Quando se pensa em estratégias
de marketing para o mercado premium, tem-se muito claro que a
inspiração está embasada na diferenciação. E, obviamente, não há
como se atingir esse patamar sem
um profundo conhecimento do
target. Em tese, a equação é simples, mas o problema é que a aproximação com este público, que
nunca foi fácil,é cada dia mais
complicada.

De forma bem-hurnorada,Zilda
Knoploch, diretora da Enfoque,
lembra que estamos falando de
um público que não atende telefone, não anda na rua, não abre a
porta da casa e não responde
pesquisas pela internet nas quais
tenha que detalhar sua renda.

Comitê de Pesquisa e Inteligência Competitiva da ABA. Os
integrantes têm inclusive debatido
com a Abep a definição de uma
possível classe AO, para os mercados de luxo e hiperluxo.

Guilherme Caldas, gerente de
inteligência de marketing para
a América Latina da Michelin
e presidente do Comitê, chama a
atenção para esse aspecto, observando que na atual classificação a
Nos grandes centros urbanos,
Outro aspecto levantado por
classe A1 engloba um volume
como se pode imaginar, o fator se- praticamente todos os nossos
muito grande de pessoas.Segungurança é hoje uma fonte de mui- entrevistados é a necessidade de do ele,no dia-a-dia,as empresas
ta preocupação, limitando bastan se selecionar muito bem os entre- tendem a montar suas amostras a
te o trabalho.Os profissionais
vistadores ou moderadores, uma
partir do conhecimento adquirido
consultados pela Revista da ABA vez que a pessoa precisa ter um
em seus respectivos mercados.
foram unânimes neste aspecto:
universo de conhecimento bas"Mas seria importante padronizar
tante próximo dessa camada, caso os critérios para termos comparacontrário não vai sequer entender tivos mais consistentes','enfatiza.
as entrelinhas de algumas respostas ou não conseguirá gerar emRamiro Fernandes,diretor do
patia, ajudando a"conversa"a se
HSBC,considera que este é um
desenrolar.
dos segmentos mais difíceis para
se trabalhar,até porque, ao contráInclui-se ainda entre os desafios
rio do que acontece, por exemplo,
desse tipo de estudo a identifica- com o consumidor de baixa renção correta do respondente, o que da, não existe uma predisposição
é bem complicado. Afinal,como
em colaborar. Além da questão da
fazer uma pesquisa entre as pessegurança,já citada, pesam outros
soas que têm um avião particular, fatores, como a diversidade de
sem o acesso à listagem do fabri- comportamento e o apreço à pricante/revendedor?
vacidade.
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altíssima renda,que,mais do que
conhecer hábitos de consumo do
grupo,compartilha dos mesmos
valores e tem como acessar o grupo para explicar melhor os objetivos da pesquisa.

HSBC, no qual o segmento private, por exemplo,foca pessoas que
têm investimentos na casa dos de
2 milhões de dólares.
O trabalho de pesquisa neste
caso acontece via um painel com
trezentos entrevistados,formado
para avaliar comportamento de
consumo, razões de uso e valores.
Segundo Fernandes, há alguns
anos o"corte"era feito a partir de
hobby,mas hoje se trabalha com
conceitos que ajudem a revelar
expectativas em relação à vida, ou
seja, o que move essas pessoas.
"Temos que entender essas questões para nos posicionarmos frente às demandas, ainda mais no caso deste público, que precisa ter
as expectativas superadas" ressalta o executivo.
Na busca de caminhos que ajudem a consolidar um melhor entendimento das demandas, os institutos de pesquisa têm contado
com a ajuda das novas tecnologias,
mas,também,com metodologias
diferenciadas.
Liliam Mathias, diretora da Research International,explica que
o instituto tem atuado nessa área,
empregando, com sucesso, os chamados sensores,pessoas selecionadas dentro do perfil da amostra
e que ajudam a formar os grupos
necessários.
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Especialista em pesquisa realizada pela internet, ã QualiBesttem
investido em modalidades diferenciadas, como a Discussão em Grupo
Digital,via web, em um ambiente
virtual similar a uma sala de chat,
por exemplo, que permite recruA exemplo de outros entrevistatar pessoas com poder aquisitivo
dos, Liliam enfatiza a importância, mais alto com mais facilidade do
no caso das pesquisas que têm
que na discussão em grupo tradicomo foco o segmento AAA,de o cional, em sala de espelho.
instituto atuar muito próximo da
empresa usuária, principalmente
Quando se trata de abordar
para ter acesso às listagens de
quantitativamente um problema
clientes, sem as quais,muitas vezes, de pesquisa, a diretora Daniela
ê impossível realizar o projeto.
Daud explica que o envio de emails com um questionário de auO emprego de metodologias e
topreenchimento tem dado bons
ferramentas alternativas também resultados, pois leva comodidade
é indicada por Ivan Casas, diretor ao entrevistado,que pode responda EcMetrics. Neste contexto, ele dê-lo no conforto de sua residêndestaca ainda o alinhamento com cia ou onde e quando bem enempresas que trabalham com
tender.
produtos e serviços direcionados
ao público de alta renda, procesNas residências,para abordar esso que facilita a identificação do
se tipo de público mais exigente
target almejado. Em termos de
esern tempo para perder, o Quaferramentas, o executivo confirma liBesttem utilizado também smorque têm se mostrado eficazes as tphones e PDAs."Quando abordaferramentas on-line e as de telefo- mos consumidores em eventos
nia móvel, como SM5."Para ameni- ou em lojas (de roupas, de redes
zar as dificuldades,temos que ser varejistas etc.) com esses disposimais criativos nessa área','atesta
tivos móveis, estamos valorizando
Casas.
o tempo precioso desse público.
Notamos que os entrevistados
No lbopeSolution,como exsentem certa curiosidade pela
plica o diretor Nelsom Marangoni, novidade da abordagem (o que
tem sido comum, no caso dos es- facilita nosso trabalho) e demonstudos para alta renda,o emprego tram interesse em responder a um
de clientes das marcas para faciquestionário que normalmente
litar os contatos. Este caminho foi demora muito menos tempo para
seguido recentemente, por exem- ser aplicado quando comparado
plo, num mysteryshopper para uma ao tradicional e por muitas vezes
loja voltada ao público de alta
antiquado questionário em papel
renda.
preso àquela velha pranchetinha
marrom" relata Daniela.
Ele concorda que,nesses casos,o
melhor é empregar metodologias Uma questão relevante levantacomplementares na aplicação dos da porAdélia Franceschini, diretoquestionários, como web e cor. Pa- ra da Fraceschini Análise de
ra a formação dos mailings, Nelsom Mercado, refere-se ao cálculo da
afirma que uma boa saída são as amostra.Sua preocupação é que
parcerias com empresas que já
determinados segmentos, como o
tenham os dados dos clientes que de luxo no Brasil, são tão exíguos e
se pretende atingir.
difíceis que não permitem o em-

prego de técnicas amostrais clásmento de métodos que façam
sicas caso o cliente não possua um uso de novas tecnologias é uma
database confiável e disponível.
alternativa para a melhoria das pesquisas com este target.
A profissional tem realizado estudos amostrando o rol dos clien- A inquietação é porque o consutes cadastrados do patrocinador
midor não dispõe de tempo,porda pesquisa, mas quando não há
tanto o questionamento tem de
essa possibilidade ou a natureza
ser claro e objetivo. Por outro lado,
do estudo requer que se amostre nota-se em clínicas de produto
um universo mais amplo do que
que este público tem se mostrado
o reduto dele,despende-se muito disposto a contribuir com suas opitempo e esforços para agendar
niões e avaliações, existindo um
com os entrevistados vips.
instinto de colaboração no sentido
de passar à indústria seus desejos.
Uma das "técnicas" para se chegar,
por exemplo, à alta direção das em- Manuel Lopes, diretor da Synopresas, é o contato com a secretá- vate, faz considerações importanria para pedir sua ajuda.Neste ca- tes sobre o assunto, lembrando
so, após o contato,vale o envio de que os estudos para a população
presente...E, segundo Adélia, mui- de alta renda têm mais a ver com
tas vezes conta-se com as próprias o processo de decisão de compra
declarações das secretárias sobre destas classes sociais e com o deusos e costumes para resolver
senvolvimento de produtos preuma parte do filtro ou do estudo. mium que preencham não só as
necessidades funcionais, mas tamOutra dica importante da probém os desejos pessoais e de
fissional: o rapport é fundamental imagem que se deseja passar.
nesse tipo de trabalho, devendo
oferecer muita segurança a quem Na parte operacional,ele tamé o entrevistado ou à pessoa que bém tem ressalvas com relação
agenda,com vários passos que re- ao Critério Brasil que não discrimiquerem sistemática, como envio
na a classe de alta renda,uma vez
de e-mail ou carta impressa, de
que a partir de um patamar de
um resumo do questionário para renda todos são considerados de
que o entrevistado possa checar
classe alta,apesarde terem necessidades distintas de produtos e
sobre os tópicos de interesse, de
testemunhai de outros que deram serviços.
entrevista para servir como referência etc.
Fernando Leite Ribeiro, diretor
da Razões e Motivos, observa
Renato Gabriel Fecchio, diretor
que não existem soluções gerais,
da Alfacom julga que as pesqui- nem podem existir, pois os interessas nessa área merecem cada vez ses dos clientes são muito especímaior atenção por parte das em- ficos e diferentes entre si em cada
presas de pesquisa e são um improjeto."Não é muito inteligente
portante foco para o desenvolvi- dizer 'preciso de uma amostra da
mento de novas metodologias de c asse Al! É bem melhor definir o
entrevistas. Afirma que ainda há
público-alvo a partir de caracterísespaço para evoluir metodologica- ticas que atendam às necessidamente,em quantidade (amostra) e des de perfil comportamental e
de consumo" sugere,comentanqualidade (questÍonário).EÍe concorda que a obtenção de amosdo que o critério CCEB é um instrutras com tamanho suficiente é um mento de massa e funciona bem
com grandes números.
ponto crítico e que o aprimora-

Segundo ele, a solução para os
estudos voltados a este público
é criar instrumentos bem específicos, segmentados, na medida em
que o público de investimentos
em arte pode ser diferente do
comprador de diamantes de um
quilate, e assim por diante. Ou seja,
o pesquisador tem que construir suas amostras gradualmente com
objetivos de longo prazo e, mais
do que em qualquer outro público, o cliente tem que estabelecer
um programa de construção dos
meios de obter informações e ser
criativo na busca desses meios.
Com a experiência de quem
mantém diversos tipos de painéis
voltados para a indústria financeira,CelsoGrisi,diretor da Fractal,
observa que o longo tempo de
atividade nessa área hoje é um
facilitador, na medida em que os
relacionamentos vêm sendo cultivados, propiciando menos resistência nos contatos.
Uma das críticas feitas por Grisi
sobre a situação do mercado é o
fato de haver muitas empresas
atuando com questionários semelhantes na mesma amostra, o
que acaba configurando uma condição de saturação."Quando pen-
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blico está realmente pensando
e sentindo a respeito do que está
sendo pesquisado."0s bons institutos brasileiros têm atendido bem
à demanda de estudar o mercado
de luxo, desde que sejam tomados
alguns cuidados para facilitar o
contato e para ir além do manifesto no discurso destas pessoas','salienta a executiva.
Do ponto de vista qualitativo,
Diva explica que uma experiência
que tem se mostrado interessante
é a realização de grupos on-line,
por meio dos Recherche Boards,
o instrumento de Bulietin Board desenvolvido pela Recherche, com
Especificamente na área finanpessoas de alto poder aquisitivo,
versando sobre produtos de luxo.
ceira, ele revela que outro ponto
problemático é que as pessoas
"Pelo fato de estarem anônimas,
não conhecem efetivamente mui- as pessoas puderam expressar sua
to sobre a gestão dos seus investi- vaidade, sua necessidade de stamentos. Ou seja, nem sempre
tus,o que valorizam nos produtos
conseguem indicar com exatidão, e até mesmo alguns preconceipor exemplo, suas aplicações.
tos, de uma forma que não fariam
se estivessem em uma discussão
Também no caso desses estuem grupo" revela,
dos,Grisi defende que se caminhe
para a construção de questionáDilma de A.Mendes de Almeida
faz um alerta importante, lembranrios diferenciados, que ajudem a
entender estilo de vida, por exem- do que as pesquisas nessa área
plo, uma vez que as variáveis em- são mais caras e demoradas, mas
pregadas atualmente, como renperfeitamente viáveis sob determida, não têm sido discriminatórias.
nadas condições. A principal delas,
segundo a especialista, é ter pesDiva Maria Tammaro de Oliveira,di- soal categorizado e de bom nível.
retora da Recherche,pondera que
o mercado brasileiro, de uma forma Comentando a experiência da
geral,tem mais prática para pesqui- GfK, o diretor Paulo Carramenha
saro público de alta renda,um
explica que nas pesquisas qualita"consumidor crítico, com opiniões tivas, por exemplo, as discussões
bem embasadas,com um bom
de grupo têm sido realizadas em
repertório e linguagem, em geral hotéis requintados ou locais de
sem dificuldade de abstração e que eventos diferenciados, como forma
pode se expressar com clareza.
de atrair o interesse dessa classe.
Em contrapartida, há a dificuldade de acesso e outro ponto importante: a necessidade destas
pessoas de manter uma auto-imagem positiva e, mais recentemente, uma postura politicamente
correta,que torna difícil a tarefa de
sentir e entender o que esse púQUARENTA • REVISTA DA A B A / A N O XI N° 102/ABRIL DE 2008

O executivo confirma que outra
alternativa que tem se mostrado
bastante eficiente junto a esse público são as entrevistas web por
meio do envio de um link para que
o entrevistado acesse e responda
o questionário pela internet,da sua
casa ou escritório, sem a necessi-

Na GfK, outro diferencial é a
proximidade mantida com a MCfconsultoria especializada no mercado de luxo no Brasil, que facilita
o acesso ao público de alta renda
e a realização dos projetos.
A parceria está viabilizando, por
exemplo, a realização, pelo segundo ano consecutivo, de uma pesquisa de levantamento do tamanho do mercado de luxo no Brasil,
assim como as expectativas e
previsões de empresários e executivos que atuam nesse setor.

Fonte: Revista da aba, a. 11, n. 102, p. 36-40, abr. 2008.

