
Endinheirados, mas nem tanto
Para adquirir artigos de luxo, alguns consumidores economizam no supermercado e em outras situações do
cotidiano. Pesquisas mostram movimento de expansão do mercado para além de seus limites habituais

ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Quando se pensa no perfil do
consumidor de artigos de luxo,
logo vem à cabeça a imagem de
uma pessoa rica e que não se
importa em abrir os cofres para
se entregar ao objeto de desejo.
Compra, e ponto final. Mas se
é verdade que existem tipos
assim, também o é o fato de que
o universo comprador potencial
do segmento engloba clientes
que destoam da imagem-padrão.
Pode causar estranheza saber
que nesse setor há consumido-
res que, para adquirir um item
associado ao luxo, precisam
economizar em outras coisas.
Assim, pechincham no super-
mercado e em diversas situações
do dia-a-dia. Talvez essa capa-
cidade de seduzir contingentes
populacionais mais amplos, que
se sacrificam de um lado para se
deliciarem do outro, seja um dos
fatores que explicam o sucesso
dessa indústria.

Em outras palavras, há um
movimento de expansão do mer-
cado de luxo para além de seus
limites habituais, afirma Nuno
Fouto, coordenador de cursos
do Programa de Administração
do Varejo (Provar) e do Canal
Varejo, entidades que no ano
passado estudaram o público
desse segmento na cidade de
São Paulo. "Percebemos, nas
pesquisas com as quais temos
tido contato, que um número
cada vez maior de pessoas com

renda média investe em deter-
minadas marcas de produtos ou
serviços mais do que pareceria
possível ou razoável. E para
poder realizar essas compras,
negociam mais os itens básicos,
como aqueles adquiridos nos
supermercados", diz Fouto. "Ao
abraçar o luxo, essas pessoas
buscam fundamentalmente uma
satisfação pessoal", acrescenta.

Patricia Gaia, diretora de
marketing de Giorgio Armani,
Empório Armani e D&G, confir-
ma: o luxo já não é consumido
apenas pelos muito endinheira-
dos, pois, como conseqüência
da presença no Brasil de re-
presentantes de suas principais
marcas e da possibilidade de par-
celamento dos pagamentos, ele
tornou-se mais acessível. "Além
disso, as pessoas hoje analisam
mais a relação custo/benefício.
Os homens, por exemplo, mui-
tas vezes preferem comprar um
terno Armani, que tem enorme
durabilidade e está sempre na
moda, a um mais barato, que
logo perderá sua forma ou sairá
de moda", analisa.

Assim, considerando-se que
não necessariamente apenas os
enricados consomem artigos
de luxo, são reveladores os
dados do estudo TGI, do Ibope,
apresentados nas tabelas l, 2
e 3 (abaixo). Eles comparam
informações de consumidores
com mais de 25 anos e renda

D'Angelo: status e prazer são os dois grandes orientadores de consumo

pessoal mensal superior a R$
4,5 mil com dados referentes à
população brasileira da mesma
faixa etária. Se esse nível de
renda não permite classificá-los
como "ricos", os qualifica como
integrantes de uma camada rela-
tivamente favorecida — mesmo
porque representam 3,5% dos

brasileiros com idade superior a
25 anos, segundo a pesquisa — e
faz deles um alvo cobiçado para
ações de marketing no segmento
de luxo.

Conforme mostra o levanta-
mento, esse público destaca-se
do conjunto da população em
virtude da predileção acentuada
por itens geralmente associados
ao que há de mais fino, requinta-
do ou caro, como vinhos estran-
geiros, jóias ou viagens de avião.
Há também maior preocupação
com a qualidade de vida e saú-
de, que pode ser percebida, por
exemplo, pelo maior consumo
de produtos diet e light e pela
procura por academias de gi-
nástica.

Roberto Lobl, diretor do TGI
na América Latina, vê na pesqui-
sa uma revelação surpreendente:
na parcela de maior renda, con-
some-se não necessariamente

em função da quantidade. Antes
disso, privilegia-se a qualidade.
"Esse consumidor gasta de for-
ma mais responsável e mostra-se
preocupado com qualidade de
vida, além de ser mais antenado,
como demonstra o maior con-
sumo de mídia" , diz. É curioso
notar que, de acordo com o TGI,
os homens predominam no topo
da pirâmide (72%), enquanto
as mulheres perfazem 28% do
contingente cuja renda pessoal
mensal supera R$ 4,5 mil.

GUIADOS PELO PRAZER
A maior preocupação com a

qualidade de vida é constatada
pelos estudos do Ipsos-Mar-
plan. Mas há de se notai que,
como a alta renda confere mais
liberdade às decisões de con-
sumo, o comprador também
pode atribuir maior valor à sua
satisfação emocional. "Ele pode,
na medida em que suas neces-
sidades básicas são atendidas,
guiar-se pelo prazer", avalia
Daina Ruttul, diretora nacional
de mídia do Ipsos-Marplan, em
cujo banco de dados a classe
Al — a de maior refida pelo
Critério Brasil, metodologia de
classificação socioeconômica
com a qual trabalha a Associação
Brasileira de Empresas de Pes-
quisa — representa 3% do total
dos consumidores.

Fouto também cita o prazer
como um dos impulsionadores
do consumo de artigos requinta-
dos. "Nosso estudo mostrou que,
diferentemente do que dizem os
estereótipos, para esse público
o luxo está muito associado ao
bom gosto e à satisfação pessoal,
e menos à ostentação", conta.
Apresentada em meados de
2005, a pesquisa do Provar/Canal
Varejo foi realizada em clubes de
alto padrão, lojas e pontos de va-
rejo de luxo. O estudo constatou,
entre outros aspectos, que quase
todo cliente desse segmento vai
pelo menos a um show de música
internacional por mês e interes-
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sa-se por diversos conteúdos
das revistas, especialmente por
atualidades.

Além do prazer, existe ou-
tro ingrediente na receita que
estimula o consumo do luxo:
o status. "Todas as pesquisas
relevantes feitas até hoje sobre
bens luxuosos mostram que
status e prazer são os dois gran-
des orientadores do consumo
desses produtos", afirma André
D'Angelo, consultor da Think!
Marketing e Cultura do Consu-
mo, responsável, em 2003, por
um estudo sobre esse tema.

O status é o fator mais im-
portante na categoria batizada
por Maria Lúcia Cucci - - vice-
presidente de mídia da Publicis
Salles Norton - como "luxo
acessível". Como o próprio nome
sugere, trata-se de um grupo
composto por um público mais
amplo dentre as três categorias
nas quais ela divide o segmento.
O mais seletivo, o 'luxo intangí-
vel", materializa-se em artigos
como diamantes exclusivos e
iates enormes, e destina-se a
pouquíssimas pessoas, mas cria
os referenciais para as demais
categorias. O "luxo interme-
diário", cujo público potencial
também não é muito grande,
valoriza a história e a tradição
do luxo, ali reconhecido sem
necessidade de exibição osten-
siva das marcas. "Já no mercado
do luxo acessível estão aqueles
que não são exatamente ricos e
ingressaram nesse ambiente de
consumo por força de seu tra-
balho. Para esse grupo a marca
precisa estar mais visível, pois
é um referencial de poder", diz
Maria Lúcia, que já coordenou
alguns estudos focados no seg-
mento (ver tabela 7).

PERSONALIZAÇÃO
Informações mais precisas

sobre o perfil do consumidor do
luxo podem ser encontradas nos
cadastros das administradoras
de cartões de crédito, respon-
sáveis por 70% das transações
realizadas no chamado "varejo
de luxo". Um destaque nesse
nicho é a versão Platinum do
American Express, acessível
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Além da atenção diferenciada,
clientes de alta estirpe também
se deixam seduzir por vantagens
concretas, como a utilização, sem
custo adicional, das melhores
acomodações em hotéis de alto
padrão. "Mas o benefício precisa
ser relevante; não é qualquer
promoção que atrai esse consu-
midor", ressalva Nakamura.

Analucia Carrascosa, gerente
de marketing da joalheria Bvl-
gari, concorda com Nakamura
e reforça a necessidade de uma
seleção criteriosa do benefício
concedido. "Não posso simples-
mente convidar a pessoa para
vir tomar champanhe, pois ela
já faz isso em casa. Mas posso
dizer para vir tomar champanhe
e trazer uma peça para polimen-
to. Mais do que uma vantagem
financeira, prestar um serviço
como esse constitui um gesto
simpático", exemplifica.

A executiva qualifica o cliente
do segmento como alguém que
"consome de tudo 'um muito".
O importante é a satisfação nas
compras. Ele consumirá com
maior rapidez, no entanto, tudo
aquilo que, por algum motivo,
representar exclusividade.

O interesse pela exclusi-
vidade guarda relação com o
que Denise Ascher, diretora de
marketing da Montblanc, cita
como uma das características
desse público: a identificação
como componente de um grupo
seleto, com poder aquisitivo para
adquirir itens de determinada
marca. "São pessoas exigentes,
sabedoras da diferença entre
uma marca de luxo e um produto
de massa", acrescenta. Mas tam-
bém há nuanças conforme cada
caso. O cliente da Montblanc,
por exemplo, é mais conserva-
dor e prefere roupas com apelo
clássico; viaja freqüentemente
ao exterior, visita museus, gale-
rias de arte, salas de concerto e
freqüenta bons restaurantes.

CANAIS DE CONTATO
Para o bom relacionamento

com pessoas que se pretendem
exclusivas, o atendimento é
um diferencial mercadológico
fundamental. "O que não se
resume à educação dos funcio-
nários da loja. A isso deve-se
aliar a tecnologia para indicar a
melhor solução de compra para
os clientes, que cada vez têm
menos tempo para pesquisar",
diz Fouto, do Provar.

Nesse quesito, o ponto-de-
venda assume papel crucial
como canal de contato. "É o
principal componente da cadeia.
O consumidor fica muito sensível
no momento da compra e precisa
sentir-se diferenciado. Para ele,
esse instante está associado ao
prazer", revela Maria Lúcia.

Na verdade, o momento da
compra é como um sonho, com-
para Patricia, da Giorgio Armani.
"O cliente quer o melhor em
tudo: a temperatura mais agra-

dável, o melhor vendedor ou a
vendedora mais bonita, café de
qualidade", especifica. "Nosso
pessoal é treinado para nunca
contrariá-lo e não tirá-lo desse
sonho", acrescenta a diretora de
marketing.

No que se refere à mídia, Patri-
cia qualifica os veículos impressos
— revistas e jornais — como
os canais mais indicados para a
comunicação nesse segmento.
Já Denise, da Montblanc, aposta
em uma combinação de mídia
tradicional (especialmente anún-
cios), eventos, marketing direto e
serviços, materializados no atendi-
mento e em pequenos agrados na
hora da compra. Na avaliação dela,
se status, beleza e exclusividade
constituem apelos fortes para a
comunicação no setor, a "exce-
lência" — ou a certeza de elevada
qualidade em todas as etapas de
confecção do produto — é outro
requisito fundamental.

BEM INFORMADO
As ações de responsabilidade

social também podem auxiliar no
processo de comunicação com
consumidores tão refinados.
Afinal, conforme diz Analucia,
da Bvlgari, "as chamadas elites
estão sempre ligadas a movimen-
tos ou entidades beneficentes, e
muitas vezes dividem seu tempo
empresarial e familiar com cam-
panhas, arrecadações e ajuda
aos 'menos favorecidos'".

Nakamura, da Amex, cita
outra ferramenta passível de
utilização pelo marketing fo-
cado na alta rpnda: a parceria
com demais marcas dirigidas
ao mesmo segmento. A própria
Amex mantém alianças com no-
mes como Bvlgari e Daslu, entre
outros. "Associando marcas, a
mensagem é fortalecida", explica
Nakamura.

Para André D1 Ângelo, porém,
o potencial das parcerias ainda
não foi devidamente explorado.
"Por enquanto elas se restringem
à presença conjunta em eventos
ou promoções. Talvez fosse pos-
sível conjugar as informações
das várias bases de dados e ca-
dastros para desenvolver ações
mais sofisticadas", diz.

Além do maior poder de com-
pra, o consumidor de alta renda
apresenta mais uma diferença
em relação aos de outros estra-
tos sociais: possui mais infor-
mações. E de melhor qualidade.
"O compartilhamento de idéias,
interesses e conhecimentos — e
de linguagem, como ocorre com
os estrangeirismos tão comuns
no universo do luxo — é tão se-
parador das classes sociais quan-
to a renda e o consumo efetivo
de um produto", avalia D'Angelo.
"Quem tem nível cultural mais
elevado tende a processar me-
lhor as mensagens que recebe.
Então, a comunicação dirigida
ao público de alta renda deve ser
mais sutil e sofisticada", finaliza
o consultor.

somente a pessoas com renda
média mensal superior a R$
12 mil (sua anuidade custa R$
370). De acordo com Cesario
Nfakamura, vice-presidente da
American Express (Amex), os
usuários utilizam o cartão pre-
ferencialmente para transações
na área de entretenimento, via-
gens e varejo de luxo. Para ele, a
aproximação com o consumidor
iesse gabarito deve se dar de
modo personalizado.




