
Para onde vai o gosto masculino no luxo 
Alexandre Staut 
 
O público masculino impulsiona como nunca antes na história o mercado de luxo no mundo. A 
afirmação é da italiana Claudia D’Arpizio, diretora da consultoria Bain & Co. . Criadora do 
Observatório do Mercado Mundial de Artigos de Luxo, que se tornou uma das mais valorizadas 
fontes de mercado para a indústria internacional de produtos do segmento, Claudia diz que até 
a década passada eram preferencialmente as mulheres as responsáveis pela movimentação do 
luxo nos quatro cantos do mundo.  
 
Palestrante de ontem do AtuaLuxo 2008, que termina hoje no Hotel Renaissance, a italiana 
Claudia, que presta consultoria a clientes multinacionais dos setores de produtos de consumo, 
varejo e artigos de luxo há mais de dez anos, auxiliando empresas em estratégias de negócios, 
vendas e marketing, diz que o público masculino se "feminilizou" nos últimos tempos. "E este 
dado foi essencial para o posicionamento de marcas de luxo", garante a especialista.  
 
Em suas pesquisas, Claudia mostra que o público masculino hoje olha mais internet em busca 
de artigos de consumo premium, compra e usa mais jóias, cosméticos, e vai mais a lojas e 
butiques. "Se antes os homens freqüentavam lojas uma vez por ano, passaram a ser habitués 
destes lugares."  
 
Com a urgência das marcas de luxo em apresentar inovações, as marcas perceberam a 
importância de investir em microtendências, incitando os criadores de moda masculina à 
ousadia.  
 
Claudia, no entanto, diz que o público masculino é diferente do feminino. É mais conservador e 
mais prático, e consegue resistir às tentações das vitrines. "Hoje a tendência do consumidor de 
luxo masculino é voltada para o ‘cheap and chic’ [barato e chique], à inovação, à 
imaterialidade do bem de consumo e o valor individual que este representa. Pouco liga para a 
logotipia", atesta. Os homens ainda preferem consumir materiais confeccionados na Europa, o 
que representa, conforme Claudia, a importância da história de uma marca frente ao 
consumidor contemporâneo.  
 
Cosméticos estão à frente nas compras masculinas. Isso acompanha uma tendência mundial. 
"Para se ter uma idéia, em 2007, esta indústria vendeu €170 milhões, um aumento de 24% 
em relação ao ano anterior. O que se deve principalmente ao envelhecimento da população 
global, e ao bem-estar pessoal, tão difundido pela mídia hoje em dia", destaca Claudia. "As 
empresas de luxo, então, resolveram investir muito neste bem de consumo, que, de certa 
forma, é imaterial."  
 
As pesquisas da Bain & Co. são referentes a fragrâncias, cosméticos, moda, jóias, relógios e 
sapatos. Claudia diz que, apesar de ser compartilhado por clientes que compram os ítens 
citados, preferiu não considerar consumidores de aviões, carros, barcos, hotéis, restaurantes e 
tecnologia em seus levantamentos, para, assim, não estendê-la em demasia.  
 
Aviões executivos  
 
As vendas de aviões executivos da Embraer, no entanto, mostram que clientes desta empresa 
se comportam de forma parecida aos padrões recolhidos por Claudia D’Arpizio em suas 
pesquisas sobre o luxo na esfera masculina. Claudio Camelier, diretor de inteligência de 
mercado para aviação executiva da Embraer, outro palestrante do AtuaLuxo, conta que o 
comprador de aviões executivos não abre mão do "luxo que não ostenta", conforme diz. 
"Desde que começamos a criar aviões executivos, em 2000, nossos clientes - americanos, 
brasileiros e asiáticos - buscam conforto, tecnologia, e o refinamento do design, mas não 
abrem mão da sobriedade", destaca Camelier.  
 
Camelier diz acreditar que, se nos anos 80 e 90, ter um avião particular era sinônimo de 
excentricidade para uma certa classe social, hoje, as vendas são calcadas na flexibilidade que 
o meio de transporte oferece ao seu proprietário. "Muitos executivos e empresários 



perceberam que tempo é um luxo. É por este motivo, e somente por ele, que acabam 
investindo num avião executivo", afirma.  
 
Ele conta que os clientes da Embraer têm informação de design e buscam o luxo inteligente, 
ou seja, o design deve estar a serviço do conforto e não da ostentação estética. "Por isso 
procuramos criar parcerias com empresas como a BMW, que desenhou os interiores do Legacy 
450 e do Legacy 500, que começam a ser entregues em 2012 (custam US$ 15,25 milhões e 
US$ 18,4 milhões respectivamente)".  
 
Segundo ele, o investimento para a criação dos dois modelos atingiu US$ 750 milhões. 
Camelieir diz que a procura está bastante grande, mas não revela quantos modelos já foram 
encomendados. "Cinqüenta por cento de nossos clientes são americanos, mas a América Latina 
e a Ásia estão entre os grandes compradores."  
 
Itália, balizadora de estilo  
 
Embaixadora do gosto italiano pelo mundo, a Associazione Altagamma é a principal agência de 
seu país para a promoção de marcas como Versace, Ferragamo, Zegna, Illy, Fendi, Bvlgari, 
Valentino, Ferrari, Riva, San Pellegrino, algumas delas as preferidas do consumidor masculino 
do mercado de luxo, que não abre mão da qualidade, é ligado ao design de ponta e a produtos 
com história. "As marcas devem preservar seu valor imaterial e foi por isso que as empresas 
se reuniram", diz Criada em 1991, conforme diz Armando Branchini, seu diretor. O objetivo é 
mostrar que a Itália produz qualidade e estilo de vida desde pelo menos o Império Romano.  
 

 
Leia mais: 
 
Os cartões gostam do cliente premium 
Alexandre Staut 
 
Qual seu destino favorito? Qual o chef de cozinha que mais gosta? Para onde sua imaginação 
te leva? Como as portas se abrem assim que você as toca?. Com um vídeo bem no espírito 
Mastercard, desenvolvido a partir das frases acima, Richard Hartzell, presidente internacional 
da empresa para a América Latina e Caribe, abriu sua palestra sobre os cartões de crédito 
voltado para consumidores premium.  
 
Sua exposição não representou, no entanto, uma mera propaganda da companhia para a qual 
trabalha. Ele se dedicou a mostrar que, hoje, as empresas de cartões estão com suas atenções 
voltadas aos consumidores de luxo. "São pessoas que fazem questão de ter serviços, como 
concierge, querem exclusividade e aceitação do cartão numa esfera global", enumera.  
 
Hartzell mostra que atualmente 14,6% de pessoas controlam o poder de compra de luxo no 
mundo, e as companhias de cartões estão atentas a estes clientes. "São pessoas que viajam 
muito e que hoje só utilizam dinheiro em forma plástica, usam muito pouco cheque e notas. A 
novidade no item do turismo é que não viajam somente a centros como Paris, Londres e Milão. 
Estão em Machu Picchu, em lugares exóticos. São ávidos por aventuras. E o cartão de uma 
empresa moderna e conectada com os desejos do consumidor atual deve se esforçar em criar 
promoções para este perfil".  
 
Apesar de o gasto individual na América Latina ser baixo em relação ao realizado , por 
exemplo, por um europeu (US$ 280, por ano, contra US$ 2.220, na Europa), ele aposta que os 
países emergentes latino-americanos vão aderir , num futuro próximo, aos cartões 
diferenciados, que , conforme diz, não são apenas para uma classe muito rica, mas para 
profissionais que vivem em metrópoles mundiais e que não abrem mão de ter estilo de vida. 
"Hoje, 52 cidades da América Latina têm mais de 1 milhão de habitantes. Nossos olhos estão 
voltados para este público. Para você ter uma idéia, os Estados Unidos têm apenas nove 
cidades com mais de 1 milhão. Por isso é que estamos apostando nossas fichas por aqui", diz 
ele.  
 



Ele observa que as estratégias dos cartões premium no Brasil, neste momento, estão voltadas 
a criação de um canal de comunicação em revistas voltadas para o consumo de luxo. "A 
aceitação então vai se tornando mais palpável. No Brasil ainda criamos , juntamente com o 
grupo Fasano, uma série de shows no Baretto, em que levamos astros nacionais como Arnaldo 
Antunes e Marina Lima. Além disso, criamos um lounge no aeroporto internacional."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 set. 2008, Plano Pessoal, p. C11. 


