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O segmento de luxo movimentou, em 2007, US$ 138 milhões em comunicação, ou seja, 
18% dos US$ 770 milhões investidos no setor. Durante sua apresentação na Atualuxo, 
primeira Conferência Internacional do Negócio realizada na semana passada, em São Paulo, 
Paulo Carramenha, diretor-presidente da GFK Indicator, disse que no ano passado o 
mercado do luxo faturou, no País, US$ 5 bilhões, sendo que 15% deste valor foi reinvestido 
no próprio negócio. "O luxo teve um crescimento real de 17%, quase três vezes mais do 
que o PIB brasileiro, que foi de 5,4%. A expectativa para 2008 é de que tenhamos um 
crescimento entre 4% e 35%, o que significa um faturamento de US$ 5,21 bilhões a US$ 
6,75 bilhões", afirmou. A previsão é de que para este ano haja um investimento de US$ 790 
milhões, sendo que 23% deste valor sejam aplicados em comunicação. 
 
Atualmente, o segmento movimenta US$ 210 bilhões em todo o mundo, cabendo ao Brasil 
1% desse montante. Enquanto o setor cresce 17% no País, na China, Rússia, Índia e Leste 
Europeu o aumento anual é de, respectivamente, 98%, 62%, 44% e 35%.  
 
Para Marco Aurélio Lobo, da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos), exportar artigos de luxo é um desejo a ser alcançado, mas a imagem 
negativa do País atrapalha um pouco essa conquista. "O Brasil ainda é caracterizado no 
exterior como um País que não apresenta qualidade e não respeita prazo de entrega", 
declarou.  
 
Apesar disso, entre janeiro e maio deste ano o País exportou US$ 10,303 bilhões, sendo que 
no ano passado o total foi de US$ 9,7 bilhões. Os países que mais compram do Brasil são os 
Estados Unidos (US$ 588 milhões) e Rússia (US$ 483 milhões). 
 
Comunicação 
 
Para divulgar o luxo, os meios mais utilizados são revista (20%), call center (18%), e-mail 
marketing (18%), mala direta (18%) e publicidade na internet (10%). Porém, a web é a 
mídia mais usada pelo consumidor de luxo: 98% a utilizam pelo menos uma vez ao dia, 
seguida da TV paga (87%), revista (84%) e jornal (75%). "Apesar da internet ser a mídia 
mais utilizada, 53% dos consumidores acreditam que a publicidade via revista é a forma 
mais adequada de se comunicar", disse Carramenha. 
 
Segundo o estudo O Mercado de Luxo no Brasil Ano II, feito pela GFK em parceria com a 
MCF Consultoria com 342 consumidores, 58% dos clientes de luxo são mulheres, com idade 
média de 36 anos, com superior completo (91%), casadas (48%) e que moram na cidade 
de São Paulo (62%). O gasto médio por compra de 42% desses consumidores é de até R$ 1 
mil e 61% compram para si próprios, sendo que a maioria dos itens adquiridos são artigos 
de moda (70%). 
 
Para Carlos Ferreirinha, um dos organizadores do Atualuxo e diretor da MCF Consultoria e 
Comunicação, o Brasil tem potencial para explorar esse mercado. "O Atualuxo surpreendeu 
as minhas expectativas, mas ainda precisamos construir uma história, já que é um projeto 
novo". A próxima edição do Atualuxo está agendada para a primeira quinzena de setembro 
de 2009. 
 
 
Leia mais: 
 
Sites são ferramentas essenciais para o setor  
 
Assim como nos demais sites, a publicidade é uma das ferramentas essenciais para os 
portais de luxo. Mas o formato da comunicação deve ser diferenciado. No site Luxury 
Culture não há banners ou pop-ups, mas, sim, um espaço chamado Gallery no qual os 
parceiros disponibilizam seus catálogos, campanhas e filmes publicitários. "Não queremos 



fazer publicidade, mas sim parcerias. Não queremos incomodar nossos usuários com 
anúncios e por isso criamos esse espaço no qual os parceiros disponibilizam seus materiais", 
disse Yaffa Assouline, diretora do Luxury Culture, no painel Luxo na Internet, durante o 
Atualuxo, primeira Conferência Internacional do Negócio do Luxo. 
 
Para Yaffa, a melhor estratégia de divulgação de um produto é o boca a boca e é esta a 
estratégia de marketing utilizada pelo Luxury Culture para sua divulgação. "Não fazemos 
publicidade. Atualmente, possuímos 66 mil assinantes de nossa newsletter e este número 
foi conquistado apenas através do boca a boca. Afinal, buscamos qualidade e não 
quantidade", complementou. 
 
Com um faturamento de US$ 5 milhões em publicidade, o portal britânico Quintessentially 
também aposta no formato de comunicação por meio de parcerias, mas também oferece 
espaço para banners. Além de notícias e informações sobre tudo relacionado ao mundo do 
luxo, o site oferece o serviço de clube privado que gere estilo de vida, com serviço de 
concièrge 24 horas. "Temos cinco mil clientes e tentamos manter esse número para manter 
a exclusividade", disse Aaron Simpson, ceo do Quintessentially. Atualmente, o site possui 
uma audiência de três milhões de usuários ao mês e está presente em 52 países. 
 
No Brasil, o site Taste, além de oferecer espaço publicitário, aposta em outros tipos de 
comunicação, como a experiência de marcas, ações promocionais e de relacionamento. 
Segundo Gabriel Nogueira, sócio-fundador do Taste, o sistema de patrocínio adotado pelo 
Luxury Culture não funciona no País porque os anunciantes brasileiros querem ver seus 
anúncios expostos e o dinheiro da publicidade é fundamental para a manutenção do site. 
 
 
Leia mais: 
 
Formatos devem ir além da publicidade 
 
Buscar outras formas de se comunicar, além da publicidade, foi o que defendeu Will Collin, 
sócio-fundador da Naked Communication. "O mundo da comunicação é maior que o da 
publicidade", decretou. 
 
O executivo apresentou quatro passos para uma comunicação efetiva. O primeiro é fazer a 
publicidade tradicional. O segundo é permitir que o consumidor interaja com a marca, 
como, por exemplo, por meio de um site. O terceiro é o chamado branding experience 
(experiência de marca). O último passo, considerado por Collin o mais difícil de construir, é 
o boca a boca. "Neste momento não existe mídia; apenas o consumidor falando sobre a sua 
marca para outros consumidores", explicou. 
 
Já para Paulo Carramenha, diretor-presidente da GFK Indicator, para uma marca de luxo ter 
sucesso existem quatro pilares: comunicar, treinar mão-de-obra, estruturar e expandir a 
empresa. "É preciso ter gestão empresarial, contato próximo com o consumidor e 
apresentar boas estratégias de marketing". 
Outro caminho, sugerido por Geoffrey Cook, sócio-fundador do Base NYC, é definir quem é, 
para quem quer falar, quem é seu público-alvo e quem são e o que falam seus 
concorrentes. "Uma marca precisa contar uma história, ter personalidade, ser única e 
legítima. Se você conseguir desenvolver esses tópicos, você define quem você é", 
argumentou. 
 
Cook explicou que a origem da palavra brand vem do instrumento usado para marcar o 
gado. "O gado é marcado com o brasão da fazenda. E é isso que se deve ter em mente: 
informar o que é a sua marca desenvolvê-la bem para que ao se olhar o logo já se saiba 
quem é você", concluiu.  
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 set. 2008, p. 25.   


