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Hoje em dia, até mesmo os americanos ricos estão pensando duas vezes antes de entrar num 
shopping center. Uma pesquisa feita recentemente pelo instituto Gallup mostra que 49% das 
pessoas que ganham US$ 90 mil por ano ou mais classificam as condições econômicas de 
"fracas", um aumento de 23 pontos desde o começo de setembro.   
 
Isso está fazendo as empresas se esforçarem para ajustar suas mensagens de marketing. 
Esqueça a conversa usual do luxo indulgente. Em vez disso, empresas que vão da General 
Electric (GE) à Toyota, estão empregando abordagens mais sóbrias - negócios especiais, 
características úteis, economias de longo prazo. "Há muitas marcas sofisticadas que vendem a 
idéia do 'eu-compro-porque-posso'", afirma Hayes Roth da consultoria de marcas Landor. "Elas 
terão que moderar isso."   
 
Imagine tentar vender 14 gramas de creme contra o envelhecimento das pálpebras por US$ 
145. Esse é o desafio que enfrenta a La Prairie, a companhia de produtos sofisticados de 
cuidados com a pele. Paul Wilmot, que cuida das relações públicas para a La Prairie e outras 
marcas elegantes, vem tentando conversar com os editores de revistas de moda e beleza, na 
esperança de inserir a parcela de artigos de luxo nos guias de presentes das edições de 
dezembro. Sua justificativa: o creme contém ingredientes normalmente disponíveis apenas em 
pomadas caras vendidas sob prescrição médica. "Ninguém quer parecer um idiota que compra 
as coisas só porque elas são caras", diz Wilmot. "Portanto a La Prairie apresenta uma solução 
inteligente."   
 
No mês passado, a GE começou a vender sua nova máquina de lavar e secar roupas Profile, 
que custa salgados US$ 3,5 mil. O anúncio apresenta as máquinas estilosas pintadas num 
atraente vermelho-cereja, que segundo o marketeiro Paul Klein da GE é um apelo ao 
"consumidor iPhone", aquele que dá muita importância ao estilo. Mas ele dá mais atenção a 
comodidades práticas - especialmente a tecnologia que distribui o volume ideal de sabão e 
água por carga. "Sabemos que os custos da energia elétrica estão aumentando", diz Klein. "E 
sabemos que a escassez de água é um problema." A GE também está encorajando os 
comerciantes a explicar como as máquinas ajudarão os clientes a economizarem dinheiro, 
sendo gentis com suas roupas, aumentando seu tempo de vida.   
 
Há anos a marca de carros de luxo da Toyota veicula antes do Natal os comerciais intitulados 
"Um dezembro para ser lembrado", que apresentam um homem (mulher) apaixonado(a) 
dando de presente à esposa(o) um Lexus embrulhado com uma grande fita vermelha. A 
companhia avalia que ainda há por aí pessoas com cacife suficiente para colocar esses 
trambolhos caros sob a árvore de Natal, de modo que o comercial também será veiculado este 
ano. Mas o Lexus também está protegendo suas apostas. Na metade de setembro, a marca 
começou a veicular comerciais com o slogan "O custo mais baixo da posse". Trata-se de uma 
referência à economia de combustível proporcionada pelo Lexus, sua durabilidade e valor de 
revenda. "Definitivamente é hora de ser mais racional", afirma Dave Nordstrom, diretor de 
marketing do Lexus para a América do Norte.   
 
Dois anos atrás, marcas mais baratas também entraram no mercado de luxo. Até mesmo a 
Hyundai, rainha coreana dos carros econômicos, aspirou um lugar no segmento de luxo. 
Agora, a montadora está tentando vender automóveis para as pessoas que nunca tiveram um 
carro, no pior ambiente para as vendas de que o setor consegue se lembrar.   
 
A resposta da Hyundai: pintar concorrentes mais arrogantes como companhias que vendem 
carros caros demais. Em seus comerciais, a Hyundai está se esforçando para observar que seu 
novo sedan Genesis (que custa US$ 33 mil) tem o mesmo sistema de som que o Rolls-Royce 
Phantom (preço de mais de US$ 300 mil). "Se você dá mais valor ao dinheiro que um 
ornamento no capô", diz o comercial, o Genesis "pode ser uma escolha melhor que um Rolls-
Royce".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


