


O mercado de luxo se fortalece ano após
ano o Brasil e conforme atestam institutos de
pesquisa e consultoria, o avanço acontece no
mundo inteiro. Segundo a MCF Consultoria &
Conhecimento e a GFK Indicator, só em 2007
o segmento faturou nada menos que US$ 5
bilhões no país, e cresceu 17%. A pesquisa
"O Mercado de Luxo no Brasil - Ano II" en-
trevistou 342 consumidores e 100 empresas
dos mais diversos ramos como moda, bebidas,
alimentação, cosméticos, automobilístico,
produtos financeiros e bem-estar.

Os mais céticos acreditam que para este
ano a média de crescimento seja de 20%. Já a
consultoria americana Bain & Company aposta
em uma elevação de 35%. Se depender do
crescimento do número de ricos no Brasil,
as expectativas mais otimistas serão confir-
madas, afinal, segundo a Fundação Getúlio
Vargas, a pobreza tem diminuído por aqui
e as classes mais abastadas vêm ganhando
novos membros.

O mercado de luxo é a ponta do iceberg
das mudanças sociais que acontecem no Brasil.
É o reflexo da busca por exclusividade, sofis-
ticação, qualidade e auto-realização de uma
pequena, mas poderosa, parcela da população.
Quem compra uma Porshe Cayenne, por exem-
plo, não quer apenas um meio de transporte

veloz e bem equipado, mas também ser inserido
no universo do luxo e do desejo. Mais do que
bom gosto, a compra significa status, sucesso,
poder e a participação em um seleto grupo. O
mesmo acontece com a compra de marcas como
Louis Vuitton, Giorgio Armani, Cartier, Audi,
BMW entre outras.

Segundo o estudo, o consumidor de
produtos de luxo tem em média 36 anos,
sendo na sua maioria mulheres (58%), com
ensino superior completo (91%). Destes,
92% moram em São Paulo - o que justi-
fica a existência de verdadeiros templos ao
luxo, como a Daslu, e a chegada constante
de lojas de grife ao estado. A Diesel, por
exemplo, acaba de inaugurar a maior loja
do mundo no bairro dos Jardins na capital.
Praticamente, dois terços (61%) dos entre-
vistados declararam que a maior freqüência
é de compras de presentes para si mesmo, e
os produtos mais visados são dos segmentos
moda (70%) e alimentos e bebidas (64%).
O principal motivo da compra é a qualidade,
fator este assinalado por pouco menos da
metade (41 %) dos entrevistados. As marcas
mais desejadas são Louis Vuitton (interna-
cional) e H.Stern (nacional).



"O investimento em
Marketing Direto
tende a crescer, visto
que temos projetos de
implantar ferramentas de
comunicação personalizada
e melhorar sistema de
atendimento"
Roberto Simon Adler, gerente geral do Terraço

Pelas peculiaridades deste mercado e
de seus consumidores não resta dúvida que o
Marketing Direto é a ferramenta ideal para co-
municação. Seja para fidelização, prospecção,
cross selling, ativação ou mesmo para manter
a marca viva na memória do cliente, nada
melhor que falar de forma personalizada. "O
cliente é bastante exigente e está acostumado
a ser bem tratado. Identificar e entender as as-
pirações de cada um deles é um dos principais
desafios. O tom, o timing e a conveniência da
comunicação são de extrema importância,
por isso o conhecimento profundo do perfil é
um grande desafio", conta Fabiana Coelho,
gerente de marketing da World Wine - uma
das maiores importadoras de vinhos finos
do Brasil.

O grande trunfo das empresas é fa lar
de forma personalizada gerando diferencia-
ção, status e desejo em seus consumidores
ou prospects. "Em toda comunicação, o
cliente deve perceber que ele é tão impor-
tante para a marca quanto a marca é para
ele. A abordagem precisa ser inteligente e
com destaque nos pontos que realmente
diferenciem o cliente", conta José Estevão
Cocco, presidente da J.Cocco, agência que
atende o Terraço Itália Restaurante. Rober-
to Simon Adler, gerente geral do Terraço,
compartilha a idéia e explica que os cerca

de 15 mil clientes atendidos mensalmente
são abordados com ações que mostram o
quanto são importantes para o estabele-
cimento. "Através das ações conseguimos
famil iar izar o cliente e demonstrar que
sempre lembramos dele, nos preocupamos e
buscamos oferecer o melhor, para satisfazer
suas necessidades", conta.

Na verdade, as ações de marketing
fazem parte de todo um planejamento paro
fidelizar e atrair novos clientes - cardápios
elaborados a cada estação do ano, festivais
gastronômicos e muitas ações de relacio-
namento são fundamentais para manter o
exigente público do Terraço. O fato é que
o Marketing Direto tem trazido excelentes
resultados. "Superam o p lanejado e nos
surpreendem, por isso o investimento na ferra-
menta tende a crescer", conta Adler. Fabiana
Coelho explica que na World Wine a disciplina
vem ocupando mais espaço em função da
mensuração de resultados. "O investimento
aumentou significativamente no último ano
e vamos continuar investindo e fortalecendo
o conceito e as ações".

Listas que valem ouro
Fazer prospecção para o público AM não

é tarefa das mais simples. A começar pela difi-
culdade em conseguir listas seguras no mercado.
É um público relutante em fornecer informações
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cadastrais e que muitas vezes faz suas compras
à vista, não deixando rastros. "Apenas as insti-
tuições financeiras e de administração de cartão
de crédito podem enxergar este movimento com
clareza", diz Marcos Alex Rodrigues, diretor
comercial da Central Mailing List.

A lista então acaba sendo formada pelo
próprio empresário do ramo, que a guarda a
sete chaves. "Como é difícil conseguir dados
confiáveis deste público, a busca por atualização
é constante e o enriquecimento é feito com
informações já existentes no mercado, cruza-
mento de listas, informações dos vendedores,
entre outras formas", diz Fabiana Coelho. As
marcas aproveitam todo e qualquer contato
com os clientes para obter dados. Em cadastros
de lojas de vestuário, por exemplo, é comum
encontrar as medidas corporais e preferências
de cada um. O gerente geral do Terraço Itália
dá o exemplo do banco de dados do restaurante,
onde existem segmentações como época do ano
e o evento freqüentado, assim é possível fazer
ações precisas. O enriquecimento do database é
feito durante o atendimento e progride conforme
o cliente torna-se fiel. "É difícil obter dados,
ter informações pessoais de um público de alta
renda", acentua Adler.

Priscila Franceschi, da Modo Comunica-
ção Direta, de Campinas - agência que atende
a Rede Méritum Jóias -, confirma que banco de
dados é a ferramenta do Marketing Direto que

Quando se fala em clientes de alto poder aquisitivo a primeira pergunta a fazer

é: como se aproximar deste público? Para responder é preciso levar em consideração

dois fatores. O primeiro é que geralmente eles questionam a abordagem e se sentem

agredidos se o ponto fundamental for a venda de produtos. O segundo é que geral-

mente correspondências e ligações passam primeiro por secretárias e assessores.

Para Marcos Alex Rodrigues, da Central Mailing List, o tipo de comunicação

a ser feita influencia diretamente no comportamento do consumidor. "Se for para

enviar convites de eventos, festas, lançamentos de produtos de marcas respeitadas

e badalações em geral essa classe atende sem questionamentos, mas se o ponto

fundamental for a venda de produtos, se sentem invadidos, vigiados e questionam as

fontes de captação dessa abordagem". Rodrigues alerta para o fato de que ter uma

lista segura e op-in é primordial para evitar transtornos - este é um dos motivos de

ser tão difícil prospectar.

Outro fator para ter sucesso nas ações é sempre considerar as pessoas direta-

mente ligadas a esse público. "Assessores e secretárias têm papel fundamental na

decisão de entregar ou não o que a marca quer comunicar ao target. E importante

planejar um 'quebra-barreiras' ou até mesmo desenvolver um relacionamento paralelo

para criar vínculo com a marca", diz Fernanda Valente, da Souza Aranha.

mais recebe atenção por empresas do mercado
de luxo. "É o DBM que fornece informações
em detalhe sobre o perfil do cliente para que
possamos surpreendê-lo na abordagem". A
gerente de marketing da World Wine lembra
que nesses casos, cada ação tem um foco dife-
renciado de acordo com o target, o objetivo e o
retorno do investimento almejado. "O público
é dividido por categorias como tíquete médio,

freqüência de compra, fidelidade, entre outros.
Daí a importância de um bom CRM/DBM".

Errar na comunicação pode significar
um tropeço e tanto no relacionamento com o
cliente, em especial porque este público tem
poder aquisitivo para comprar o produto direto
de outros países, por exemplo. Ser assertivo é
fundamental em todos os contatos - do envio
de mala direta ao atendimento por call center.
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Mala direta e e-mail marketing são os

canais mais utilizados nas ações dirigidas

aos consumidores do mercado de luxo. No

entanto, não se pode esquecer de outros

meios como call center e mobile marketing,

que são eficientes e eficazes dependendo dos

objetivos da ação. Os dois primeiros canais são

mais utilizados porque agem por si mesmos.

"Já o call center exige forte treinamento e

qualificação profissional dos atendentes", diz

José Estevão Cocco, que vê nessa necessidade

de capacitação um obstáculo a ser superado.

Fernanda Valente, gerente de relacionamento

com o cliente da Souza Aranha Comunicação,

conta que outra compl icação no uso do

telemarketing é o receio que o público de

alta renda têm de fornecer informações pelo

telefone.

Controvérsias à parte, no país já há marcas

que investem pesado no atendimento telefônico

como agente de relacionamento e bons negó-

cios. Para superar o problema da qualificação,

essas marcas utilizam profissionais que fazem
parte da empresa e conhecem com excelência

os produtos e serviços oferecidos. Ana Maria
Moreira Monteiro, presidente do Grupo AM3,

conta que nos últimos tempos sua empresa fez

treinamento para três grandes marcas e que

os resultados obtidos foram excepcionais. "Em

um desses clientes o crescimento foi de 30%

após treinamento e consultoria de processos.

Percebemos que quando este tipo de público
recebe a ligação de um profissional com elevado

nível de capacitação ele fica satisfeito, porque

se sente lisonjeado com propostas pertinentes

e interessantes".
Monteiro explica que, para marcas de alto

padrão, não existe script. "O que fazemos é o

treinamento do procedimento, com um book de

objeções que o atendente pode ter que lidar".

O curso de técnicas de atendimento dura, em

média, 40 horas e nele os profissionais já

gabaritados quanto ao produto aprendem toda

parte técnica e comportamental envolvida no

call center. "Não se trata de telemarketing, é

relacionamento puro porque para este tipo de

público a venda não é transacional e sim rela-

cionai, ou seja, a marca vende um relaciona-

mento e por isso o processo dá mais trabalho",

conta a presidente do Grupo AM3.

"Marcas consagradas precisam
tomar cuidado com os
meios que possam agredir o
consumidor de algum modo
durante a abordagem"
Marcos Alex Rodrigues, diretor comercial da
Central Mailing List
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