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Há alguns dias me perguntaram se o negócio do luxo tem realmente como acontecer no 
mundo digital - na internet. Este foi um questionamento recorrente por anos. Fazia todo 
sentido. Não mais. O mundo digital é realidade a ser considerada sob todas as formas. A 
verdade soberana do mercado comprova que os consumidores estão sim se aventurando pela 
internet para diversos propósitos. Não teria como ser diferente para a atividade do luxo.  
 
Há muito tempo a internet deixou de ser apenas um meio atrativo para jovens. Hoje o cenário 
é outro. O público, de todas as idades e com interesses distintos, faz com que várias empresas 
entrem neste canal para ter mais um meio de comunicação ou de venda com seus 
consumidores. Definir claramente o desejo do consumidor na internet é algo imprevisível até o 
momento. Monitorá-lo, portanto, tem sido possível e fundamental para elaborar estratégias de 
mercado.  
 
Lembro quando o LVMH, o mais importante e maior conglomerado de luxo no mundo, lançou o 
e-luxury, que foi em larga escala o primeiro site de comércio de produtos de luxo do mundo. 
Os objetivos grandiosos e ousados, alinhados à postura de mercado agressiva do grupo, de 
início, não apresentaram os resultados esperados. Possivelmente, o consumidor não estava 
pronto. Alguns anos foram necessários para que esta operação apresentasse resultados 
relevantes.  
 
O e-luxury se tornou uma realidade importante de mercado, diversas outras marcas passaram 
a encarar o e-commerce como alternativa e uma série de outros sites destinados à venda 
foram lançados no mundo. No Brasil, cases de sucesso como o www.saks.com.br e o 
www.glamour.com.br reforçam que há, sim, um caminho importante a ser considerado.  
 
A aventura do consumo de luxo na internet ainda traz muitas dúvidas. De que forma este 
consumidor está disposto a experimentar o novo? E quando este novo envolve de alguma 
forma a decisão pela experimentação? E a logística? A entrega? O pós-venda? O princípio de 
que este consumidor tem hábitos distintos e, com isso, exigências muito mais acentuadas do 
que a média do mercado, mais do que ser verdadeiro apresenta um desafio enorme a ser 
trabalhado. Entretanto, o consumidor está disposto e tem entregue um percentual crescente 
de consumo na internet. Dados apontam crescimentos expressivos nesta área em todo o 
mundo.  
 
As empresas que têm se especializado em vender para determinadas classes distintas de 
consumo, sempre falam da "experiência". A obsessão pelos detalhes, pela apresentação de 
merchandising no ponto-de-venda, o impecável papel de embrulho, pacotes que parecem 
caixas de jóias, staff de vendas que surpreende, identidade olfativa, trilha sonora... fica a 
dúvida: como traduzir cada um destes detalhes digitalmente?  
 
O compromisso com este entendimento e necessidade é que faz toda a diferença. Velocidade, 
navegação amigável, impecável experiência visual, assistência on-line precisa, atualização são 
alguns dos bons exercícios que precisam ser entregues.  
 
Mas de que forma, realmente, a internet tem conseguido seduzir o consumidor? O que o atrai 
fortemente? Em algumas pesquisas, duas respostas são recorrentes: preço/condições de 
pagamento e ganho de tempo! E a experiência on-line entrega isso de forma muito assertiva.  
 
São novos tempos. Tempos de novos mercados. Novas competências. Novas necessidades. 
Quanto isso já virou parte da estratégia empresarial?  
 
Na era do consumo, é preciso saber que todas as formas de exercitá-lo são possíveis. A 
internet tem sido uma das mais fortes para isso. Entender a oportunidade como sendo viável e 
real gera uma quantidade grande de novas possibilidades.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 


