




dos os países, o que comprova que os milioná-
rios atuais encontraram novas fontes de riqueza,
como, por exemplo, o trabalho ou o negócio pró-
prio. Em 2006, aproximadamente 37% dos milio-
nários do mundo tinham em uma empresa a fon-
te principal de sua renda.

O aumento da riqueza pelo mundo aponta um
cenário que caracteriza uma maior possibilidade
das pessoas de se tornarem ricas, uma vez que
o número de milionários e o valor de seu patri-
mônio vêm apresentando um crescimento mais
expressivo do que a própria economia mundial.
O World Wealth Report estima que, em 2 0 1 1 , o
montante da riqueza mundial chegará à casa dos
US$51,6 trilhões.

ALGUNS TERMOS ESTÃO CAINDO

EM DESUSO, NA ÁREA DO MAR-

KETING, COMO O DESGASTADO

"DIFERENCIADO", POR EXEMPLO;

JÁ ALGUNS NEOLOGISMOS ESTÃO

EM ALTÍSSIMA, COMO "LUXURIZA-

ÇÃO" E "PREMIUMIZAÇÃO",

SUGESTÕES PARA ENTRAREM

NO PRÓXIMO AURÉLIO

DEMOCRÁTICO?
Parece mentira, mas se engana quem pensa

que o luxo faz parte apenas do cotidiano dos mi-
lionários, bilionários ou triliardários. Conside-
rado o rei do luxo em nosso país, o consultor e
ex-presidente da Louis Vuitton no Brasil Carlos
Ferreirinha afirma que cidades como Recife, Sal-
vador e Fortaleza terão, em um futuro próximo,
condições de atingir taxas de crescimento de con-
sumo de luxo maiores ou até mais expressivas do
que a Região Sul do Brasil.

"Não que o setor esteja pautado economica-
mente na população assalariada. Esta classe,
porém, é impactada quando crescem as oportu-
nidades de mercado, elevando a taxa de emprega-
bilidade. Quanto mais expressivo o crescimento

do setor, mais abrangentes serão as oportunida-
des. E, uma vez empregados na atividade, os tra-
balhadores passarão a usuf ru i r de investimento
diferenciado na qualificação da mão-de-obra",
explica Ferreirinha.

Em Paris, por exemplo, as camisas pólo e os
acessórios da Costela estão fazendo a sensação
dos adolescentes que moram na periferia, que
passa a uniformizar parte de uma geração con-
sumidora de marcas famosas. Vale ressaltar que
Costela é simplesmente a Lacoste.

A brincadeira é típica da juventude francesa,
que adora mudar os nomes, quebrando as pala-
vras em sílabas para a criação de um novo termo.

"Este fenômeno faz parte da 'popularização do
luxo' e envolve outras marcas, como Louis Vuitton,



"É UMA POSSIBILIDADE DE FAZER AS PESSOAS

REFLETIREM, IMPORTANTE PARA A GESTÃO DO

LUXO NO BRASIL", SEGUNDO SILVIO PASSARELLI,

DIRETOR DO PROGRAMA DE MBA DE GESTÃO DO

LUXO DA FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO

(FAAP), DE SÃO PAULO, AO COMENTAR O ATUALUXO.

Chanel e Prada, entre outras, capazes de arrebatar
o consumidor de classe média e média-baixa", diz
o diretor do Pólo de Luxo do Instituto Superior de
Comércio de Paris (1SC Paris),Christophe Rioux.

Para o economista e diretor executivo para
mercados de países emergentes do banco ameri-
cano West LB, Ricardo Amorin, o luxo se popula-
rizou na periferia das cidades européias e começa
a invadir os mercados dos países do BRIC.

"Se uma marca quiser sobreviver, daqui a 20
anos ela vai ter, invariavelmente, de estar em pai
ses como o Brasil. O crescimento da economia
brasileira terá um impacto direto no negócio do
luxo. O mundo está virando de cabeça para baixo
e, embora neste momento a participação nacio-
nal nesse nicho seja pequena, seu potencial de
crescimento é grande", relata Amorim. Ele con-
clui dizendo que tal fenômeno hoje acontece de
forma mais efetiva na Ásia e na Rússia, mas che-
gará ao Brasil nas próximas décadas.

GLAMOUR FINANCEIRO
Mesmo com a atual elevação de produtos vol-

tados para a base da pirâmide, que mui tas vezes
ainda é formada de clientes não-bancarizados,
as instituições financeiras continuam se renden-

do às tendências do luxo, e, a cada dia, in ic iam
projetos e estudos focados no atingir a elite
mundia l . Enquanto a baixa renda adquire o seu
primeiro cartão, a ponta da pirâmide detém, em
média, de três a quatro plásticos.

Contudo, não apenas as instituições são as
interessadas neste processo. Mais exigentes, os
consumidores também buscam 'ferramentas' que
aliem não só praticidade e comodidade, mas que
tragam sensação de exclusividade e status.

Um exemplo claro desse progresso são os car-
tões de crédito. No passado, aqueles que possuí
am este plástico dourado como ouro - e conhe-
cido como Gold - eram considerados clientes em
potencial de produtos elitizados, o que os reves-
tia de status na hora da compra.

O cartão American Express foi o pioneiro no
conceito de benefícios exclusivos. Com salas
VIP nos aeroportos, descontos especiais e prefe-
rência de compra de produtos antecipada, entre
outras coisas, o meio eletrônico de pagamento
também conhecido como Amex ainda é visto
como símbolo de status.

Entretanto, com o passar dos anos, o tão cobi-
çado Gold foi perdendo seu valor, abrindo espaço
para os conceitos Infinity, Platinum e Black, de-
senvolvidos para as camadas mais altas de renda



da população. As bandeiras Visa e MasterCard
também apostam nessa proposta, criando expe-
riências personalizadas para seus clientes.

Com passeios de balão ou de helicóptero,
massagens e jantares sofisticados, entre vários
outros mimos, as companhias disputam o espa-
ço por clientes tão "caros", que, na maioria dos
casos, são portadores de cartões sem limite de
crédito, podendo fazer quantas compras quei-
ram com o cartão.

Além de todos os benefícios já oferecidos, a
MasterCard proporciona, desde 2006, o espaço
MasterCard Black, durante o período da alta tem-
porada, na cidade turística de Campos do Jordão,
em São Paulo, com cinco mil metros quadrados.

"Esse segmento não pára de crescer. No início
tínhamos alguns parceiros no espaço. Na edição de
2008, tivemos mais de 20. Assim como a proposta
de nossa bandeira, o espaço proporciona experiên-
cias, aos nossos clientes de alta renda, com marcas
como Land Rover, Nespresso, Vittas, Häagen-Dazs,
Sàfilo, AvecNueance, Sony, Segway e Private Collec-
tion Vintage Cars, entre outras", afirma o vice-presi-
dente de produtos para o segmento de alta renda
da MasterCard, Venâncio de Castro.

A Visa também trabalha produtos destinados à
ponta da pirâmide, com os cartões Platinum e In-
finity. "Ao longo dos últimos dois anos, estamos
fazendo pesquisas qualitativas e quantitativas
com mais intensidade para fazer com que nosso
produto esteja sempre à frente da demanda do
mercado", diz o diretor de produtos da Visa do
Brasil, Percival Jatobá.



Para fazer com que os consumidores se sintam
ainda mais exclusivos, a Visa iniciou, entre tan-
tas e inúmeras ações, uma nova campanha que
concede aos portadores dos cartões Platinum e
Infinity 30% de desconto, durante o período do
jogo de golfe, nos 30 melhores campos de golfe
do mundo, nos 30 melhores do Brasil e nos 30
melhores do México.

"Queremos que os clientes tenham uma per-
cepção emocional de nossas ações. É uma forma
de estar de acordo com nosso conceito de ex-
perience, além de provar nosso reconhecimento
à fidelização, por utilizarem nossos cartões",
conclui Jatobá.

Os bancos também acreditam na forma seg-
mentada de tratar os clientes. O Itaú Personnalité
foi o primeiro banco brasileiro a ter uma atuação
destinada ao mercado de luxo. "Na verdade, o Itaú

atua de forma segmentada desde 1979 e ampliou
consideravelmente o seu portfólio de clientes a
partir das mais recentes aquisições de bancos,
como o Bank Boston", ressalta o diretor de mar-
keting de negócios do Itaú, Fernando Chacon.

O banco também levou essa estratégia ao Chi-
le, ao Uruguai e à Argentina, países onde mantém
agências focadas no público de alta renda. No Bra-
sil, a carteira de clientes do Personnalité é formada
por 700 mil correntistas, ou seja, 70% do público-
alvo do segmento. "Para a realidade brasileira,
consideramos clientes em potencial as pessoas de
renda mensal a partir de R$ 5 mil, algo em torno
de um milhão de pessoas. Este público é atendido
por uma rede composta por 193 agências exclusi-
vas, em 15 estados brasileiros", diz Chacon.

Para aumentar o relacionamento com seus
clientes, o Itaú Personnalité desenvolve ações

O que é luxo para eles

"Luxo é poder escapar
durante a semana para
assistir a um filme no cine-
ma e poder proporcionar
momentos agradáveis
para minha família."

Carlos Ferreirinha, consul-
tor e ex-presidente da Louis
Vuitton no Brasil

"Luxo é ter qualidade na
excelência, tendo produtos
e serviços focados no bem-
-estar, além de primar por
momentos únicos da vida."

Angélica Galante, gerente
comercial e arquiteta da
Euro Centro

"Luxo é uma categoria de
uso interno e não externo.
Quando usamos algo luxo-
so, por exemplo, colocamos
apenas porque nos senti-
mos bem e não para exibir
alguma coisa."

Gloria Kalil, consultora
de moda



e iniciativas como a assessoria financeira para

orientar investimentos e outras atividades exclu-

sivamente bancárias, além de ações institucio-

nais, como newsletters mensais, envio da "Re-

vista Personnalité" e convites para restaurantes,

entre outras coisas.

TURISMO
Além de impulsionar o mercado financeiro,

com a venda de passagens através de cartões de

crédito, e por meio de financiamentos de viagens

e casas de veraneio, o turismo também movimen-

ta o segmento de alta renda.

Único destino brasileiro a figurar na lista do

The New York Times' dos 53 lugares para se co-

nhecer em 2008, Itacaré desponta como uma das

cidades mais luxuosas e bem freqüentadas do

"NO LUXO DESCARTÁVEL, O DESAFIO

ESTÁ EM MANTER EXCLUSIVO UM

LUXO QUE HOJE É MASSIFICADO",

SÃO AS PALAVRAS DE BETH NEVES,

ALUNA DE DESIGNER DE

PRODUTOS PARA CASA.

Nordeste. Em pesquisa divulgada recentemente

pela HVS Consulting & Valuation, o local teve va-

lorização muito alta nos últimos anos. Em 2002, o

preço do metro quadrado construído custava em

torno de US$ 1 mil. Hoje, chega a US$ 16 mil.

verdadeiro luxo é saber
conhecer o que é luxo.
as acredito também que

luxo é aquela pessoa que
tem algo sem precisar mos-
trar ou dizer."

Tiago Salvador, diretor da
ótica Terceira Visão

"Luxo pra mim é sinônimo
de exclusividade, é poder
ter requinte e sofisticação
em qualquer lugar do
planeta."

Paulo Finger, presidente
da New Line

"Luxo é poder ter experiên-
cias únicas e estar sempre
perto da família e dos
amigos. É ser quem somos
em tempo integral."

Percival Jatobá, diretor de
produtos da Visa do Brasil

"Luxo é ter o que você tem
vontade e que o dinheiro
não pode te dar. Eu acredi-
to muito nisso, comemorei
meu aniversário como se
fosse uma ceia de natal e
foi maravilhoso."

Jessia Krell, embaixadora
da Chivas no Brasil



A cidade está localizada na Costa do Cacau, no
litoral sul da Bahia, a apenas 70 quilômetros do
aeroporto de Ilhéus. Nos últimos anos, depois do
declínio da produção de cacau, o turismo passou
a ser a principal fonte econômica da região. Itaca-
ré é um excelente refúgio para quem busca relaxar
e curtir uma bela paisagem. Mas também é ideal
para a prática de surfe e de esportes radicais, como
rafting, trekking, arborismo, rapei e outros. À noi-
te, a vila oferece um grande leque de opções de
gastronomia e diversão. A região possui também
luxuosos empreendimentos turístico-hoteleiros,
como Villas de São José e Txai Resort.

Também direcionada ao mercado de luxo, a Co-
elho da Fonseca implantou um conceito inédito no
Brasil com o Itacaré Paradise. O empreendimento é
primeiro no país a ter venda fracionada, modelo de
negócios comum na Europa e na América do Norte.

Com somente oito luxuosas casas de segunda
residência totalmente equipadas e que dispõem
de todos os serviços hoteleiros e mordomias de
um resort seis-estrelas, as propriedades estão lo-
calizadas em condomínio fechado, em um dos des-
tinos mais paradisíacos e badalados do planeta: a
Villa de São José, na cidade baiana de Itacaré.

A venda fracionada possibilita que um mes-
mo imóvel seja dividido em até 12 partes, cada
uma de um proprietário diferente, que tem o di-
reito de util izar a casa quatro semanas por ano,
mediante reserva.

Dessa forma, os custos do imóvel e de manu-
tenção são diluídos, também em dozeavos. No
caso dos feriados e da alta temporada, existem as



chamadas semanas premium, que são definidas
na hora da compra e têm sistema de rodízio.

"Quem reservar o imóvel em um Natal, no ano
seguinte o utilizará no Ano-novo, no subseqüen-
te, na Páscoa, e assim por diante. Caso ele queira,
também pode alugar o imóvel e lucrar com isso",
exemplifica o sócio da EKO Arquitetura e Cons-
trução, Mauro Fabbroni.

A idéia do projeto é atingir um público que
normalmente não investiria na aquisição de um
imóvel convencional para evitar ter de arcar com
as altas despesas de manutenção combinadas a
um uso apenas eventual.

"É um produto de alto luxo e tem tudo para
fazer sucesso no Brasil, que exibe um potencial
fantástico neste mercado. Ao mesmo tempo é um
desafio, pois teremos de vender a mesma casa
doze vezes", define o diretor da Coelho da Fonse-
ca, Marco Faria.

O empreendimento dispõe de oito casas, das
quais duas têm quatro suítes e 252 metros quadra-
dos, e seis têm três suítes e 212 metros quadrados,
com vista para o mar, piscina privativa. Tudo a preços
em torno de R$ 135 mil a R$ 174 mil por fração, além
de uma taxa de manutenção, também dividida por
todos os proprietários.

Outra vantagem é a associação ao The Registry
Collection, idealizado pelo Group RCI e que pos-
sui mais de 100 empreendimentos afiliados no
mundo todo. Por meio dele, os proprietários de
uma fração podem trocar a semana a que têm di-
reito, na sua casa, por outra em qualquer imóvel
afiliado, em diversos países.

O BRASIL É O ÚNICO PAÍS DO MUNDO

EM QUE SE APRECIAM PERFUMES

COM NOTAS DE LAVANDA. VALÉRIA

GROSSMANN, DIRETORA DO NÚCLEO

OLFATIVO DA NATURA, DIZ: "O COSTU-

ME DE NOSSO POVO DE TOMAR DE

UM A DOIS BANHOS DIÁRIOS

NOS LEVA A QUERER PERPETUAR

A SENSAÇÃO DE FRESCOR DO

PÓS-BANHO AO LONGO DO DIA".

A operadora de turismo New Line também
aposta neste segmento e rapidamente abriu, no
mês passado, uma filial na cidade de São Paulo,
para assim estar ainda mais próxima de um dos
maiores mercados de luxo do país. "O destino de
luxo ocupa participação importante em nossas
operações. O cliente desse tipo de viagem preci-
sa de serviços especiais que lhe sejam fornecidos
exclusivamente, e nós estamos aptos a fornecer
esse tipo de serviço em todo o mundo", resume o
presidente da New Line, Paulo Finger.

Atualmente, a operadora trabalha com um dos
destinos mais procurados pelos turistas de alta ren-
da, no itinerário Dubai-índia. O valor por pessoa de
um pacote de 20 dias custa a partir de US$ 67.419,00
e, para duas pessoas, parte de US$ 134.838,00.
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