
Marketing relacionamento

COMO VENDER
O que as empresas
que exploram o
mercado de luxo
fazem para seduzir
consumidores para
lá de exigentes
Ana Cláudia Cruz

A LGUMAS SEMANAS ATRÁS, O SÓ-
cio de uma das maiores redes
varejistas do país abriu as por-
tas de seu apartamento no Jar-

dim Europa, em São Paulo, para recepcio-
nar cerca de três dezenas de convidados,
Havia entre eles banqueiros, grandes em-
presários e alguns dos principais executi-
vos brasileiros. Não era o dia do aniver-
sário do anfitrião, nem se tratava de uma
reunião para fechar negócios. Os convi-
vas, que degustaram vinhos das melhores
safras e quitutes preparados pelo afama-
do chef Laurent Suaudeau. participavam
de um evento privado de marketing pro-
movido pelo grupo francês Louis Vuitton
Moet Hennessy, o LVMH. Também com-
pareceram o empresário francês Pierre
Lurton, diretor-geral do Château Cheval
Blanc (que produz vinho abençoado com
nota 100 do crítico americano Robert Par-
ker), e Roberto de la Mota, enólogo da vi-
nícola argentina Terrazas — ambas per-
tencentes ao LVMH. O grupo francês que-
ria apresentar aos seletos convidados bra-
sileiros algumas de suas prestigiosas mar-
cas, caso dos champanhes Moet & Chan-
don, Veuve Clicquot e Dom Pérignon.

Vender para clientes com talão de che-
ques sem limites requer cuidados espe-
ciais. Relacionamento é a palavra-chave.
Reservados, os membros da elite endinhei-
rada apreciam gestos de reconhecimento
e exclusividade, como receber convite pa-
ra um jantar especial ou para uma festa
imperdível, A modalidade de evento de-
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ESTRATÉGIA

Representantes
de bebidas
promovem
jantares e festas
para se aproximar
dos clientes.
A Moet Hennessy,
dona da Moet
& Chandon,
organizou
em São Paulo
uma festa
para jovens
consumidores
de alto poder
aquisitivo



PARA OS RICOS
IMÓVEIS

ESTRATÉGIA

Construtoras
de imóveis de
alto padrão
procuram encher
de mimos
seus potenciais
clientes. No
empreendimento
Parque Cidade
Jardim, em
São Paulo,
o atendimento
do bar é
organizado
pelo restaurante
Fasano, Cada
negócio
fechado é
celebrado
com brindes
de champanhe

CARROS DE LUXO

ESTRATÉGIA

Compradores de
carros de luxo
costumam ser
convidados
para ações de
relacionamento
das empresas.
A Via Europa,
importadora da
Ferrari no Brasil,
promove o
Ferrari Day, no
qual potenciais
proprietários
pilotam modelos
da marca na pista
de tnterlagos. Os
eventos chegam
a consumir
até 20% do
faturamento anual

pende da faixa etária do público visado.
No mês passado, a mesma Moet Hennessy
reuniu 350 jovens solteiros e de alto po-
der aquisitivo no badalado dining club Mu-
seum, em São Paulo. O pretexto era a ce-
lebração antecipada do Dia dos Namora-
dos. O objetivo real: apresentar e reforçar
a imagem da Moet Brut mini. outro rótu-
lo da maison francesa.

Por trás de tanta badalação, há um mer-
cado para lá de volumoso. É o mercado do
luxo. Suas vendas crescem à razão de 35%
anuais e movimentam estimados 2,5 bi-
lhões de dólares no Brasil. Estudo da con-
sultoria Capgemini dá conta da existência
de 98 000 super-ricos no país, com patri-
mônio superior a l milhão de dólares. Ou-
tros 250 000 possuem a metade disso. Sem
contar que muitos itens de luxo são aces-
síveis à classe média alta, Atentas a esse
público, as empresas valem-se de um ar-
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senal de marketing que vai muito além da
propaganda convencional. Estar familiari-
zado com os hábitos de consumo e estilo
de vida dos ricos é apenas parte da tarefa.
"O marketing deve ser temperado por uma
verdadeira obsessão por detalhes, para en-
cantar e surpreender", afirma o consultor
Carlos Ferreirinha. Um exemplo dessa ca-
pacidade de causar surpresa foi a promo-
ção, realizada no ano passado, pela joalhe-
ria Tiffany, estabelecida na Quinta Aveni-
da, em Nova York, em conjunto com a
Robb Report, publicação tida como a bí-
blia do consumo de luxo. Ao comprador
de um diamante de 25 quilates, avaliado
em l milhão de dólares, foi oferecida uma
viagem à mina de onde a pedra foi extraí-
da, na África do Sul. No retorno a Nova
York, o cliente pôde acompanhar o pro-
cesso de lapidação e ainda palpitar sobre
o estilo da jóia criada sob medida.
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relacionamento

Recorrer à originalidade para seduzir
consumidores para lá de exigentes faz par-
te das preocupações até de fabricantes que
têm na tecnologia seu maior trunfo. No
caso do mercado de jatos executivos, ter
um produto tecnicamente avançado dei-
xou de ser garantia de sucesso. "É claro
que, para atrair a atenção do comprador
de altíssimo luxo. é preciso oferecer qua-
lidade inquestionável", afirma Luiz Car-
los Affonso, vice-presidente da Embraer.
"Mas hoje é preciso ir além." A Embraer
encomendou à montadora alemã BMW
todo o projeto de interior das aeronaves.
Além disso, a companhia, interessada em
ampliar sua fatia no mercado de aviação
executiva, passou a patrocinar eventos
destinados à elite, como campeonatos de
hipismo. No ano passado, o cavaleiro Ro-
drigo Pessoa participou de uma prova nos
Estados Unidos usando as cores da Em-
braer — que aproveitou a ocasião para
exibir duas maquetes em tamanho real de
seus novos jatos.

Em outros ramos — como o de auto-
móveis —, a fidelidade à marca joga um
papel decisivo como trunfo para o ven-
dedor. Pesquisas revelam que esse índi-
ce atinge 60% entre os que optam por uma
Ferrari e tendem a repetir a compra. "Men-
talidade de colecionador", foi como Gian
Luigi Builoni, ex-presidente da Ferrari
nos Estados Unidos e autor de Vendendo
Sonhos, batizou esse comportamento, que
também se estende a canetas, relógios e
jóias. Mesmo contando com a vantagem
de uma marca forte, empresas como a Fer-
rari não descuidam do relacionamento pa-
ra impulsionar as vendas. A Via Europa,

importadora exclusiva da marca no Bra-
sil, mantém um qualificado banco de da-
dos com nomes de clientes e potenciais
compradores por eles indicados. De tem-
pos em tempos, eles são convidados a pi-
lotar os modelos esportivos na pista de
Interlagos, em São Paulo. Em sua recen-
te visita ao Brasil. Luca di Montezemo-
lo, presidente mundial da Fiat, a dona da
Ferrari, recebeu pessoalmente os clientes
brasileiros. A Via Europa chega a inves-
tir 20% do faturamento em programação
de eventos únicos, que resultam na ven-
da de cerca de 30 unidades a cada ano.

As imobiliárias estão entre as empre-
sas brasileiras que mais se esforçam pa-
ra receber o público de elite de maneira
diferenciada. De olho em fortunas recen-
tes forjadas no mercado financeiro, vá-
rias delas conceberam novas estratégias
para receber esses clientes especiais. A
percepção é que uma cobertura de luxo,

ESTRATÉGIA
Para atrair
potenciais
compradores de
jatos que custam
de 2,8 milhões a
41 milhões
de dólares, a
Embraer patrocina
eventos para
milionários, como
competições de
hipismo nos EUA.
Nessas ocasiões,
expõe maquetes
em tamanho real
de suas aeronaves,
como o Legacy
— com interior
concebido
pela BMW

que pode custar até
16 milhões de
reais, não pode ter
como chamariz um
singelo anúncio
em jornal ou folhe-
tos nas esquinas.
Os empreendedo-

res do Parque Cidade Jardim, um dos
mais sofisticados lançamentos paulista-
nos, chegaram ao mercado em maio com
uma badalada festa, com direito a show
de Caetano Veloso, no monumental es-
tande de vendas, erguido com pé-direito
duplo e piso revestido com mármore tra-
vertino. O cliente recebe um atendimen-
to ultravip por corretores treinados por
especialistas em comportamento. O es-
tande possui um apartamento-modelo de
400 metros quadrados de área útil, total-
mente decorado. "Preparamos um ver-
dadeiro cenário do que será uma unida-
de pronta", afirma Álvaro Coelho da Fon-
seca, presidente da Coelho da Fonseca,
empresa responsável pela comercializa-
ção do empreendimento. Cada negócio
fechado é celebrado com um brinde no
bar operado pelo restaurante Fasano. Tu-
do com muito glamour — condição in-
dispensável para vender para os ricos. •
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Text Box
Fonte: Exame, ano 40, n. 14, p. 64-66, 19 jul. 2006.




