


Tomando como verdadeiras as
taxas de crescimento do consumo
e do número de consumidores de
produtos e serviços de luxo no
Brasil, há uma questão que paira
no ar: como as empresas de lazer,
turismo e gastronomia se estruturam
para seduzir, atender e manter os
exigentes clientes da classe A?

Algumas premissas devem ser con-
sideradas, um caminho estratégico,
um patamar conceituai que orien-
tará a seqüência desse estudo. A
primeira delas aponta para o valor
que as marcas de luxo possuem
- seu brand equity. É desnecessário
afirmar que produtos e serviços que
atendem o consumidor de maior
renda não estabelecem seu preço
sustentado no custo de suas merca-

dorias, mas no valor que cada uma
delas representa para seu target.
brand equity, segundo Aaker é, de
maneira simples mas não simplista,
o quanto cada consumidor está
disposto a pagar a mais para possuir
determinado produto ou serviço.
Ora, se os clientes de maior poder
aquisitivo elegem, por unanimi-
dade, um produto ou serviço como
parte de seu menu de compra, fica
evidente que há um valor adicional
a tais marcas que as elevam a esse
patamar superior. Há um "equity"
pelo qual os exigentes consumidores
pagam uns "trocados" a mais.

Aqui se estabelece o conceito de
valor que Kotler, inspirado em Adam
Smith, traduziu por uma simples
equação que denominou Equação



de Valor. Segundo Kotler, o que efe-
tivamente um consumidor recebe é
resultado da subtração entre o que
ele recebe e paga. Valor monetário
é somente uma pequena parte do

total pago por um consumidor, pois
deve ser acrescido do tempo gasto

para a compra, a dificuldade para
se chegar ao local, estacionar, se

fazer entender, realizar a compra,
o cuidado com sua segurança entre
tantas outras coisas. A somatória de
todas elas representa o valor final,
ou seja, aquilo que tem efetivo peso
no momento que o consumidor,
aqui caracterizado como de classe
A, considera ao fazer sua compra.

Ao focarmos nas áreas de lazer,

turismo e gastronomia, tais aspectos
somam inúmeras outras variáveis,
que passam pelo atendimento,

agilidade, ambiente, pessoas, at-

mosfera, segurança, localização e
comunicação.

Mas o consumo de produtos e serviços
de luxo nas três categorias desse es-
tudo não pode ser reduzido a somente

tais motivações; ele perpassa outros
valores que já foram considerados
parte do consumo ostentatório, pas-
sando para o consumo experiência!,
e hoje, segundo Gilles Lipovetsky, se
caracteriza como híperconsumo. >
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Mas de qualquer maneira, as variáveis

apontadas ainda seriam insuficientes

para caracterizar o sucesso de em-

presas que vertdem lazer, turismo e

gastronomia - serviços não tangíveis

que exploram os diferentes sentidos

do ser humano. Nesse estudo, outro

indicador irá compor os elementos de

análise na busca em desvendar o que

faz os consumidores se apaixonarem

por uma marca. E o conceito de paixão

por marcas, construído por Kevin

Roberts, CEO Mundial da SAATCHI &

SAATCHI, na concepção que cunhou

quando apresenta Lovemarks, com-

pleta o quadro.

Há diferentes motivações de com-

pra, diferentes formas de se relacio-

nar com uma marca no mercado

de luxo, mormente nas áreas de

lazer, turismo e gastronomia que

formam um arcabouço conceituai

capaz de dialogar com o sucesso

que empresas têm obtido nas áreas

em destaque.

Rara finalizar, um exemplo de uma

empresa que colocou tais serviços no

mesmo barco para oferecer uma expe-

riência diferente e cheia de charme. A

PrimeTour, única empresa brasileira a

pertencer ao seleto grupo de 500 agên-

cias de turismo no mundo que fazem

R E V I S T A DA E S P M - MARÇO/ABRIL DE 2008



parte do Virtuoso - Specialist in the Art
of Travei, uma seleta rede reunindo

o melhor do turismo internacional,
atualizada com o que existe de mais

sedutor em viagens de luxo.

A agência de turismo tem um produto
considerado único no mercado bra-

sileiro, onde vários dos aspectos

conceituais descritos nos pará-
grafos iniciais deste estudo são
contemplados. Turismo, gastrono-
mia e lazer convergem para uma
experiência singular, oferecida
a um seleto grupo de abastados
consumidores brasileiros.

Com o exemplo da PrimeTour

é poss íve l ver i f i ca r a f o r ç a
do mercado de luxo e o quão
rentável ele pode ser. De igual
forma, é t r a n s p a r e n t e o que
muda no consumo de produtos
e se rv i ços de luxo, em pleno
século XXI .

Jean Castarède, autor de uma das
mais significativas publicações sobre
o mercado de produtos e serviços de
luxo, em visita ao Brasil em maio de
2006, proferiu uma palestra na ESPM
onde destaca três aspectos que servem
de ai icerce para sua maneira de pensar.
Segundo Castarède, o luxo deve ser
assim caracterizado:

A) como algo que se apoia em uma
inovação, seja ela relativa à estética ou

ao bem-estar. Um artesão de luxo, na
concepção de uma jóia, na elaboração
de um prato ou na construção de um
programa de lazer, deve ser um artista
criativo;

B) como um mistério, uma forma de
sonho onde o consumidor se projeta.
O luxo responde a um desejo, nunca
a uma necessidade. A aquisição de um

produto ou serviço de luxo remete o
adquirente a um estado social que ele
deseja, busca, idealiza;

C) como algo que se coloca, se posi-
ciona, sempre à frente de paladares e
sabores, de gostos e expectativas, de
necessidades aparentes e carências

latentes, O luxo é resultado de pessoas
que têm a capacidade de inovar, ofertar

não o que se procura, mas o que se
deseja. O marketing do luxo não pode
ser caracterizado como o marketing da

procura, mas o marketing da oferta.>



Mercado de Luxo

A concepção de Castarède pode
ser emoldurada para os serviços de

lazer, gastronomia e turismo.

"Você que tem mais de 60 anos e quer viajar
pelo Brasil, rnas os gastos são muitos. Agora,
além do programa Viaja Mais Melhor Idade,
você vai ter direito a desconto de 50% em
hotéis brasileiros. O anúncio foi feito pela
Ministra do Turismo Marta Suplicy, durante
Reunião do Conselho Nacional de Turismo,
nesta quarta-feira. De acordo com Marta
Suplicy, para ter direito a este desconto, além
de procurar um hotel credenciado, o viajante
deve apresentar um documento. São mais
de l .500 hotéis cadastrados. Segundo a mi-
nistra, o programa Viaja Mais Melhor Idade
Hospedagem beneficia, principalmente,
quem não quer viajar por pacote.

A partir da próxima segunda-feira você
pode ter acesso aos hotéis cadastrados pelo
número 0800-77-07202

Recentemente, uma propaganda do
Ministério do Turismo brasileiro, com
intuito de aumentar demanda para o

turismo entre a população da 3a idade,
lançou um spof onde duas senhoras
dialogam. Uma delas afirma não
poder se encontrar com a outra em
face de uma viagem para o sul do país,
remarcando a visita. Imediatamente
recebe a notícia de que a nova data

já está comprometida, pois a outra
senhora informa ter viagem agendada
para o norte do país. Tudo muito obje-
tivo, rápido, exato, informativo, útil,

indicando a possibilidade de se obter
vantagens ao adquirir pacotes turísticos
por pertencer ao crescente grupo de
homens e mulheres com mais de 60

anos. Claramente, aqui, o marketing
da procura, pois atende a uma neces-
sidade existente, uma lacuna que se
observa no perfil do target objeto da
campanha.

A concepção da oferta e entrega de
serviços de gastronomia, lazer e
turismo voltado à classe A possui
outros contornos.

ViajaMais
MELHOR IDADE



Em entrevista a um periódico de São
Paulo, o presidente da JHSF, incorpo-
radora do novo Cidade jardim Shop-
ping, que ampliará a área dedicada
ao comércio de produtos e serviços
de luxo, afirma que o espaço foi
concebido para atender ao maior
anseio das pessoas hoje, ou seja, o
bem-estar. Completa afirmando que
o espaço proporcionará conforto
e um clima agradável, mesclando
cultura, lazer e gastronomia. Fato
esse que já atingiu o outro impor-
tante player dentro desse mercado,
o Shopping Iguatemi, que reagiu
informando que abrirá dois novos
restaurantes, o tradicional Rodeio e
o contemporâneo Ritz.

Cada um destes empreendimentos
focados em proporcionar lazer no
ato da compra, construídos pelo
prazer em estar e pelo desejo de
fazer, compreendem os três aspectos
que Castarède destaca. Há uma bus-
ca incessante pela inovação e pelo

bem-estar, não há foco nos produtos
ou na necessidade em tê-los, mas
no prazer em possuí-los, no estado
social que ele idealiza, e por último,
há nas catedrais do luxo o marketing
da oferta e não da procura.

O lazer, a gastronomia e o turismo
focados para o mercado formado
por pessoas com maior poder aquisi-
tivo seguem a mesma dinâmica.
Seu sucesso, dentro dessa mesma
perspectiva, acontece quando seus
líderes aferem cada um desses pa-
péis a seus empreendimentos.

Lipovetsky complementa esse pen-
samento quando aborda a fase III
do processo de consumo. Segundo
o filósofo, após a fase do consumo
ostentatório e do consumo expe-
riência!, vivemos agora o hipercon-
sumo, ou o consumo emocional.

Para o autor, o consumidor busca
hoje mais objetos para viver, em
detrimento de objetos para exibir. >



Não há, em larga escala, o consumo
voltado a destacar uma posição
social, e sim para proporcionar
algo que traga prazer, bem-estar,
satisfações emocionais, sensoriais.
A individualização dos gostos,
comportamentos, usos e costumes
constrói um novo perfil de consumo,
onde a diferença se dá pelo prazer
em consumir produtos e serviços
que são únicos, construídos e for-
matados segundo os desejos de uma
pessoa ou de um pequeno grupo
delas. Deixa de existir o apogeu
pelo status, dando lugar ao prazer
de ser eu mesmo, com um consumo
particular, único, individual.

A grande diferença se dá no con-
sumo de serviços e produtos de luxo

onde, segundo Lipovetsky, a busca
pelo reconhecimento social não é a
vocação maior na busca por marcas
consagradas. O autor destaca que o
prazer íntimo, que ele chama de "a
imagem positiva de si para si", este
sim é o fator motivador na aquisição
de tais marcas. Não que o foco em
se destacar, em pertencer a uma eilite
não mais exista, mas está alicerçado
no prazer em consumir o que não é
comum, o que não é democrático,
o que traz uma sensação única de
prazer e realização.

Quando esse fenômeno é consoli-
dado em serviços que permeiam
todos os sentidos do ser humano,
como no lazer, na gastronomia e
no turismo, os aspectos voltados

a experiências únicas e sensoriais
apontam para o constructo do
sucesso.

Ao convergir os três pilares apon-
tados por Castarède ao conceito de
hiperconsumo de Gilles Lipovets-
ky, é possível tangenciar alguns
dos motivos que têm permitido às
empresas de turismo, gastronomia
e lazer focadas no target classe A
permanecerem no mercado.

Mas residir em aspectos compor-
tamentais à dinâmica que esse
mercado apresenta, seria néscio.
O componente mercadológico é
merecedor de destaque, compondo
o entendimento do que acontece
nessa dimensão.



Kevín sugere o Amor como a
grande evolução do Branding.

Mistério, Sensualidade e Intimi-
dade são os ingredientes propostos

i pelo autor para que as marcas con-
í sigam ocupar espaço na memória
e no coração das pessoas.

'•• Cultivar o mistério. Misturar, experi-
mentar sinestesias,_ integrar audição,
visão, olfato, tato, paladar para cons-
truir sensualidade. Caminhar na busca
pela empatia, no calor da paixão, no
tratar e cumprir compromissos para

, arregimentar a intimidade. Essas são
algumas características das lovemarks,
segundo o autor.

E aqui se estabelece o grande
ponto em comum entre o pensa-
mento de Castarède, Lipovetsky,
Roberts e as marcas no mercado
de luxo: a emoção.

E preciso despertar a emoção para
gerar a integridade do conjunto de

expressões da marca. Administrar esse
conjunto de expressões para que ele
seja sempre coerente, relevante, claro,

impactante, é uma tarefa que mistura
arte e ciência, técnica e criatividade,
razão e emoção.

E o amor de Kevin é assim. Uma
mistura de funções e emoções, de

tangíveis e intangíveis, do básico
e do extraordinário. Ele propõe a
soma do algo mais que encanta e faz
voltar, do toque especial que torna
as experiências únicas e inesquecíveis
com o desempenho, a entrega, a con-
fiança. No amor de Roberts há
lugar para o respeito. Se não há
respeito, não há amor, observa
o autor>





presas que competem em imaginação,
inspiração, inventividade e iniciativa.
Integram sentidos e usam a emoção

como grande diferencial de marca.

Essas marcas conhecem muito bem
seus públicos, seus hábitos e desejos.
Elas vêm sendo capazes de gerar con-

teúdo em forma de expressões adequa-
das à sua essência. De criar um círculo
virtuoso de expressões encontrando os

consumidores e virando experiências,
e de experiências memoráveis, al-
cançando a grande recompensa: a devo-
lução dos consumidores em forma de
relacionamento. Em recente entrevista,
Simon Nyeck, diretor do programa do
Luxo da Essec de Paris, corrobora essa

visão: "Fomos da era da mais-valia, do
desejo de economizar para o futuro,
para uma sociedade hedonista. É tudo
mais sensual", ele acrescenta. "A valori-

zação da racionalização foi substituída
pela importância das emoções." Traba-
lhar com os consumidores e aprender
a pensar e a sentir corno eles é como
as Lovemarks acontecem.

Tome-se o exemplo da gastronomia

de luxo. Os restaurantes vão muito
além de corredores bem distribuídos

j e pontos bem localizados. Os ambien-
tes envolvem e criam atmosferas.
Outros sentidos além do paladar e

l do olfato são utilizados para buscar
associações sinestésicas e conseguir

l um espaço especial na memória dos
freqüentadores. Visão, por exemplo.
Visão do ritual do preparo nas cozinhas
envidraçadas e da beleza na apresen-
tação dos pratos. A força de vendas é
diferente. A começar pelo Chef. Uma

figura mítica, carismática que mistura
charme, mistério e a incrível capaci-
dade de surpreender. No DOM, Alex
Atala eleva um nhoque com rabada
à iguaria merecedora de lugar de

destaque no cardápio. No elBulli, Fer-
ran Adrià quebra paradigmas e põe um

restaurante no roteiro turístico da terra
pé Caudi. Aberto apenas de abril a
setembro, com cardápio fixo, porções

minúsculas e preços astronômicos,
•as reservas só conseguem ser feitas
Com um ano de antecedência. O Chef
afirma que virou grife para poder fazer
b que gosta: passar seis meses por ano

criando delícias inimagináveis. E não
está sozinho. Adrià tem em sua equipe
pessoas encarregadas por um departa-
^nento científico que se responsabiliza
Bela culinária de pesquisa e até um
desenhista industrial para inventar a
louça e o que for necessário para levar
ao cliente esta nova maneira de comer.
O elBulli se transformou em uma Love-
mark que conecta a companhia e seu
pessoal. O Chef se tornou um ícone do
liperconsumo de Lipovetsky.>
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No ramo do turismo de luxo,
algumas companhias também
vêm conseguindo se transfor-
mar em Lovemarks.

A companhia aérea Emirates ofe-
rece a seus clientes de primeira
classe tratamento diferenciado
antes mesmo de entrar em suas
aeronaves. Carros com motorista
fazem o traslado até o aeroporto. Os

lounges exclusivos para a primeira
classe com chuveiros, cadeiras de
massagem, comida e bebida de
primeira linha transformam tempo
de espera em prazerosas horas de

relaxamento. Ao embarcar, telefone,
conexão wi-fí, serviço de SMS e de
e-maíl. Suítes privativas com arma-
zenamento individual, closet e um
minibarcom bebidas da preferência
de cada cliente. E a customização

criando intimidade. Os assentos
são totalmente reclináveis e uma.
tela de cristal líquido de 23 polega-

das oferece mais de 600 canais. O
mistério fica por conta da culinária
gastronômica à Ia carte e a sensuali-
dade por conta da carta de vinhos.
A tripulação multilíngüe e o nível
do serviço complementam os dife-
renciais de uma marca árabe que



parece estar agradando gregos ricos e

troianos milionários.

A brasileira PrimeTour também está

atenta ao potencial do mercado
de luxo e à importância da relação
emocional com o cliente. Segundo

Fernanda Gouvêa, diretora de lazer
da empresa, tudo começou com as
conclusões de uma análise merca-
dológica que espelhava as mudanças

no consumo de luxo: as experiências
estavam ficando saturadas, as fotos nos
álbuns começavam a se repetir.

Com clientes que tinham boa parte
dos países do mundo já carimbados
nos passaportes, os armários cheios
de roupas de grife e garagens com
vários modelos de carros, a agência
decidiu que era hora de oferecer uma

experiência única e inesquecível.

Visitar pela décima vez a mesma
cidade ou fazer o mesmo percurso
de navio não gerava encanto. Era
necessário surpreender.

Assim surgiu o Enófilos ao Mar. Um
cruzeiro que oferece muito mais que
a possibilidade de visitar três países em

um navio de luxo. Uma viagem que
começa diferente: o projeto é apresen-
tado em um jantar no Fasano, um dos
templos da gastronomia de luxo.

Um produto que oferece um dife-
rencial emocional. Uma viagem para
apaixonados por vinhos com o som-
melier Manoel Beato (Fasano) como
guia. Um consultor enogastronômico
que vai conduzindo a confraria por
um mergulho no mundo mágico dos
vinhos. Explicações sobre o roteiro, a
influência das condições geográficas,

as diferenças das culturas e o processo

de produção se somam a degustações
e oportunidades únicas de visitas a
vinícolas que normalmente não re-
cebem turistas, como o Chateau DY

e o Chateau Mouton Rothschiíd.

"Tínhamos a idéia elaborada e um
produto com grande potencial nas
mãos, mas precisaríamos vender ao
público certo para ter o êxito espe-
rado. Optamos por uma venda direta
aos clientes do sommelier/consultor,
o que possibilitou a formação de seis
casais de amigos, afinal esta viagem
pedia harmonia em todos os sentidos,"
afirma Fernanda Gouvêa.

Ela tinha razão. A estratégia cheia de
charme, unicidade e inventividade
obteve sucesso. As vagas se esgotaram

em um mês e a continuidade segue e
respeita uma das condições essenciais
para o mercado de luxo: a exclusivi-

dade. "Temos só uma saída por ano.
Esse tipo de experiência não pode

ser feita em grande escala", conclui a
diretora de lazer da PrimeTour.

As marcas apresentadas são apenas
alguns exemplos de empresas que

surpreendem e inovam, que inventam
e reinventam com propriedade e êxito

negociai. Labels únicos e exclusivos
que desafiam de todas as maneiras
possíveis a compreensão da dinâmica
contida na relação preço X valor.

Abre-se então espaço para uma re-
flexão final.

Talvez não sejam as marcas que es-
tejam dominando a vida, como afir-
mam alguns, mas a vida que esteja
dominando as marcas. É possível

que as Lovemarks sempre tenham
existido no mercado de luxo e até .

."3
em outros mercados. Kevin Roberts
entendeu como isso acontece. 'Para
B autor: "Lovemarks are a simple

Idea. They come from deep inside
fjvhat every human being wants and
ríeeds most. Love."
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