
João Dória Júnior

poder
do status
No mercado de artigos caros e requintados, a tendência no Brasil
é o aumento das ações conjuntas de marketing entre as marcas.
E por um motivo óbvio: luxo atrai luxo. Com essa perspectiva em
mente, João Dória Júnior dirige seus negócios, todos destinados aos privilegiados do topo da
pirâmide social. O apresentador do programa Show Business, exibido pela Rede TV, analisa
nesta entrevista as peculiaridades de um consumidor tão sofisticado e mostra como as em-
presas podem se beneficiar disso. "Embora o País tenha passado por crises, cresce o acúmulo de fortunas em uma
casta que busca status, uma classe A emergente. Ela legitima sua nova posição por meio dos seus símbolos de riqueza:
um automóvel, uma bela casa...", diz o sócio da Dória Associados.
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Meio & Mensagem Especial — Como você anal isa o
desenvolvimento do mercado de luxo no Brasi l?
João Dória Júnior — Trata-se de um negócio que cres-
ce ano a ano, em diferentes segmentos de consumo:
bebidas alcoólicas, acessórios e artigos de vestuário,
relógios, jóias, automóveis, barcos, helicópteros,
aviões, informática, áudio e vídeo. Dá para citar um
conjunto de itens, bens nào-duráveis classificados
no plano do luxo, ou seja, produtos caros, de grife,
cujo aumento nas vendas tem se evidenciado ao
longo dos últimos dez anos, independentemente de
crises políticas ou econômicas. É bom ressaltar que,
apesar do crescimento, o Brasil ainda é um mercado
pequeno nesse universo. Estamos longe do nível
dos negócios do luxo de outros países emergentes,
como Rússia e China. O importante, no entanto, é
que a curva é ascendente.

M&M Especial — Corno expl icar este crescimento
mesmo com os percalços políticos e econômicos atra-
vessados pelo País?
Dória Júnior — Embora tenhamos passado por crises,
cresce o acúmulo de fortunas em uma casta, uma
classe A emergente, que consome e busca status.

Ela legitima sua nova posição por meio dos seus
símbolos de riqueza: um automóvel, a utilização de
helicóptero, uma bela casa, considerando tudo o
que vai dentro dela - home theater, iPod, TV LCD,
de plasma, a última tecnologia de som, objetos de
decoração, móveis italianos, tecidos importados e
por aí vai. Essa classe consolida sua posição através
de tudo o que representa status.

M&M Especial —Ser caro necessariamente é sinônimo
de luxo?
Dória Júnior — De forma direta e absoluta, não. Mes-
mo porque há símbolos de riqueza de profundo mau
gosto. Ao contrário de reproduzir status, destacam
a mediocridade, a falta de equilíbrio. Exemplo: al-
guém que usa uma pesadíssima corrente de ouro no
pescoço, ou cravejada de brilhantes, não faz nada
além de demonstrar ausência de bom senso. Por
outro lado, é difícil encontrar artigos de bom gosto
baratos. Não é impossível, é difícil.

M&M Especial — O consumidor brasileiro sabe discernir
bem uma coisa da outra?
Dória Júnior— Sabe. Ele aprendeu rápido a iden-

tificar os ícones de status. Esse processo começa
na infância, é reforçado durante a adolescência e
intensificado na fase adulta. Acontece muito rápi-
do, porque se vale do boca a boca, dos ambientes
freqüentados, das fotografias, televisão, revistas e
comunicações que destacam as personalidades que
utilizam produtos e serviços de luxo.

M&M Especial — Grandes marcas g loba is do setor atu-
am no mercado nacional . Você arrisca um palpi te sobre
qual será a próxima a ingressar no Brasi l?
Dória Júnior — Algumas gostariam de estar pre-
sentes aqui, mas não vieram. No mundo da moda,
por exemplo, existem marcas que ainda não
apareceram, mas com certeza isso ocorrerá nos
próximos anos. Mesmo com todas as dificuldades
que o País impõe em legislação, tarifação, impos-
tos excessivos. O exemplo daqueles que já atuam
na região é suficiente para motivar as marcas que
ainda não iniciaram suas operações no Brasil.

M&M Especial —Como você analisa a mídia direcionada
ao segmento de luxo?
Dória Júnior — Ela reflete esse movimento crês-
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cente e continuado do consumo do luxo, embora
qualificada dentro dos seus parâmetros, ou seja,
dificilmente haverá um canal de televisão tratando
do luxo, uma rádio FM destinada a esse público
24 horas por dia, porque não terá sustentação
comercial. Mas sites, revistas dirigidas, seleciona-
das, exclusivas sim. Posso dizer o mesmo de ações
de marketing de relacionamento, promocional,
de posicionamento de marca. Então haverá um
crescimento na mesma proporção de atividades
de comunicação e marketing voltadas para um
público de alto poder aquisitivo que busca sua
afirmação pelo status.

M&M Especial —É possível apontar uma tendência nas
estratégias de marketing?
D o r i a Júnior — Sim. Afinar as ações com outras
marcas que atuam no segmento. O luxo deve estar
próximo de outros ícones do setor. Ele não pode

volátil. Se ele percebe que uma determinada mar-
ca, produto ou serviço está sendo mal utilizado,
mal freqüentado ou excessivamente copiado, ele
pode mudar — para o concorrente.

M&M Especial — É possível que uma marca de luxo,
ao tentar expandir negócios, procure um público
mais amplo. Ao proceder dessa maneira, porém, ela

não corre o risco de se popularizara ponto de desa-
gradar aos típicos clientes de sua base, arranhando
sua imagem?
Daria Júnior — É preciso ter muito cuidado com
essas tentativas de expansão para não comprome-
ter não só a qualidade, mas também o caráter de
exclusividade daquilo que se comercializa.

M&M Especial — Exclusividade é uma palavra-chave
nesse mercado?
Dória Júnior — Muito importante. É melhor criar

Daria Júnior— São os clássicos de moda, música,
vinhos, champanhes, relógios, jóias, assim por
diante. O projeto está em desenvolvimento.

M&M Especial — Qual o investimento previsto?
Dória Júnior— Essa é uma informação que você não
vai arrancar de mim nem que eu seja chicoteado!
Nem quanto custa e nem a previsão de faturamento
(risos).

M&M Especial — Os movimentos de sua empresa na
área editorial vêm crescendo. Quantos títulos a Dória
Associados edita atualmente?
Dória Júnior— Estamos com 11 produtos editoriais.
E você sabe que nesse período nós só evoluímos.
Isso se deve a planejamento, com foco e eficiência
de conteúdo, e boa gestão na área comercial. Ao
longo de três anos, crescemos uma média de 35%
por exercício.

"O mercado costuma pecar

no atendimento antes, durante

e depois das suas atividades,

com acentuada gravidade no
.

pós-venda. Simplesmente não

observa a reação do comprador,

seja ele avulso, cliente ou

parceiro. Assim, deixa de
*

legitimar a venda."

estar associado a ambientes que não representem
o mesmo universo.

M&M Especial — Você se refere a ações conjuntas?
Dória Júnior— Sim. É uma tendência óbvia. Vou dar
um exemplo modesto, mas real. Fizemos o lança-
mento da revista Oscar dentro da Louis Vuitton.
Lançar uma publicação em uma loja não é exata-
mente um fato comum.

M&M Especial — Por f a l a r em revistas, as cus tomizadas
desse segmento têm se avolumado.
Dória Júnior — E esses produtos devem crescer,
desde que sejam bem-feitos. Vale a ressalva de que
essas marcas e seus consumidores são exigentes.
O cliente de artigos de luxo não é bobo, ele sabe
o valor do dinheiro. Tudo bem, há exceções — os
ganhadores de loterias da vida que caem de pára-
quedas. Todos os tipos de loterias: da vida, do
casamento, da herança, de uma venda espetacular.
Mas são exceções. Geralmente, é o sujeito que lutou
para chegar lá, por isso aprendeu a valorizar suas
conquistas.

M&M Especial —O que fazer para fisgar um consumidor
tão sofisticado? Como abordá-lo?
Dória Júnior — Com cuidado, eficiência e com o
termômetro ligado 24 horas. Buscando e acompa-
nhando as tendências, porque esse é um público

uma outra marca para fazer o empreendimento
evoluir do que tentar ampliar demasiadamente
a original, correndo assim o risco de perder o
negócio.

M&M Especial — A extensão de linha pode ser uma
saída?
Dória Júnior — Exatamente. Seria uma das alterna-
tivas convenientes.

M&M Especial - Quais são os projetos da Dória Asso-
ciados para 2006?
Dória Júnior — No plano editorial, vamos lançar uma
revista de alto luxo em junho. Chama-se Gabriel, e
abordará design, arquitetura, decoração, paisagis-
mo. Em novembro, teremos mais uma edição da
superluxuosa Oscar, uma publicação voltada para a
cobertura de estilos de vida. E ao longo deste ano
— não posso precisar o mês — realizaremos um
evento chamado Classic Day, que tem o objetivo de
valorizar marcas, produtos e serviços clássicos, de
ontem e de hoje.

M&M Especial — O lançamento está previsto para
quando?
Dória Júnior— Segundo semestre.

M&M Especial — Pode adiantar um pouco mais a res-
peito das atrações do evento?

M&M Especial — Qual o balanço do número inaugural
de Oscar, que circulou em 2005?
Dória Júnior — Ela teve 78 anunciantes na pri-
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meira edição. E um número representativo se
você considerar unitariamente 78 anunciantes.
Foram 128 páginas de anúncio na revista. O
objetivo para a próxima edição é alcançar 30%

de crescimento. M&M Especial — Sua imagem está muito associada ao

segmento de luxo, é uma referência nesse mercado...
Dória Júnior— Não tenho essa pretensão. Pessoalmen-
te, não desejo, quer dizer, não tenho como foco ser a
referência. Apenas procuro fazer as coisas bem.

M&M Especial — Mas seus negócios estão bem identi-
ficados com essa área. Pela sua experiência, poderia
dizer quais são os pecados mais comuns cometidos por
marcas que atuam no universo do luxo?
Dória Júnior — O mercado costuma pecar no
atendimento antes, durante e depois das suas
atividades, com acentuada gravidade no pós-
venda. Simplesmente não observa a reação do
comprador, seja ele avulso, cliente ou parceiro.
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Assim, deixa de legitimar a venda. E um erro gra-
ve não acompanhar a vida do consumidor depois
da negociação, não dar a ele alguma atenção que
possa reconhecer e, assim, aumentar a fidelidade
à marca, ao produto e aos serviços.




