
 
Especial de Marcas 

Negócio de luxo 
 
Por Carlos Molina 
Miami 
 
Em um dia como outro qualquer, o empresário mexicano Herol Fonseca 

veste o equivalente ao valor de uma casa média em um país da América Latina. 
 
Entre os sapatos Ferragamo (US$ 1 mil), o relógio Bulgari Gold (US$ 15 mil), os colares, as 
pulseiras e as abotoaduras Cartier (US$ 5 mil), a pasta Louis Vuitton (US$ 3 mil), o terno Gucci 
(US$ 5 mil) e os óculos Prada (US$ 1 mil), Fonseca passeia montado sobre uma pequena 
fortuna de cerca de US$ 30 mil. Isso sem contar o BMW blindado série 700 que o leva todos os 
dias ao seu escritório no centro de Puebla, que pode custar US$ 80 mil. Ou o Mercedes 450 
que também faz parte do grupo de “acessórios” que ele combina de acordo com a ocasião. 
 
Entretanto, o que converte Fonseca, 29 anos, num alvo perfeito das marcas de luxo mundiais 
não é seu padrão de consumo – ele gasta cerca de US$ 5 mil ao mês só em roupas –, mas o 
fato de que o jovem empresário mexicano é o que se chama no jargão dos bens de luxo um 
maven, ou formador de opinião, que serve de modelo entre as pessoas que fazem parte do seu 
círculo e exerce enorme influência no que os demais decidem ou não comprar. 
 
É nos maven – palavra da língua inglesa que vem do ídiche e significa “especialista 
reconhecido” – que os fabricantes de bens de luxo estão focando grande parte dos esforços de 
expansão, que se apóiam mais do que nunca na venda personalizada para capturar a atenção 
do crescente – ainda que exigente – mercado de luxo na América Latina, que gera mais de 
US$ 30 bilhões em receita anual. Essas estratégias de marketing individualizado incluem 
campanhas de indução ao boca-a-boca de um produto (word of mouth) e eventos especiais e 
publicidade custom-made, além da atenção VIP em butiques. 
Mas o consumidor de luxo não é alguém fácil de conhecer. Os quadros e gráficos que 
acompanham este especial ajudam a descrever algumas das tendências que diferenciam os 
consumidores de luxo dos comuns. Para isso, usamos a base de dados da TGI Latin America, 
empresa de pesquisa de mercado com base em Miami que elabora um dos estudos de 
consumidores e marcas mais completos da região. Para saber como se comporta o consumidor 
de luxo latino-americano, buscamos isolar os consumidores que têm um carro considerado de 
luxo dos outros consumidores, que representam as preferências médias. 
 
Os resultados variam conforme a categoria e o mercado. E não é fácil de chegar a eles. 
Segundo o estudo “Affluence and Wealth in America 2008”, da American Express e da 
consultoria Harrison Group, sobre os gostos dos ricos, eles estão mais exigentes na hora de 
adquirir um bem de luxo e “buscam cada vez mais as opiniões de gente em quem confiam para 
se decidir sobre um produto ou serviço”. 
 
Segundo essa pesquisa, os maven são 8% do total de potenciais consumidores ricos, e é neles 
que a artilharia dos marqueteiros deve focar. 
 
Cara David, vice-presidente de mercado da American Express, conta que seu conselho aos 
altos executivos de marcas de luxo é que se concentrem em garantir que a opinião dos maven 
seja da melhor qualidade. E como consegui-lo? Cara diz que é fazendo com que “toda a 
organização ‘venda’ bem o produto, desde que ele sai da fábrica até o momento em que o 
vendedor na butique o oferece ao cliente potencial, que por sua vez contará sua boa 
experiência, iniciando dessa forma a reação em cadeia”. 
Além disso, segundo o estudo, os consumidores top estão tomando mais decisões com base 
em fatos e não em emoções, e por isso a publicidade tem de refletir essa tendência. “A 
publicidade nas revistas especializadas tem de oferecer detalhes pequenos, mas reveladores, 
sobre o que torna um produto verdadeiramente extraordinário”, afirma Cara. A mensagem que 
esses consumidores dourados querem ouvir é a de que são “sócios, e não subordinados, numa 
transação importante como é a adquisição de um bem de luxo”, destaca. 

 



 
De fato, muitos fornecedores estão seguindo essa regra de ouro para atingir suas metas de 
vendas e tirar proveito do crescente apetite latino-americano pelo luxo, que, com um ritmo 
anual de crescimento de 20%, é um dos maiores do mundo, segundo dados da consultoria 
Nielsen. 
 
O grupo francês LVMH, fabricante da linha de roupa, jóia e perfumaria Louis Vuitton, registrou 
4 bilhões de euros em vendas no primeiro trimestre de 2008 – um crescimento de 12% em 
relação ao mesmo período de 2007 –, graças principalmente aos seus esforços redobrados no 
mercado e à expansão de sua rede de butiques. A estrutura laboral da empresa demonstra 
essa ênfase: 52% dos funcionários trabalham em marketing e vendas, e somente 39% em 
produção. 
 
 
 

Uma parte significativa desse sucesso descansa em lojas como a da rua Presidente Masarik, 
na Cidade do México, a que mais vende por metro quadrado no mundo, de acordo com fontes 
do setor. É que as butiques também são parte da estratégia de marketing e desenvolvimento 
de negócios das grandes marcas, já que representam a sede da exclusividade dos 
consumidores com dinheiro. “As butiques têm esse selo de personalização que não se 
encontra num shopping ou numa loja de departamentos porque nela o cliente é atendido 
individualmente”, diz Jan Smith, que chefia a unidade de bens de luxo da consultoria Kroll 
International, com sede em Miami. 
 
Outro conceito de marketing que funciona bem são os eventos especiais, nos quais geralmente 
se faz um convite exclusivo a alguns consumidores maven. 
 
A Maserati, por exemplo, inundou o mercado latino-americano com seus carros superluxo – 
US$ 200 mil cada – quando recentemente organizou uma série de eventos que incluíam 
viagens à fábrica na Itália e uma corrida na pista privada da empresa. “A meta da Maserati era 
vender uma dezena de carros, e ela acabou vendendo mais de cem”, diz Smith. “Esse é um 
excelente exemplo de uso do boca-a-boca entre os ultra-ricos, porque oferece discrição e uma 
sensação de exclusividade”, afirma o especialista. 
Eventos especiais com estrelas de Hollywood ou celebridades da TV também são táticas que 
funcionam bem, segundo o maven mexicano Fonseca. “Cada vez que a Gucci lança uma nova 
coleção, me convida para uma reunião privada. Geralmente compro toda as minhas roupas da 
estação aí”, afirma o jovem empresário.  
 
A aposta pelo mercado de luxo não é gratuita. Na América Latina, se trata de um segmento 
crescente, composto por cerca de 30 milhões de pessoas de poder aquisitivo variável, mas 
com um valor comum: a busca de qualidade e exclusividade. 
 
Esse universo de ricos inclui no topo da pirâmide 1 milhão de pessoas consideradas “ultra-
ricas”, com orçamento para gastos livres de mais de US$ 3 milhões. No meio se encontram os 
chamados “ricos nucleares” (core affluents), cerca de 5 milhões de pessoas com 
disponibilidade de até US$ 2 milhões, e na base dessa pirâmide valiosa estão os “ricos 
massivos”, cerca de 20 milhões de pessoas que dispõem de US$ 250 mil anuais para gastar 
livremente, segundo análise da Kroll International. 
Esse exército de endinheirados gera um mercado de US$ 300 bilhões ao ano, cuja tendência 
só pode ser de ascensão, segundo os especialistas. Isso devido ao fato de que as marcas de 
luxo são “aspiracionais” e representam metas a serem alcançadas para as novas gerações de 
ricos ou candidatos a ricos. 
 



Num estudo sobre o consumo de marcas de design na América Latina realizado pela 
consultoria Nielsen, 1/3 dos pesquisados disse que compraria uma determinada marca se 
tivesse dinheiro, ao passo que 24% dos entrevistados  disseram que, sim, usavam marcas de 
grife. A lição óbvia para os fabricantes é que “as marcas mais bem-posicionadas são aquelas 
que têm o presente e o futuro ganhos”, segundo afirma João Carlos Lazzarini, um dos 
pesquisadores do relatório e diretor de Retail Services da Nielsen Brasil. De acordo com o 
especialista, para satisfazer o amplo espectro de consumidores ricos e dos que aspiram a sê-lo 
os marqueteiros e executivos de empresas de bens de luxo têm de ter presente que “luxo” é 
uma noção subjetiva e maleável como os metais preciosos. “O luxo reflete épocas e 
sociedades e está ligado a uma percepção muito sutil e pessoal. Quanto mais os fabricantes 
entenderem isso, mais o sucesso sorrirá para eles”, conclui. 
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