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Que tipo de consumidor de luxo é você? Para a britânica Barbara Kennington, papisa na área 
do comportamento de consumo deste segmento, criadora e diretora editorial do Worth Global 
Style Network (WGSN) portal da internet que é líder mundial em pesquisa de tendências para 
as indústrias de moda e estilo, são três os clientes que compõem o nicho.  
 
Assim, você pode ser um "sênior", integrante de um grupo formado por pessoas acima dos 40 
anos e com (bom) gosto definido; ser um "romântico", com seus radares sensoriais em busca 
de requinte na moda, na música, na publicidade, na arte, na cultura de uma forma geral e, por 
fim, ser daqueles que compram tanto em lojas de luxo quanto em locais de difusão por difusão 
entendam-se as cadeias do fast fashion como H&M e Zara.  
 
A tese será apresentada na primeira conferência estruturada no Brasil totalmente pautada 
pelos mercados luxo e premium, o AtuaLuxo, projeto elaborado pela MCF Consultoria e 
Conhecimento . O objetivo do evento, entre os dias 1 e 3 de setembro no Hotel Renaissance, 
em São Paulo, é melhorar práticas, lançar um olhar para os desafios dos próximos anos e 
educar a esfera pública. Barbara é uma das convidadas  
 
Mesmo classificando o consumidor em três, Barbara diz que hoje não há mais "o cliente de 
luxo" por excelência. Em vez disso, o segmento agora vende para um "mosaico de 
microclientes", ou seja, a compradores que exigem tratamento individualizado. Estes clientes 
passaram a ver as marcas de luxo com base em méritos (ou deméritos) de qualidade, design e 
valor e comparam os produtos com os que não são de grife conforme diz a consultora.  
 
Ela conta que, face ao novo consumidor, as marcas de luxo procuram mostrar seus produtos 
como experiências holísticas. "Essencial para o sucesso destas grifes é o entendimento dos 
estilos de vida dos consumidores. Assim, reconhecem a quantidade enorme de opções agora 
disponível que estão influenciando as compras e as opiniões", assegura.  
 
Como resposta à individualização (e à democratização do luxo), as maiores marcas do 
segmento criaram lojas empolgantes e movimentadas, assim como passaram a lançar com 
mais freqüência produtos de edição limitada enfim, apresentam evolução constante em busca 
por novos consumidores.  
 
"Não podemos nos esquecer de que o luxo é um conceito em constante evolução, com nuances 
sutis. Por isso, muitas marcas estão redefinindo a si mesmas, tornando-se mais exclusivas e 
caras para se diferenciarem. Mas luxo também pode ser uma ‘experiência’. Um exemplo? Para 
mim é luxo completar todo o processo no aeroporto de Heathrow em apenas cinco minutos", 
define.  
 
Barbara demonstra que, na Europa e nos Estados Unidos, mercados os quais considera 
maduros para os produtos de luxo, as qualidades mais intangíveis estão se tornando mais 
importantes do que os próprios objetos. "O luxo não se refere mais a comprar produtos. Vai 
além disto."  
 
A inovação é sempre essencial. E os varejistas inteligentes estão conduzindo operações mais 
rigorosas. "Naturalmente, o setor de varejo pode inovar e lançar grandes idéias, mas vejo 
inovação mais como uma atitude de espírito. O setor de varejo é, afinal de contas, um negócio 
muito criativo convence pessoas que podem decidir se um produto ou serviço é melhor que o 
do concorrente", destaca.  
 
Como a concorrência de museus, teatros e filmes assim como de outras varejistas, a 
necessidade de entreter, deleitar e inspirar é maior do que nunca. "À medida que os 
consumidores buscam nas suas experiências de lazer o oculto, o inesperado e mesmo o 
espiritual, posso ver as maiores lojas do mundo como a Saks Fifth Avenue, a Selfridges e, no 
Brasil, a Daslu lançando-se nesse desafio, com experiências dinâmicas, sempre em evolução, e 
fascinantes".  



 
Barbara diz que uma coisa bastante clara é que os mercados emergentes, como o Brasil, serão 
uma tábua de salvação para os fabricantes de produtos de luxo, à medida que a economia 
global continua sujeita a problemas. A teoria do desenvolvimento de mercado segue assim, 
conforme ela: os clientes de um novo mercado emergente querem contar com o suporte de 
marcas internacionais bem conhecidas. Então, à medida que o mercado amadurece, o cliente 
adquire mais discernimento e conhecimento e leva outros atributos [como qualidade de 
produção e design] em conta".  
 
Brasil, fôlego para mais o mercado de luxo movimenta cerca de US$ 210 bilhões ao ano em 
todo o mundo. Conforme a consultoria Eurostaf, cresceu 8% entre 2006 e o ano passado. 
Embora o segmento fature não mais do que US$ 5 bilhões no Brasil uma das menores taxas de 
crescimento dentre os países que compõem o Bric, atrás da Índia, com 42%, da Rússia, com 
62% e da China, com espantosos 98%, está em plena ascensão por aqui.  
 
"O crescimento no País foi de 17% de 2006 para 2007, o que representa índice maior do que o 
PIB,que cresceu 5,4%", afirma Paulo Carramenha, da GfK Indicator. "Para 2008, a previsão de 
crescimento é de 25%", prevê. Na AtuaLuxo ele apresentará a pesquisa "O Mercado de Luxo 
Brasil", fruto de um trabalho realizado entre novembro de 2007 e abril deste ano entre 100 
dirigentes das 295 empresas que atuam no segmento no País hoje. Segundo ele, estas marcas 
apontam que as estratégias de crescimento têm foco na expansão de pontos-de-venda, reforço 
na comunicação e aumento de estoque. Mostraram também que o mercado tem se expandido 
para o Norte e o Nordeste. "E esta é uma das novidades da pesquisa".  
 
"Se o luxo sempre foi algo distante, relacionado ao que chamam de ‘classe A gargalhada’, está 
se aproximando do consumidor comum, classe média.", destaca Carramenha. "As melhorias na 
economia refletem na indulgência da classe média." Ou seja, hoje, o consumidor não tão rico 
também se dá ao luxo de se presentear com aquilo que acredita merecer.  
 
No entender de Carramenha, o amadurecimento do mercado no Brasil se deve principalmente 
a uma nova classe disposta a satisfazer seus desejos. "Maior prova disso é a antecipação da 
expansão do Shopping Cidade Jardim. As vendas vão tão bem que o crescimento da área de 
lojas, prevista inicialmente para 2011 vai ser realizada em breve."  
 
Carlos Ferreirinha, da MCF Consultoria e Conhecimento, o criador do AtuaLuxo, observa que 
estes dados trazem à tona a importância das discussões em torno do tema no Brasil. 
Inscrições para a conferência podem ser feitas no site www.atualuxo.com.br.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 ago. 2008, Plano Pessoal, p. C12. 


