


Os números são impressionantes para um

país de terceiro mundo como o Brasil, mas perfei-
tamente aceitáveis quando se tem alta concen-
tração de renda. Por aqui o mercado de luxo cres-
ce a taxas absurdamente mais elevadas do que o
PIB. Segundo estimativas das próprias empresas
do setor, a expansão anual tem girado em torno

de 35% ao ano e a expectativa é de que marcas
como Tiffany & Co, BMW, Dior, Montblanc, Chanel,
Cartier, Mercedes-Benz, Diesel, Neuhaus, Louis
Vuitton, só para ficar nas mais notórias, proporci-

onem uma evolução acima de 40% para esse
segmento em 2006. De 185 milhões de brasilei-
ros, o acesso a estes produtos e serviços está reser-
vado para apenas 1% de abonados, conforme
aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Estudo da Fundação Getúlio Vargas é mais
seletivo e interpreta como consumidores de luxo
apenas umas 500 mil pessoas, algo em torno de
0,3% da população, que gastam anualmente
quase US$ 2,3 bilhões. Falar e vender para esse

pequeno mas abastado contingente é o sonho de
qualquer marca. Afinal, são consumidores que
não precisam pensar em preço, mas apenas na
satisfação que a marca pode proporcionar. Os
consumidores de artigos de luxo têm todas as

"As listas para esse público são bastante restritas.
Ele não se motiva a preencher cadastros em troca
de brindes, por exemplo".
Alessandra Dal Bianco, sócia diretora de atendimento
da Buzz Comunicação

características para serem abordados através do
Marketing Direto, afinal são em pequeno núme-
ro, gostam de exclusividade, sofisticação e estão
propensos a relacionamentos mais duradouros

com as marcas que consomem.
Um dos entraves que o setor enfrenta é a

composição de listas, ponto nevrálgico de uma
ação. "As listas para esse público são bastante
restritas. Ele não se motiva a preencher cadastros
em troca de brindes, por exemplo", diz a sócia

diretora de atendimento da Buzz Comunicação,
Alessandra Dal Bianco. Realmente, um grande
problema para quem precisa fazer Marketing Di-

reto de produtos e serviços de luxo, porque as
listas são elemento imprescindível para o suces-
so de quaisquer ações. "Esse público é muito
rarefeito. É muito difícil compor listas. Entretan-
to, uma vez realizado esse trabalho, pode-se des-
tacar facilmente da concorrência", diz o diretor
comerc ia l e de market ing da cons t ru to ra

Goldsztein, Fernando Goldsztein. A empresa, atua

com imóveis de altíssimo padrão no Rio Grande
do Sul. Craig Webster, executivo de marketing da
Nokia, acredita que trabalhar de forma conjunta
com o proprietário da lista, para derivar uma

situação positiva na oferta tem sido bem mais
efetivo do que trabalhar diretamente com o con-
tratante ou com lista emprestada. "Existem pou-
cas listas com a qualidade necessária neste seg-
mento".

Lista é patrimônio
Outro ponto que entrava o processo de compor

o mailing é a fase de negociações para obtenção

desses nomes, que obviamente são mais caros e
difíceis, pois se constituem em um dos grandes pa-
trimônios de qualquer empresa. "Por outra lado, é
um consumidor que realiza muitas operações e pelo
fato de ser bastante procurado, pode tornar relativa-
mente fácil encontrar dados seus a respeito. O difícil
é negociar o acesso", analisa o diretor de marketing

e comunicação da DaimlerChrysler do Brasil, Antô-
nio Novaes. Ou seja, o fato de ser um target que
consome muito não garante que seu nome esteja

"Os próprios produtos facilitam o trabalho de
venda e de comunicação, pois são belos, bem
acabados, sofisticados, interessantes. Tudo isso
traz consigo inspiração, materiais melhores, lo-
cais, motes inusitados".
Beatriz de Carvalho, presidente da Tequila/BR
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disponível. "É preciso muita inteligência de aborda-
gem para se conseguir informações de valor nesse
mercado", atesta o vp de planejamento da Fábrica,
Luiz Buono. O diretor de produto do Mastercard
Internactional, Venândo de Castro, lembra que as
listas desse público geralmente são recheadas de
informações financeiras. "São listas ricas em deta-
lhes, pois obtidas de várias fontes, o que ajuda muito

na segmentação", diz.
Resolvido o problema com as listas, há uma

série de outras medidas a serem observadas para a
boa comunicação de Marketing Direto com o público

consumidor de luxo. "Captar sua atenção é muito
difícil porque existe grande interesse nesse consumi-
dor de alto poder aquisitivo, que certamente recebe
dezenas de ofertas semanalmente", comenta o dire-
tor da Mastercard. "São tantas as ofertas que eles
freqüentemente perdem o interesse em escutar uma

proposta". Com uma visão mais crítica com relação
às possibilidades de se comunicar com os endinhei-
rados, a presidente da Tequila/BR, Beatriz de Carva-

lho, diz que as listas do mercado só têm uma
segmentação luxo': "acima de RS 5 mil de renda
por mês. Pode? É sempre a mesma coisa".

A segmentação nesse caso realmente é uma

dificuldade, segundo atesta Goldsztein. Uma ferra-

menta de database marketing foi desenvolvida
especialmente para a construtora e se tornou em
peça fundamental na definição de estratégias e na
escolha correta do público. "Por se tratar de um bem
durável de consumo de alto padrão, os potenciais
compradores têm que ser garimpados com muito

cuidado e respeitando critérios peculiares de

segmentação".

Teoricamente, qualquer momento pode ser

propício para oferecer a realização de um sonho,
que é como devem ser tratados os produtos do mer-

cado de luxo. Isso porque, não se vende apenas
um carro BMW para um consumidor desse target e
sim potência, estilo, durabilidade, sofisticação e
sobretudo diferenciação. Afinal, são poucos os que
podem ter um automóvel dessa marca. Que dirá
de uma Ferrari. "Se você sabe o que ele gosta de
comer, vestir, para onde gosta de viajar, fica fácil

criar momentos especiais para ele", explica o dire-
tor da Datalink, Márcio Ribeiro.

De qualquer maneira, não se deve desprezar

o elemento surpresa, quando o consumidor, não
importa a classe social, se sente privilegiado ao
receber determinada oferta. "Pós-venda é default
para esse público, não constitui um diferencial",
diz o vp da Fábrica. O CEO da Direkt, Vicente Criscio,
acredita que as maiores dificuldades estão na ques-

tão da experiência de compra. "Como traduzir isso
para as ferramentas de Marketing Direto?", per-
gunta ele. Difícil tarefa já que esse cliente é em
geral exigente; exclusivo; singular; voltado para
um processo de compra prazeroso. "As ações devem
ter um 'continuum', uma razão de ser ao longo do

tempo. Mudanças de campanhas devem ser trata-
das de forma extremamente cuidadosa", acentua

Criscio.
De forma mais direta, Antônio Novaes afir-

ma que o momento certo de se comunicar com esse

target é somente quando há algo de relevante

"A comunicação não está só na mensagem
mas na qualidade que ela comunica".
Antônio Novaes, diretor de marketing e comuni-
cação da DaimlerChrysler do Brasil
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para falar. "Só vai agradar sua diretoria e consu-
mir seu budget, mas não vai alcançar retorno",

alerta ele. Também existe o fato de a agência e do
cliente terem habilidade suficiente para entregar
uma mensagem apropriada e objetiva da campa-

nha via Marketing Direto. "Aprendemos por exem-
plo que é necessário ter um time único e diferenci-
ado de call center para responder a esses clientes
também diferenciados", diz o executivo da Nokia.
"São clientes muito bem-informados, sofisticados,
que geralmente têm muitas dúvidas e comentári-
os, exigindo um alto nível de conhecimento e trei-
namento de pessoal de atendimento".

Se todos concordam que os consumidores
de artigos de luxo tendem a receber uma quanti-
dade absurda de comunicações semanalmente,

fazendo até com que passem a desprezá-las, o
segredo está em destacar-se de multidão. "Uma
das vantagens de buscar um público restrito é
poder esmerar-se mais na confecção das peças",
diz Novaes. Para a diretora da Buzz, é um traba-
lho que se aproxima muito do design e da moda.

Como os produtos de luxo não são 'áridos', esti-
mulam muito mais a criação". Nesse tipo de cri-
ação apenas a boa idéia não basta. "É preciso
usar materiais nobres e diferenciados, com aca-

bamento impecável", diz ela.

Qualidade é fundamental
Mas dá para fazer trabalhos com baixo cus-

to, desde que a peça seja realmente diferencia-

da. É o caso do pré-lançamento do Ritz Moinhos,
em dezembro de 2005, como conta Goldsztein,
onde foi entregue um material simples e barato.
Foram postados 2.000 impressos, em papel ve-

getal, enviados em um canudo, imitando um
croqui de planta baixa de apartamento, com ra-
biscos e anotações nas bordas, como se fosse o
projeto tirado da mesa do arquiteto. "Anexamos
uma carta personalizada, com o nome do cliente
e os dados do corretor. Isso garantiu um alto ín-

dice de leitura". Segundo o diretor da Goldsztein,
a ação assegurou 260 visitas espontâneas ou

agendadas pelo plantão de vendas. "O resulta-
do foi excepcional, pois no período de 30 dias da
ação, entre 15 de dezembro e 15 de janeiro -
uma época tradicionalmente fraca para os negó-

cios - foram comercializadas 16 unidades, a um
valor médio de R$ 800 mil cada uma", comemo-
ra Fernando Goldsztein.

Muitos profissionais do setor acreditam que
como qualidade é valor fundamental para os con-

sumidores de produtos de luxo, as peças de
Marketing Direto devem acompanhar esta caracte-
rística. "A comunicação não está só na mensagem
mas na qualidade que ela comunica", diz Antônio
Novaes. O ideal, no entender de Craig Webster, é

criar e produzir peças e formatos que explorem to-

dos os sentidos, já que a criatividade estará volta-
da a muitas camadas de filtros para se chegar ao
público-alvo, como secretárias, ou profissionais in-
termediários. "Muitos detalhes e tempo são gastos
pelas agências e pelos anunciantes para garantir
o tom apropriado desse tipo de comunicação, pro-
vavelmente mais do que criar para um meio de
massa". A rigor, os próprios produtos facilitam o
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"Se você sabe o que ele gosta de comer,
vestir, para onde gosta de viajar, fica fácil
criar momentos especiais para ele"
Márcio Ribeiro, diretor da Datalink

trabalho de venda e de comunicação, pois são
belos, bem acabados, sofisticados, interessantes.

"Tudo isso traz consigo inspiração, materiais me-
lhores, locais, motes inusitados", diz Beatriz da

Tequila/BR.
Independente da sofisticação dos trabalhos,

a interatividade é um elemento que toma conta
do contato com esse consumidor de luxo. Claro,
que sempre será preciso tomar cuidado com a in-
tensidade desse tipo de contato, para não gerar
spams e a conseqüente antipatia do target. "A
criação de um ambiente tecnológico que traduza
a experiência positiva de consumo deverá preva-

lecer. Nada de malas diretas ou ligações em horá-
rios não muito convenientes", acentua o CEO da
Direkt. Para o vp da Fábrica Luiz Buono, no entan-
to, o que interessa nesse tipo de ação é emocionar,
porque se trata de um público que valoriza a idéia

e não o valor dela. "A maioria das ações nesse
segmento é criativa e inteligente, tocando a pes-
soa pelo emocional, sem necessidade de uma peça

para 'comprar o cliente'".

Mais ou menos fáceis
É interessante observar dois tipos de consu-

midores de artigos de luxo. Ambos obviamente têm
dinheiro suficiente, ou ao menos, conseguem cré-
dito suficiente para comprar bens e serviços de alto
valor. A diferença é que um deles está acostuma-
do. "Nas minhas conversas com a Suzane Atrehlau
(pesquisadora de produtos de luxo e professora da
ESPM e FEI), surgiram situações ilustrativas dessa
diferença. Uma pessoa que chega num restauran-
te com um carro de luxo e o deixa sem problemas é
um consumidor experiente desse tipo de artigo, ao

passo que o outro, em situação idêntica, pergunta



se pode estacionar ali mesmo e fica olhando o

manobrista", exemplifica Márcio Ribeiro, da
Datalink.

"Ninguém acredita em produtos desse gêne-
ro mais ou menos fáceis de oferecer via Marketing

Direto. Existem ações bem ou mal feitas", diz Vicente
Criscio. Mas Novaes, da DaimlerChrysler, ressalta
que se não existem produtos, há sim marcas mais
fáceis de vender. "Marcas consolidadas, como

Channel ou Louis Vutton são um grande passo para
chamar a atenção dos clientes, como a Mercedes-
Bens no segmento automobilístico". Isso porque uma

marca que já conquistou a visibilidade necessária
entre os consumidores abastados dispensa maiores
apresentações e explicações na comunicação.

E se marcas consagradas desse segmento fa-
cilitam a vida de quem as têm que oferecer ao

público, os produtos inovadores de alta tecnologia,

que chegam ao mercado constantemente, tom-
bem guardam essa característica. Estamos falan-
do deTVs de plasma, iPods, laptops, palms etc. "É
um cliente que normalmente toma contato com
esses produtos com antecedência já que viaja muito

mais ao exterior que a maioria", justifica Venâncio
de Castro, da Mastercard. "Além disso, as tendênci-

as internacionais chegam ao mercado brasileiro
com preços elevados, o que restringe seu consumo
justamente a esse target".

Por força de sua atuação no setor, Goldsztein
acredita que os pré-lançamentos de imóveis de

alto padrão são fáceis de comunicar e vender já
que é possível dar caráter de exclusividade na ação.
"Podemos garantir que o consumidor está receben-
do uma informação exclusiva, ainda não divulgada
ao grande público, e mostrar que a construtora
está realmente preocupado em prestigiar os clien-
tes mais próximos".

"As ações devem ter um 'continuum'. Mu-
danças de campanhas devem ser tratadas de
forma cuidadosa".
Vicente Criscio, CEO da Direkt

Consumidor
Quem é o consumidor de luxo no
Brasil?
De 300 a 500 mil pessoas - de
0,17% a 0,28% da população
brasileira.

Quanto gastam?
Estima-se que seja hoje da ordem de
US$ 2 bilhões.
Fonte: Pesquisa FVG / Opinião

Marcas
Quanto vale uma marca de luxo?
Louis Vuitton US$ 6,71 bilhões
Gucci 5,10
Channel 4,32
Rolex 3,67
Tiffany 3,54
Prado 2,54
Fonte: Pesquisa FVG / Opinião

Projeção
Em 2010 o mercado de luxo no
mundo consumirá US$ l trilhão em
mercadorias de alto valor agregado.
Fonte: Pesquisa FVG / Opinião

Comunicação
Comunicação para a classe A
1- Foca no que é exclusivo

2- O consumidor quer se diferen-
ciar da massa
Fonte: Pesquisa FVG / Opinião
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