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Uma seleção internacional 
de especialistas em marcas de 
altíssimo prestígio fez de São 
Paulo a sede do pensamento 
de vanguarda da indústria do 
luxo durante a realização da 1a 
Conferência Internacional do 
Negócio do Luxo, a Atualuxo 
2008. “O segmento é um dos 
que mais cresce no mundo, es-
pecialmente nos países do Bric 
(Brasil, Rússia, Índia e Chi-
na), e também o que demanda 
estratégias mais elaboradas 
para atingir o seu consumidor”, 
define Carlos Ferreirinha, pre-
sidente da consultoria MCF, 
promotora do evento, e um dos 
maiores especialistas em marke-
ting de marcas de luxo.

“O mercado de luxo é espe-
cialmente traiçoeiro no que se 
refere à comunicação. O pú-
blico é o mais difícil de atingir 
com publicidade tradicional e 
também é o que primeiro muda 
sua forma de consumir mídia”, 
diagnostica o sócio-fundador 
da Naked Communications (e 

Luxo reflete prosperidade mundial
Com vendas em alta, marcas superpremium criam estratégias para continuarem a ser percebidas como especiais
Andréa Ciaffone

Will Collin, da Naked: marcas de luxo estão se mostrando confiantes demais

articulista de Meio & Mensa-
gem) Will Collin. 

“No mercado de consumo de 
massa, uma marca é criada para 
responder às necessidades do 
consumidor. No mercado do luxo, 
é a verdade criativa do produto 
que ocupa o centro das aten-
ções. Nele, as marcas têm muita 
convicção sobre a sua história e 
seus valores”, diz Collin, ao ad-
vertir que o maior desafio para as 

marcas de luxo é a conquista da 
atenção do seu público-alvo.

Em sua opinião, o que essas 
marcas não estão fazendo é bus-
car outros canais de comunica-
ção além dos tradicionais, como 
as revistas de moda. “Nesse 
sentido, as marcas de luxo estão 
se mostrando confiantes demais. 
Hoje há muitas outras maneiras 
de atingir as pessoas”, adverte. 
Ele sugere que a internet possa 

trazer de volta a possibilidade de 
personalização que caracterizava 
as marcas top há 100 anos. 

Luxo eterno
O segredo para eternizar 

uma marca de luxo é mantê-la 
aspiracional para todas as idades, 
ensina Martin Riley, diretor inter-
nacional de marketing da Pernod 
Ricard. “Além da qualidade in-
trínseca, parte do fascínio de uma 
marca de luxo está na sua histó-
ria, nas lendas que a envolvem”, 
diz o executivo da empresa que, 
entre outras marcas de prestígio, 
tem a do uísque Chivas, lançada 
há 100 anos em Nova York, como 
uma das mais importantes.  

“Chivas era um produto já 
consumido pela aristocracia es-
cocesa, mas só virou marca quan-
do foi lançado em Nova York e 
conquistou a nova aristocracia 
norte-americana. Depois se tor-
nou o uísque favorito de Frank 
Sinatra e seus amigos. Todas essas 
histórias foram recuperadas no 
ano passado quando lançamos o 

Chivas 25 anos”, conta Riley.  Ele  
lembra que o segmento de bebidas 
superpremium cresceu em torno 
de 13% no mundo nos últimos 
anos, enquanto o dos uísques 
“standard” tem ficado em 2% ou 
3%. Em países como Brasil, China 
e Rússia, o crescimento tem sido 
acima da média mundial. 

A Base, empresa de branding 
especializada no segmento de 
luxo presente em vários dos 
principais centros de negócios 
do mundo, pretende abrir um 
escritório em São Paulo em 
2009 — o de Santiago do Chi-
le deve ser inaugurado ainda 
neste semestre. Participante da 
conferência, um dos seus sócios-
fundadores, Jeffrey Cook, mos-
trou que as mais bem-sucedidas 
marcas de luxo são também (e 
não por coincidência) aquelas 
que têm a linguagem visual mais 
completa e bem construída.

Megatendências
Barbara Kennington, sócia 

da Worth Global Style Network 
(WGSN), lembrou que exis-
tem duas percepções de luxo: 
a negativa, que tem a ver com 
ostentação, e a positiva, ligada ao 
bem-estar. “Luxo tem a ver com 
escolhas em termos de estilo de 
vida, de relacionar-se com marcas 
que façam com que você se sinta 
bem”, disse Barbara, que no ano 
passado apresentou as principais 
tendências de comportamento do 
consumidor no MaxiMídia.

A consultora falou sobre três 
megatendências. A primeira é a 
“invincible”, relacionada à deter-
minação de alcançar objetivos 
e que se expressa na natureza 
poderosa e vulnerável do novo 
Batman e no exército de andrói-
des que Yves Saint Laurent co-
locou nas passarelas neste ano. 
A segunda é “nice”, e baseia-se 
em bom-humor e nos atos de 
gentileza aleatórios. A terceira  
foi batizada “future imperfect”: 
mostra o aspecto belo e bom 
das imperfeições e se expressa 
de forma muito eficaz no design 
arquitetônico, como as espirais 
criadas por Zaha Hadid para a 
supertenda criada para Chanel.

“No verão europeu, foram 
vendidas 1 milhão de unidades 
de uma coleção com três modelos 
de óculos de sol da Carrera. Esse 
tipo de venda maciça de um pro-
duto caro é praticamente impos-
sível de prever. Por isso, é preciso 
sempre buscar informações sobre 
o mercado de luxo”, alertou Renis 
Gabriel Filho, diretor executivo 
da operação da fabricante de 
óculos Sáfilo no Brasil.

Sa
to

ru
 Ta

ka
es

u

MM 1325 pag 50.indd   50 5/9/2008   16:29:54

Text Box
Foto

Text Box
Anúncio

Text Box
CIAFFONE, Andéia. Luxo reflete prosperidade mundial. Meio & Mensagem, São Paulo, 8 set. 2008. p. 50.




