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SOFISTICAÇÃO EM ALTO ESTILO

Com apelo muito maior para o lado emocional do que para a funcionalidade dos
produtos, empresas do segmento de luxo seduzem consumidores da classe AAA

Muita gente deve se pergun-

tar por que é que pessoas das

classes mais altas da socie-

dade são capazes de gastar

dezenas de milhares de reais

na compra de um simples

par de sapatos, uma singela

bolsa ou mesmo um básico

modelo de roupa composto

por duas peças tão somente

por esses produtos estarem

identificados com a logomar-

ca de alguma grife famosa.

Para a antropóloga Valéria

Brandini, doutora em moda

e comunicação e estudiosa

do consumo "alta renda", a

explicação estaria menos re-

lacionada ao que no passado

era identificado como "marcação

social" e mais associada a "auto-

indulgência". "Como as marcas se

tornaram pictogramas lidos em

qualquer parte do mundo, houve

um estímulo à indústria da falsi-

ficação", afirma ela. Quando um

milionário adquire um artigo ori-

ginal não pretende, na opinião de

Valéria, se distinguir da classe bai-

xa, que tem acesso aos produtos

pirateados, mas sim proporcionar

uma sensação boa a si mesmo. "O

conceito de luxo se tornou algo

muito volátil e híbrido. É particu-

lar a cada indivíduo. Mas em geral

está ligado à condição de rarida-

de, novidade e inovação", explica.

Quando são informados sobre a

existência de algum desses atri-

butos, os consumidores de alto

poder aquisitivo não se importam

em abrir a carteira e desembolsar

o quanto for necessário para ter

acesso a um produto de grife.

Segmento que movimenta em

todo o mundo, de acordo com

dados da Fundação Armando Ál-

vares Penteado (Faap), até US$ 1

trilhão por ano, é o campo de ba-

talha de três grandes conglome-

rados especializados no mercado

de luxo, o LVMH (Moèt Hennessy

Louis Vuitton), o PPR (Pinault-

Printemps Redoute) e o Riche-

mont (veja tabela). Foram eles,

segundo Valéria, os responsáveis

pela democratização e interna-

cionalização das marcas.

Para Carlos Ferreirinha, especia-

lista na segmentação de negócios

de luxo e premium, somente atri-

butos emocionais podem ex-

plicar o fato de um indivíduo

entrar numa fila para pagar

mais de R$ 5 mil por uma

bolsa. Isso ocorre porque

as pessoas não estão com-

prando o produto e sim um

estilo comportamental. "As

empresas internacionais do

segmento de luxo represen-

tam hoje uma escola muito

moderna no que se refere ao

uso de ferramentas de mar-

keting emocional. Elas têm

trabalhado para que cada

vez mais os consumidores

tomem a decisão de compra

tendo como critério principal

a emoção. Utilizam atributos

que dão às marcas uma caracte-

rística de 'alma'."

Atualmente, um terço do consu-

mo de luxo está concentrado no

Japão. O faturamento, no Brasil,

chegou a US$ 2,3 bilhões ao ano,

mas cresce em ritmo acelerado,

com taxa de 35°/o. A capital paulis-

ta - onde vivem aproximadamente

30 mil milionários, a maior parcela

de consumidores capaz de adquirir

os produtos ofertados pelas grifes

- também é o centro das atenções

para empresas nacionais que al-

mejam conseguir a preferência da

alta renda. "Elas ainda estão em

uma fase muito embrionária nes-

se caminho. Têm, no entanto, fei-

to excepcionais trabalhos focados

em comunicação direta e no rela-

cionamento com os clientes. Não
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que isso seja um equívoco, muito

pelo contrário: acertam na medi-

da em que direcionam essas ações

para envolver os consumidores.

No futuro, em uma etapa adiante,

elas se voltarão para o que chamo

de marketing emocional", comple-

ta Ferreirinha.

A seguir, saiba um pouco mais so-

bre a história e estratégias de mar-

keting de 40 marcas de luxo que

fazem sucesso entre os brasileiros

endinheirados. ©

Audi
AUDI
Líder absoluta no mercado brasileiro de carros de luxo por seis
anos consecutivos, a marca alemã expressa o desejo de consu-
mo das pessoas de alta renda. Fechou o ano passado com 41,6%
de participação, com 2.978 modelos licenciados. Em 2005, após
uma década tendo seus veículos comercializados no Brasil pelo
grupo Senna e cinco anos dividindo a fabricação local, a em-
presa, que faz parte do grupo Volkswagen, anunciou o fim do
acordo, assumindo os negócios por aqui. Até aquele momento,
ficaram na lembrança dos consumidores diversas ações ousa-
das de marketing. Entre elas, em uma edição do Salão do Au-
tomóvel de São Paulo um carro da marca chegou ao centro de
exposições pendurado em um helicóptero.

Nada se compara ao glamour proporcionado pela posse de peças
fabricadas com cristais da marca. Trata-se de uma unanimidade
entre gerações de monarcas, marajás, czares, presidentes e chefes
de estado. Uma das mais bem conceituadas cristalerias do mun-
do, surgiu em 1764, na então vila de Baccarat, na França, durante
o reinado de Luís XV. Inicialmente, sob o controle do monsenhor
Louis De Montmorency-Laval, bispo de Metz, tinha como especia-
lidade a produção de vidros. O primeiro cristal saiu de lá apenas em
1816, transformando Baccarat, no ano seguinte, em "cristaleries".

Com três lojas próprias em São Pauto
(SP) e 200 pontos-de-venda espalhados
por vários estados brasileiros, a tradicio-
nal butique de carnes paulistana, já na
sua fundação, se destacava pelo cuida-
do com os consumidores. Marcos Bassi,
com então 18 anos de idade, depois de
trabalhar com sua mãe em um açougue
da família, resolveu abrir seu próprio
negócio, inovando no atendimento aos
clientes e também na maneira de reali-
zar o corte da carne, separando as me-
lhores partes. Com o sucesso do empre-
endimento, a americana Glenmark, mais
tarde incorporada pela Braslo, comprou
a grife de carnes em 1999,

A sigla BMW (Bayerische
Motoren Werke, ou, em
português, Fábrica de
Motores da Bavária),
surgiu em 1916, na
Alemanha, produzindo
motores para aviões.
Anos depois iniciou a
produção de motocicle-
tas. A atual emblemática
marca de carros só ingres-
sou nesse mercado em 1929,
com o modelo Dixi 3/15 OS. Ainda
hoje, o logotipo relembra as origens aé-
reas, com o desenho estilizado de duas lâminas da hélice
de um avião em um fundo azul, simbolizando o céu.
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BURBERRY

Por muito tempo a marca inglesa foi associada a algo ultrapassado, em parte pela tradi-
cional estampa xadrez, vestuário típico da família real britânica e do exército na Primeira
Guerra Mundial. Com a missão de destruir essa imagem negativa, a executiva Rose Marie
Bravo, que chegou à companhia em 1997, contratou o estilista Christopher Bailey, saído
da Gucci. Em menos de uma década, o resultado foi o que Rose chama de "evolução": a
grife se tornou mais jovem. O xadrez em bege, preto, vermelho e branco, mantido nas
peças, dispensa inclusive o nome impresso.

B V L G A R I
De uma restrita marca italiana, no começo dos anos 80, a grife disputada pela eüte mun-
dial. Hoje, a Bulgari une tradição centenária com aspectos contemporâneos, já que seus
braceletes e colares estão constantemente visíveis nos corpos de artistas de cinema. No
ano passado, o grupo registrou um faturamento de 1 bilhão de euros, resultado de um
incremento de 10% nas vendas em relação a 2005. O segmento de acessórios foi o que
mais cresceu (15,5%), gerando 88 milhões de euros. Outras categorias que também con-
tribuíram para o bom desempenho da companhia foram as divisões de perfumes (10,5%
de expansão) e a de relógios (7,9% de crescimento).

Preferência inconteste de reis, rainhas e princesas, a marca faz parte do conglomerado Ri-
chemond e foi criada em Paris (França), em 1847, quando o joalheiro Louis-François Car-
tier substituiu o mestre Adoíph Picard no seu ateliê, criando o logotipo LC. As jóias caíram
no gosto da princesa Mathilde, prima do imperador Napoleão III, dando início a uma era
expansionista. Presente nos cinco continentes, a grife conta com 230 lojas, que além de
jóias comercializam relógios, perfumes, bolsas, acessórios em couro, óculos e isqueiros.

P i o n e i r a
no lança-
mento de
vários pro-
dutos no
s e g m e n t o
de chocolate de alto luxo
no Brasil, a empresa, que existe há 20 anos, tem
por pretensão atender a consumidores sofistica- dos,
independentemente de faixa etária e em diferentes ocasi- ões.Claudia
Landmann, proprietária da marca, trouxe de uma viagem pela Europa, em 1987, a receita
das Truffes du Jour, seu carro-chefe. Mas não bastaria um sabor apurado para que os
produtos fossem os preferidos da alta renda paulistana. Também nas embalagens existe
um cuidado especial, seguindo a qualidade e a sofisticação dos chocolates. Latas douradas
dão a impressão de raridade às guloseimas.
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CHANEL

X
Gabrielle ChasneS, nome real de "Coco
Chanel", conseguiu revolucionar a ima-
gem feminina do início do século passado
com as roupas produzidas em seu ateliê.
As mulheres, que antes eram obrigadas a
usar trajes desconfortáveis e rígidos, fo-
ram "libertadas" pela estilista. Tudo tem
início em 1914, quando Gabrielle inaugura
uma chapelaria em Paris. Os cortes de ca-
belo, mantidos bastante curtos, marcaram
tendência para a época. Criado em 1921,
por Ernest Beaux, para ser "um perfume
de mulher com cheiro de mulher", a seu
pedido, Chanei n° 5 é considerado o mais
vendido no mundo. Por conta dele, Coco
Chane! se tornou uma mulher milionária.

Imponente prédio destinado ao comércio
de produtos de alto luxo, com 17 mil me-
tros quadrados de loja e 3 mil reservados
ao Terraço, o centro de compras instalado
às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo,
concentra o que há de mais requintado em
termos de marcas internacionais. Lá estão
prontos para serem comprados pela elite
nacional os artigos das últimas coleções de
Louis Vuitton, Prada, Burberry, Tod's, GAP,
Banana Republic, Dolce Et Gabbana, Guo
ei, Dior, Fendi, entre outras. Após quase 50
anos de fundação, pelas sócias Lúcia Piva
de Albuquerque e Lourdes Aranha, o em-
preendimento ainda mantém cativo o pú-
blico seleto de endinheirados brasileiros.



Marcas de luxo

DIESEL
Eleita em 2002 pela prestigiada revista de
moda FHM como a mais "cool" do segmen-
to, a marca é cultuada por seus consumi-
dores. Conta com aproximadamente 6 mil
pontos-de~venda em cem países, inclusive
no Brasil, além de lojas próprias. Rara man-
ter ativo o desejo pelas peças, a grife inves-
te, anualmente, pelo menos 50 bilhões de
euros em estratégias de marketing.

DlNERS
Disposta a cativar o público da classe A
mais uma vez e por meio de um investi-
mento em marketing estimado em R$ 5
milhões, há três anos a Credicard (então
sociedade do Itaú e Citibank) iniciou a
campanha "Get in Diners*. Desde então,
uma série de promoções especiais, pro-
dutos específicos e serviços diferenciados
foram oferecidos aos portadores de car-
tões de crédito com a primeira bandeira a
chegar ao Brasil (1954).

D&G
DOLCE&GABBANA

DOLCE & GABBANA
A parceria entre os italianos Domenico
Dolce e Stefano Gabbana começou ain-
da quando trabalhavam em um escritó-
rio de design em Milão. Depois de diver-
sos projetos a quatro mãos, resolveram,
em meados da década de 80, criar em
um espaço próprio. De 1986 - quando
aconteceu o primeiro desfile da grife
- até hoje a dupla se tornou sinônimo de
luxo, sofisticação, fascinação, elegância
eglamour.

Integrada ao grupo LVMH a partir de 1984, a marca sobrevive ainda sob influência de seu
criador como uma grife de luxo e sofisticação. Christian Dior, que viveu de 1905 a 1957,
foi determinante no estilo de vestuário feminino dos anos 50. Em vez de simplicidade
e conforto, tendência apregoada pela maioria dos estilistas depois da Segunda Guerra
Mundial, as roupas de Dior propunham luxo e feminilidade extrema. Rapidamente, mu-
lheres mundo afora aderiram ao movimento.

EMPÓRIO SANTA MARIA
Associado aos importantes empórios Dean
& DeLuca e Balducci's, de Nova York (Esta-
dos Unidos), e Hediard e Fauchon, de Paris
(França), esse ponto comercial paulistano,
em funcionamento desde 1993, oferece
ao consumidor de alta renda produtos
importados de todas as partes do mundo,
além de iguarias sofisticadas de fabrica-
ção local. Fora a venda de mercadorias, o
local oferece almoço no sushi-bar ou oys-
ter-bar, cursos no Santa Maria Cooking
School e faz com que o visitante se sinta
como se estivesse na própria casa.

As origens remontam ao ano de 1902,
quando o italiano Vittorio Fasano desem-
barca no Brasil e abre a Brasserie Paulista.
Cento e cinco anos depois, fazem parte
conglomerado, além de um hotel em São
Paulo, restaurantes e cafés, como o Baret-
to, o Gero e o Empório Armani Caffé, dire-
cionados a executivos e empresários. Com
investimento total de US$ 20 milhões, o
grupo irá abrir nos próximos meses um
dos mais luxuosos empreendimentos ho-
teleiros da nova geração no Rio de Janei-
ro. Sob o conceito 'boutique", já adotado
na unidade paulistana, o Fasano Vieira
Souto, de Ipanema, teve design assinado
pelo francês Philippe Starck. Os executivos
querem fazer dele o mais comentado ho-
tel brasileiro mundo afora.

ERMENEGILDO ZEGNA
Até 2008, a empresa italiana de moda
masculina de luxo pretende dobrar o
faturamento anual registrado na América
Latina, atualmente em torno de US$ 50
milhões. A região representa apenas 4°/o
da receita global. Preferida por homens
da política e do meio artístico em todo
o mundo, a marca está presente em 60
países com cerca de 500 lojas, sendo 198
próprias.
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"O automóvel é uma conquista de liberdade para o homem. E
ninguém renuncia à própria liberdade" Essa frase de Enzo Ferrari
exemplifica bem o que representaria para qualquer ser humano
possuir um veículo da marca. Talvez por conta também de décadas
de forte exposição na maior competição de automobilismo mun-
dial, a Fórmula 1, a Ferrari está presente no imaginário de sucesso
financeiro de todo brasileiro. Com mais de 50 anos de atividade,
a marca mantém fabricação e distribuição limitada, fatores que a
colocam ainda mais em condição elitista.

Criada em 1918 pela italiana Adele Fendi,
a marca teve início pouco sofisticado, com
a fabricação de bolsas de couro macio e
sacolas de verão, produzidas a partir de ti-
ras de lona. Somente quando as herdeiras
Anna, Franca, Alda e Carla assumiram o
controle é que a empresa tomou a direção
das classes mais abastadas. Estilistas fa-
mosos foram convidados a desenhar arti-
gos feitos em pele. A partir dos anos 80, ao
conquistar popularidade internacional, as
peças da grife passaram a integrar o gru-
po das marcas mais copiadas do mundo.

terrari
GIORGIO ARMANI
Reconhecida como uma das marcas de maior força e estilo, resultado do brilhante traba-
lho do estilista e criador, também identificado como o "imperador de Milão" (Itália), a grife
permeia o universo da alta renda mundial desde 1975. Presente em linhas de roupas para
homens e mulheres impecáveis (Black Label) e de moda mais informal (Empório Armani),
Qiorgio Armani conta com lojas em todo o planeta, inclusive no Brasil. Além de peças de
vestuário, em três décadas foram lançados artigos para casa, linha de banho e perfumes.

GUCCI GIORGIO ARMANI

GUCCI
Há 101 anos, Guccio Gucci abria uma
selaria em Florença (Itália), após a falên-
cia de uma chapelaria da família. Pelo
gradativo recuo do uso de cavalos como
meio de transporte, em razão do advento
do automóvel, o empreendedor resolve
'diversificar a produção com bolsas, em
1925, e posteriormente com mocassim, a
partir de 1932, produto que viraria mar-
ca registrada da grife. O couro da Gucci
passou a ser referência em todo o mundo.
Depois de quase duas décadas no ostra-
cismo por influência de outras marcas, no
fim da década de 1980 foi contratada a
especialista em moda Dawn Mello para a
diretoria de criação com a incumbência de
reavivar a marca. Iniciou-se um resgate de
antigos sucessos, como mocassins, bolsas
e cintos, com destaque para as ferragens,
reproduzindo os dois gês do nome do
fundador da marca.

marketing ju lho 2007

HARLEY-DAVIOSON
Figurando entre as grifes mais valiosas do planeta em
qualquer tipo de lista, a marca é a expressão das pessoas
fanáticas por velocidade. Quem adquire uma motocicleta
ou acessório com o seu logotipo não almeja transmitir
apenas status elevado, mas um estilo de vida. Fundada
em 1903 por Bill Harley, Arthur e William Davidson, três
jovens americanos, Harley-Davidson se tornou ícone do
segmento. Durante a Segunda Guerra Mundial, marcou
história por ter sido guiada por um soldado americano que
adentrou solo alemão. O fanatismo de gerações é evidente também
no Brasil, onde apaixonados pela marca pagam de R$ 30 mil a R!
100 mil para ter uma dessas motocicletas famosas na garagem.

H.STERN
Sendo a única empresa brasileira listada
entre as principais marcas no ranking
da publicação francesa Guia Oficial do
Luxo, não deixa dúvida que a evolução
das estratégias de marketing no país de-
vem seguir o caminho da emoção. Cole-
cionadores internacionais são seduzidos
pelas jóias produzidas na companhia
fundada pelo alemão Hans Stern, em
1945. Atrizes de cinema são vistas com
freqüência usando peças cada vez mais
surpreendentes da marca, que costuma
misturar matéria-prima sofisticada
associada a pedras brasileiras.
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Text Box
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