
Mercado de luxo demanda tra
coerência e atenção aos deta
Segmento cresce 35% por ano e fatura perto de U5$ 2,2 bilhões
DUBES SÔNEGO

Ter em mãos uma marca de
luxo é o desejo de um número
crescente de empresários e
executivos, ávidos por participar
de um mercado que apenas no
Brasil, nos último cinco anos

de acordo com dados da
MCF, consultoria especializada
em negócios de luxo -, movi-
mentou de US$ 2 bilhões a US$
2,2 bilhões e cresceu, em média,
35% a cada exercício. Não à toa,
proliferam cursos de especializa-
ção na área em instituições como
Fundação Armando Álvares Pen-
teado (Faap), Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM)
e Programa de Administração
do Varejo (Provar). Entretanto,
assim como o acesso a esses
produtos, entrar para o seleto
grupo que trabalha com marcas
de prestígio entre ricos, famosos
e emergentes é algo para poucos.
E pode levar décadas.

De acordo com Carlos Fer-
reirinha, diretor-presidente da
MCF, existem alguns elementos
muito importantes na construção
de marcas do gênero. O primei-

ro deles é o acesso restrito: é
preciso evitar a democratização
excessiva dos artigos, uma vez
que a exclusividade ajuda a cons-
truir o simbolismo que envolve as
grandes marcas do setor. "Nem
todas as marcas premium são de
luxo", afirma. Outro, é o culto aos
detalhes e o comprometimento
com a excelência, sem conces-
sões: utilizar a melhor matéria-
prima do mercado, contratar
funcionários de primeira linha,
ter o plano de mídia mais eficaz,
projetar a loja com excelência,
entre outras coisas.

É a isso que se dedicam exe-
cutivos de marcas como o uísque
Blue Label, da Diageo. Top de
linha da companhia na catego-
ria, a bebida é um composto de
maltes raros. No Brasil, a garrafa
custa de R$ 600 a R$ 700. "A
distribuição tem que ser seletiva.
Jamais se verá um Blue Label em
promoção ou exposto ao lado de
um Red Label. Não pode haver
poeira na prateleira. Tudo deve
ser executado de maneira per-
feita. Do contrário, o consumidor

pesado em inovação e qualidade total

dada há 60 anos, hoje a empresa
lança coleções assinadas por
designers e estilistas famosos
internacionalmente, como a
norte-americana Diane vou Furs-
tenberg, e vende algumas de suas
peças por milhões de dólares.
Desde 1997, diversas estrelas
de Hollywood desfilam na noite
do Oscar com jóias da marca. É
uma das cinco joalherias mais
respeitadas do mundo, com uma
rede de varejo formada por 80

Hallot, embaixador da H.Stern: investimento

não entende como o produto é
tão mal cuidado e custa tão caro,
ou como pode ser tão bom e tão
barato... Nós o tratamos quase
como uma jóia, porque preci-
samos proporcionar ao cliente
uma experiência de compra",
diz Bianca Benoliel, gerente de
produtos sênior da Diageo.

Outro ponto essencial é a
visão de longo prazo. Por isso,
no segmento tradicional de luxo
são identificadas marcas com
centenas de anos. "Não importa
se é uma tradição de um século
ou de uma década. O fundamen-
tal é que a marca seja bastante
coerente ao longo do tempo, que
tenha uma identidade muito bem
definida, que evolua passando a
ser um pouco mais, e não outra
coisa", afirma Ferreirinha.

No caso do Brasil, país sem
grande tradição na área, nem
mesmo como mercado — a ex-
plosão do consumo de artigos
de luxo se deu nos últimos cinco
anos —, a H.Stern é um dos
exemplos de maior sucesso. Fun- Swarovski: lançamento de lapidação e cor exclusivas a cada coleção

filiais próprias no Brasil e outras
80 espalhadas pelo planeta.

Contudo, nem sempre foi as-
sim. "Até a década de 50, quando
estávamos começando, a grande
maioria dos joalheiros desprezava
as pedras brasileiras com as quais
trabalhávamos. Elas eram cha-
madas pejorativamente de semi-
preciosas, um termo criado pelos
europeus, que não dispunham
da mesma matéria-prima. Hoje.
algumas dessas pedras valem
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Novas marcas de elite fogem do conceito
Muitas das grandes marcas

de luxo possuem décadas e
décadas de história, quando
não séculos. Porém, uma nova
geração de empresas vem
conseguindo se destacar nesse
segmento atraindo a atenção
de quem tem bala na agulha
para gastar. São proprietárias
de marcas que reúnem atri-
butos para serem classificadas
como de luxo, mas preferem
fugir da definição. O grupo in-
clui nomes como Diesel (jeans
wear) e M.A.C. (Make-up Art
Cosmetics), no mercado inter-
nacional, e Expand (varejo de
vinhos), no Brasil. Os motivos
vão do desejo de democratizar
o acesso a seus produtos até a
busca de um posicionamento
diferente da maioria.

Esber Hajli, dono da Die-
sel no País, é enfático quanto
ao tema. Segundo ele, o que
aconteceu com a Diesel é "meio
peculiar". "Ela nasceu em 1978
como uma marca premium de
jeans. As peças custavam US$
100, o que era um absurdo
para a época, quase três vezes
mais que uma Lewis, então a
mais cara. E o mercado colo-
cou a Diesel como uma marca
de luxo. No Brasil, o luxo está
começando a ficar desgastado.
Existem muitas empresas ten-
tando pegar carona nessa onda,
o que pode confundir o público.
Por isso, mesmo tendo diversas
características de marcas de
luxo, preferimos nos posicionar
como uma 'smart brand' (marca
inteligente). Para pessoas inteli-
gentes, o luxo é conseqüência",
diz o empresário.

Mas nem por isso a grife
italiana caiu no conceito dos
consumidores. Entre os usuários
da marca no País estão celebri-
dades brasileiras como Fernanda

Torres, Fernanda Lima, Didi
Wagner, Luciano Huck, Marina
Lima e Carolina Ferraz, que che-
gam a pagar mais de R$ l mil por
uma peça da Diesel. Nos custos,
naturalmente, estão incluídos
maciços investimentos em qua-
lidade do produto, atendimento,
design de vanguarda e mídia
dirigida, com ações que vão de
publicações especializadas a
eventos restritos.

Para Gustavo Fagundes, di-
retor comercial da Brasil Duty
Free, empresa responsável pela
M.A.C. no País, hoje é muito
difícil definir o luxo. "O mais
importante é ter um conceito
forte, uma proposta diferencia-
da pela qual o consumidor este-
ja disposto a pagar mais. Nossa
preocupação não é ser uma
marca de luxo, mas sim servir
bem aos clientes", afirma.

Apesar de considerar a
empresa uma competidora
no mercado de "valor agre-
gado", o executivo conta que
são feitos esforços dignos do
primeiro time do luxo para
atrair e manter a endinheirada
clientela que freqüenta as lojas
da marca. Criada em 1985 por
dois maquiadores que sentiam
falta de produtos específicos
para maquiagem profissional, a
M.A.C. adota em seus 400 pon-
tos-de-venda no mundo (nove
deles no Brasil) uma decoração
que imita o ambiente de um
camarim. Mesmo oferecendo
artigos a partir de R$ 50 — um
batom, por exemplo, custa R$
67, dez vezes mais que a média
de preço dos produtos de mas-
sa —, qualquer pessoa pode
entrar no estabelecimento e se
maquiar à vontade. Ou, ainda,
ser maquiada por profissionais,
que cumprem também a função
de vendedores. Segundo Fa-

M.A.C na Daslu: média de 1,2 mil itens em cada
ponto-de-venda e um lançamento de produto por semana

gundes, cada um deles tem um gado mercado de vinhos. Hoje é
estilo diferente, forma encon-
trada para agradar a todos os
gostos e estreitar o relaciona-
mento com clientes. Além dis-
so, a grife mantém uma média
de 1,2 mil itens nas lojas e faz,
geralmente, um lançamento de
produto por semana.

A Expand é outro exemplo,
este genuinamente brasileiro.
Prestes a completar 28 anos, a
empresa foi uma das primeiras
do País a apostar no então rene-

um dos endereços mais tradicio-
nais para a compra do produto.
"Nunca procuramos ser uma
marca de luxo. Entretanto,
corno no início a importação
era muito cara e complicada,
o público que tinha acesso aos
nossos vinhos era basicamente o
de alto poder aquisitivo", conta
Tatiana Piva de Albuquerque
Sartori, gerente de Novos Negó-
cios e Inteligência de Mercado
da Expand.

Mas o perfil dos consumido-
res e o desejo de desenvolver
o mercado acabaram marcando
fortemente a cara da empresa.
De acordo com a executiva,
na década de 80, quando não
existiam adegas climatizadas
no País, a Expand chegou a
fabricá-las. Até hoje oferece
cursos de apreciação de vinhos,
organiza reuniões e jantares
de degustação e traz produ-
tores estrangeiros para que
os melhores clientes tenham
um contato mais próximo com
a história do vinho, além de
manter consultores de vendas
especializados no assunto.

A empresa, que oferece vi-
nhos de R$ 15 a mais de R$ 8 mil
a garrafa, trabalha atualmente no
projeto de reformulação de suas
lojas. A idéia, segundo Tatiana, é
tornar o ambiente mais aconche-
gante e acessível, sem perder de
vista a qualidade do atendimen-
to. "No mundo dos vinhos, as
relações são quentes, pessoais e
próximas", completa.

Expand: reformulação das lojas para tornar
ambiente mais aconchegante e acessível



mais do que rubis, esmeraldas e
diamantes", diz Christian Hallot,
embaixador da marca.

O caminho trilhado pela
H.Stern para alcançar tal prestí-
gio seguiu uma serie de diretrizes
e valores que pouco mudaram
ao longo dos anos. Segundo o
executivo, ainda muito jovem
nos anos 50, a joalheria começou
a abrir filiais no exterior para
que viajantes que comprassem
produtos quando de passagem
pelo Brasil pudessem trocá-los ou
repará-los por lá, caso houvesse
necessidade. Depois de tornar-se
referência global em pedras brasi-
leiras, já em meados da década de
90 a companhia resolveu explo-
rar o desigri mais a fundo como
forma de reforçar a identidade
da marca. Recentemente, desen-
volveu e patenteou um método
inédito de lapidação assimétrica
que dá aos diamantes o mesmo
brilho dos meios tradicionais.
Para garantir que nada sairá do
script, a empresa controla intei-
ramente o processo de confecção
de seus artigos, da idealização
ao pós-venda. As estratégias de
comunicação e a execução das
campanhas são feitas dentro de
casa, por uma house, utilizando
no máximo a assessoria da TBWA
francesa no exterior. "Empresas
de luxo só podem ser chamadas
assim quando controlam todo o
processo", diz Hallot.

Dario Caldas, sociólogo e
diretor do Observatório de Si-
nais, consultoria empresarial em
tendências, projetos e gestão de
marcas, concorda com Ferrei-
rinha. Para ele, uma lição a ser
tirada da história da construção
das grandes marcas de luxo é o
fato de que todas, assim como a
H.Stern, têm valores muito bem
definidos. "São marcas que con-
seguem aliar uma ética (no que
tange a conjunto de valores) com
uma estética e assim explorar
todos os sentidos do consumidor.
Além disso, trabalham tendências
sazonais de moda sem abrir mão
do outro pólo, que é a tradição, a
permanência", afirma. "A H.Stern
investe pesado em inovação e
qualidade total, condição sine
qua non no mercado de luxo, em
todos os processos. O fato de ter
desenvolvido um novo tipo de
lapidação para diamantes mostra
uma disposição verdadeira para
inovar, o que traz benefícios ines-
timáveis ao patrimônio da marca.
É algo que poucas no mundo têm
cacife para fazer. É uma marca
que não cai no apelo fácil da
moda e tem valores atemporais,
como qualidade total, inovação e
tradição", diz Caldas.

Filosofia de trabalho seme-
lhante é encontrada na tradi-
cional fabricante de cristais
Swarovski. Responsável pelos
lustres do Metropolitan Museum
of Art, em Nova York, e do Palá-
cio de Versalhes, em Versalhes,
a empresa tem hoje, em todo o
mundo, cerca de 600 profissio-

nais dedicados apenas ao desen-
volvimento e à pesquisa de novos
produtos. A cada coleção são
lançadas uma lapidação e uma
cor exclusivas. Parcerias com
designers, artistas e estilistas,
como o brasileiro Lino Villaven-
tura, são constantes. Como for-
ma de reconhecer clientes fiéis,
a companhia, fundada na Áustria

em 1895, criou no final da década
de 80 um clube de colecionado-
res (Swarovski Crystal Society)
que têm acesso a produtos e
coleções exclusivas, de séries
limitadas - - são cerca de 450 mil
membros em todo o mundo, dos
quais aproximadamente 500 no
Brasil. "Mantemos uma atuação
coerente e fundamentada em

valores como qualidade total,
inovação e exclusividade", diz
Denise Thornazotti, gerente de
comunicação e marketing da
empresa no País.

É certo que todos os cuidados
e iniciativas para encantar o clien-
te custam dinheiro. Normalmente,
muito dinheiro. Por isso, como
frisa Suzane Strehlau, professora

de marketing na ESPM e autora da
tese de doutorado O Luxo Falsifi-
cado e suas Formas de Consumo

- pela Fundação Getúlio Vargas e
pela Hautes Etudes Commerciales
(HEC), de Paris —, quem constrói
marcas de luxo pode se dar ao
luxo de deixar a definição do com-
ponente mercadológico "preço"
no fim da lista de prioridades.




