ser a personalização, o que é

perfeitamente possível, em virtude do alto valor
agregado das compras.

Mas como agir no caso dos ricos? Há consenso
que a forma como gastam seu dinheiro e a influência
exercida pelo seu comportamento sobre os demais
públicos ainda não são explorados com o devido
detalhamento. Porém é certo que o interesse das
empresas por este segmento tem aumentado, o que é
justificável, já que está em franca expansão -
ironicamente uma das razões para tanto é o insucesso
de movimentos destinados a promover mudanças
mais notáveis na pirâmide de renda no Brasil - e
porque, historicamente, é bastante atraente em
termos de margens de lucros.

Quem envereda por esse caminho reconhece a
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dificuldade em detalhar o com-
portamento e os hábitos do
consumidor de alta renda. Mes-
mo porque, em um país com
tantas disparidades sociais,
como é o caso do Brasil, muitas vezes a discrição é
essencial.

Substituir a especulação que existe nessa área por
dados mais consistentes foi um dos objetivos da pes-
quisa "Percepção do consumo de alta renda: Perfil e
hábitos", realizada pelo Programa de Administração
do Varejo, da Fundação Instituto de Administração da
Universidade de São Paulo (Provar/FIA-USP) e pela
Canal Varejo.

O estudo, realizado no primeiro semestre de 2005,

Para a maioria
dos entrevistados,

o luxo está associado
à discrição.

Acima de tudo
prevalece a defesa

do "estilo"

envolveu 122 entrevistas feitas em clubes de alto
padrão da cidade de São Paulo, condomínios de
luxo e nas proximidades de lojas localizadas nos
bairros da Vila Nova Conceição e dos Jardins.
Foram mais de sessenta perguntas sobre hábitos
de consumo e lazer, procurando aprofundar,
além do comportamento, o entendimento que
essas pessoas têm sobre o conceito de luxo.

O esforço de campo, como explica o
coordenador da pesquisa pelo Provar, Luiz Paulo
Lopes Fávero, demandou mais tempo do que o
planejado, justamente em função da dificuldade
de acesso ao público-alvo. Vale enfatizar que a
amostra foi formatada de maneira a traçar as
tendências de comportamento do público com
renda mensal acima de R$ 9.900, a chamada
classe média alta, que está longe, portanto, da
camada de milionários. Um outro aspecto a ser

observado sobre a me-
todologia é que não se
buscou a elaboração de
um estudo de recensea-
mento, no sentido de
dimensionar com preci-
são o nicho; o objetivo
foi verificar, dentro des-
se universo privilegiado
em termos de renda, o
seu perfil de consumo.

A defesa do
"estilo"

Reafirmando o fator
discrição, que tanto se
especula quando se

olha para este segmento, 60% dos entrevistados, ao
conceituarem o termo luxo, o associaram a pessoas
sóbrias e reservadas. Acima de tudo prevalece a
defesa do "estilo".

Fávero chama a atenção para uma aparente
contradição encontrada nas respostas e que ajuda a
entender o comportamento desse público. 80% das
pessoas concordam que luxo "é ser vistoso". Porém,
para 75% da amostra, luxo é "ser discreto". Nas in-
vestigações sobre o assunto, os pesquisadores perce-
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beram que "ser vistoso"
significa usar produtos e
serviços relacionados ao alto
luxo, mas sem precisar fazer
alarde disso. Se pensarmos
na aquisição de uma bolsa
Louis Vuitton, a compra é de-
terminada pelos muitos atri-
butos de qualidade do produ-
to, mas também pelo fato de a
marca representar, para essa
parcela de público, um ins-
trumento de inclusão social
em um grupo específico.

Não se deve esquecer que
a classe média acaba por se
espelhar no mercado de luxo,
até porque, cada vez mais,
como observa o próprio Fá-
vero, se não é possível ter
acesso ao último lançamento
da Louis Vuitton, existem
artigos de menor custo à
disposição. Sem contar que
assistimos nos últimos anos à
multiplicação das formas de
pagamento, com diversas fa-
cilidades em termos de finan-
ciamento.

Ao comentar a questão do
"estilo" para esse segmento
de público, Fávero lembra
que existem diferenças entre
os que vêm de família de alta
renda e os chamados "novos-
ricos". O primeiro grupo ten-
de a ser mais circunspecto,
procurando se expor apenas
dentro do seu próprio universo, sem necessidade de
"expandir fronteiras". No caso do segundo, porém,
percebe-se mais necessidade de exposição e,
conseqüentemente, menos discrição.

Para as empresas interessadas em explorar esse
nicho, vale atentar para aspectos que expressam a
avidez desses consumidores. 79% afirmaram que luxo
é poder comprar por impulso, mesmo que não se faça

Até por uma
questão de cidadania,

todos precisam
entender que é

preciso se organizar
para gastar menos

do que ganha

isso na prática. "Indepen-
dentemente da classe social,
todo mundo tem que ter um
orçamento, um planejamen-
to. Até por uma questão da
cidadania, todos precisam
entender que é preciso se
organizar para gastar menos
do que ganha, e não o contrá-
rio", enfatiza Fávero, obser-
vando que o uso do "dinheiro
de plástico" geralmente torna
mais suscetível a compra por
impulso, mas que também
entre as pessoas de alta renda
existe uma preocupação com
o orçamento, ainda que este
seja mais flexível que o da
classe de baixa renda, que
tem isso como premissa obri-
gatória, até por questão de
sobrevivência.

Hábitos de lazer

Ainda sobre o assunto lu-
xo, os entrevistados aponta-
ram com mais ênfase: morar
- ou poder fazer isso - em
bairros mais chiques e tran-
qüilos; gastar com obras de
arte ou jóias; e poder usu-
fruir alguns dias de férias
quando se está estressado.

A respeito dos hábitos de
lazer desse público, a pesqui-
sa aponta diferenças impor-
tantes quanto ao total da po-

pulação (ou mesmo da classe média, para sermos
mais justos na comparação), como o fato de
freqüentarem mais teatro do que cinema. Um dado
curioso: não cedem muito do seu tempo para a visita
de feiras de antigüidades, leilões de arte ou museus.
Uma outra constatação que acabou surpreendendo os
pesquisadores foi o fato de 55,7% dos entrevistados
terem afirmado que não costumam ir a casas
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noturnas - talvez a justificati-
va seja a faixa etária dos res-
pondentes, entre 39 e 49
anos.

Como analisa o coordena-
dor da pesquisa, essas infor-
mações mostram que nem
sempre o consumidor de alta
renda tem hábitos muito ex-
cêntricos, por mais que isso
faça parte do imaginário
social. "O fato de não parti-
lhar momentos de lazer vol-
tados para as artes em geral,
com exceção de teatro e
cinema, que são mais co-
muns, demonstra que existe
um grande espaço para ser
conquistado", diz.

A respeito do comporta-
mento desse público, é im-
portante atentar para dados
que ajudam a entender sua
rotina: 59,8% dos entrevis-
tados afirmaram que não
praticam esportes; e 37,7%
viajam a lazer a cada seis
meses pelo Brasil, enquanto
36,1% optam pelo exterior.

O estudo também inquiriu
os entrevistados sobre o con-
sumo de determinadas cate-
gorias de produtos, como a
compra de passagens aéreas
e de bebidas. No caso desta
última, como era de se espe-
rar, o vinho figura como a
preferida (25,4% indicaram
essa alternativa), seguida de perto pelos coquetéis
(24,6%).

Não foi surpresa, também, o fato de o índice de
leitura ser alto junto a esse público. Entre as
preferências, destaque para os romances (com
52,5%), biografias (39,3%) e policiais (36,9%).

Um aspecto curioso: o interesse pela cozinha
árabe, portuguesa, japonesa e italiana é maior, por

O maior desafio
hoje para o Brasil,
quando se pensa
neste segmento,

é certamente
encontrar formas

de expandi-lo

parte deste público, do que a
pela cozinha francesa, alemã
chinesa e brasileira.

No que concerne especifi-
camente aos hábitos de con-
sumo de mídia, foram formu-
ladas questões sobre os
meios mais vistos. Refletindo
mais uma vez sua posição
privilegiada, a TV apareceu
com destaque, com as prefe-
rências recaindo sobre as
telenovelas e os telejornais,
além dos canais esportivos da
TV por assinatura. As revistas
também foram citadas com
ênfase, principalmente as de
interesse geral, os títulos
dedicados às celebridades e
as publicações de moda.

As informações levantadas
no estudo mostram que exis-
tem setores nos quais o pú-
blico de alta renda está inclu-
sive disposto a investir alto,
gastando valores acima da
média. É o caso das áreas de
alimentação (restaurantes
com ambientes sofisticados)
e de cuidados pessoais, indi-
cadas por Fávero como im-
portantes para novas opor-
tunidades de negócios, prin-
cipalmente se o foco for a
especialização.

O maior desafio hoje para
o Brasil, quando se pensa
nesse segmento, é com cer-

teza encontrar formas de expandi-lo. "É sempre bom
lembrar que a desigualdade social não é exatamente o
nosso maior problema. Vide a situação da Etiópia, que
tem o maior índice de eqüidade nessa área, mas por
causa de um nivelamento por baixo. Ou seja, não é o
luxo que deve ser eliminado. O que precisamos é
criar formas de inclusão de novas pessoas no
ambiente de consumo", argumenta Fávero. (T.T.)
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