
Grifes de luxo aderem à internet e vendem seus itens em até 12 vezes 
 
As grifes de luxo se rendem à internet. As grandes marcas não só vendem online com 
parcelam o pagamento em suaves prestações.  
 
Benetton, Cori, Dryzun, Timberland, Yatchsman e Fause Haten são algumas marcas de luxo 
que já se ligaram ao portal de compras Submarino.  
 
Sem popularização  
Apesar de algumas grifes venderem em até doze vezes, para o diretor de marketing do 
Submarino, André Shinohara, isso não será suficiente para popularizar o mercado de luxo. "O 
custo desses ainda é alto para a grande maioria da população", afirma. "Mas o fato de ter 
acesso a eles por meio da facilidade das prestações auxilia no processo de compra", revela 
Shinohara.  
 
Para o coordenador do curso de marketing para produtos de luxo da ESPM, Ismael Rocha, as 
facilidades de pagamento aproximam o internauta do grupo de pessoas que compra itens 
sofisticados, promove a marca e aumenta a demanda.  
 
A grife masculina Yatchsman começou a vender pela internet há dois anos. Segundo a gerente 
da loja, Cristiane Schwartz, a preferência por um portal de vendas dispensou a necessidade de 
reestruturar o site da marca. Ela diz que o movimento começou pequeno, mas as vendas 
cresceram 50% nesses dois anos.  
 
Refrigerador com TV por R$ 13 mil  
É possível encontrar um refrigerador duplex com televisão por R$ 12.999,00, ou em dez 
parcelas de R$ 1.299,90. Um notebook é vendido à vista por R$ 5.529,90, ou dividido em dez 
prestações de R$ 552,99.  
 
Para a marca de cosméticos Anna Pegova, dividir em até quatro vezes o pagamento de um kit 
com três cremes para o rosto (R$ 300) permitiu que as vendas aumentassem 10% no Dia das 
Mães.  
 
De acordo com levantamento a e-bit, empresa de marketing online, o público que compra 
produtos pela internet tem renda familiar média de R$ 3,7 mil.  
 
Agora, esse consumidor não precisa mais ficar intimidado ao pedir para parcelar a compra, 
como ocorre em uma loja do mundo real.  
 
Com informações do Diário do Comércio, periódico da Associação Comercial de São Paulo.  
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