O fascínio
Praticamente imune à crise, o mercado para itens
exclusivos e de alto padrão cresce no Brasil e se
torna acessível até mesmo para a classe média

por marco t ú l i o brüning

foto s u p e r s t o c k

os primórdios do comércio-e do próprio capitalismo-a
loja era o ateliê ou oficina de um mestre artesão. Ali os
clientes encomendavam suas roupas feitas sob medida e
acessórios de couro, móveis ou utilidades para o lar. Para
a maior parte da população que possuía poucos bens, o comércio
acontecia nas grandes feiras, onde havia produtos baratos, de baixa
qualidade e procedência duvidosa. Alguns ateliês de criadores e
artistas começaram a produzir para uma clientela pequena e cativa
- formada principalmente pela nobreza - para a qual vendiam os
desejados bens importados de outros países. Foi o surgimento da
clientela de luxo, abrindo oportunidades para novas lojas e novos
produtos voltados para consumidores com necessidades e aspirações
associadas a exclusividade, qualidade e status social.
"De lá para cá, muita coisa mudou. Mas a busca contínua por
estes requisitos continua sendo a base do mercado de luxo", explica Carlos Ferreirinha, consultor especializado no consumo de alta
classe. Sua empresa, a MCF Consultoria e Conhecimento, divulgou
recentemente estudo sobre o perfil deste consumidor no País indicando que este segmento atualmente anda na contramão do cenário
econômico e historicamente tem sido pouco afetado pelas crises e
recessões mundiais. Ferreirinha explica que, entre a revolução industrial e a década de 70 do século 20, o luxo sempre teve nome e
endereço. "Era consumido por aristocratas, industriais e burgueses
com impressionante poder de consumo, além de cortes européias
e xeiques árabes." Foi a partir dos anos 1980. com a explosão do
consumismo e a intensificação do processo de globalização, que
os artigos de luxo passaram a entrar no carrinho de celebridades,
artistas de cinema e jogadores de futebol.
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FERREIRINHA; "O novo luxo
contempla o estilo de vida
hedonista, cuja filosofia reza
que o prazer é o último dos
refúgios do ser humano"

Divulgação

glamour massificado

:

Durante a euforia desta transição, muitas marcas de luxo diversificaram o mix de produtos com o
intuito de atingir um maior públicoalvo. Foi o boom dos acessórios
como bolsas, carteiras e cintos,
que passaram a ser produzidos
em larga escala. A idéia era lucrar
mais combinando o glamour das
grifes à massificação, já que um
produto produzido em larga escala
possibilita aplicar margens muito
maiores do que um terno ou vestido customizado de alta-costura. A
partir daí, o luxo deixou de significar
apenas os melhores itens que se
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pode comprar. "Comparando-se
com o atual mercado para produtos premium, o luxo oitentista teve
caráter exteriorizado, exibicionista e
de ostentação. Em contrapartida, o
novo luxo - ou luxo acessível' - é
mais interiorizado, auto-indulgente
e contempla o estilo de vida hedonista e individualista, cuja filosofia
reza que o prazer é o último dos
refúgios do ser humano", aponta
Ferreirinha.
De fato, uma sociedade cujos anseios materiais básicos dos consumidores são atendidos tende a voltar
seu foco para a individualização e a
busca pela diferenciação. "Além da
realização de aspectos emocionais

como cuidar de si, conectar-se com
seus pares e buscar um estilo individual, ele deseja muita qualidade.
Ele normalmente trabalha em um
ambiente estressante, obtém mais
renda, mas tem menos tempo para
desfrutá-la. Está disposto a consumir novidades e pagar mais por
isso", afirma Ricardo Moura, gerente
de projeto da GfK Indicator e responsável pela pesquisa "O Mercado de
Luxo no Brasil". Ele acrescenta que,
de certa forma, este consumidor
colabora com a sociedade com o
importante papel de pagar primeiro
os altos custos das tecnologias
emergentes. Afinal, a indulgência de
uma geração vira a necessidade da
próxima. Até mesmo água encanada
dentro de casa já foi considerada um
luxo acessível a poucos.
O prestígio dos produtos de luxo
está nos detalhes e em particularidades que antes eram percebidos e
almejados por uma parcela reduzida
dos consumidores: design, sofisticação tecnológica e customização.
"Como as pessoas estão cada vez
mais informadas e exigentes, estas
características passaram a atrair
mais e'mais compradores. E, mesmo na crise, este mercado continua
prosperando, pois a retração do
consumo costuma atingir com mais
força aqueles que têm menos para
gastar", comenta Moura. Este elevado poder de escolha do consumidor
está fazendo com que as empresas
invistam como nunca em conhecer
e entender seus clientes. De acordo
com o estudo da GfK Indicator, o
novo consumidor do luxo procura
adquirir tanto produtos de baixo
custo quanto artigos premium. Para
Moura, essa mudança refere-se à

do cenário econômico, o mercado de luxo costuma ser pouco afetado pelas crises e recessões
perda de market share das empresas
que atuam com produtos medianos,
que não são considerados nem populares, nem sofisticados.
É por isso que as marcas de
prestígio, ainda que acessíveis a
um maior número de pessoas,
continuam sinalizando status,
além de bom gosto e domínio do
sistema de regras que governa as
decisões de compra. "Nós desenvolvemos um poderoso desejo de
nos associarmos a objetos de pouco
valor intrínseco mas de alto valor
aspiracional, em todas as categorias
de produtos. Para água engarrafada, existe a Evian; no sorvete, a
Háagen-Dazs", lembra Ferreirinha.
E mesmo que não possam colocálos sempre em seu carrinho de
compras, cada vez mais pessoas da
classe média querem experimentar

artigos de luxo. Se não podem
comprar um terno Armani, que tal
aqueles óculos com o nome Giorgio
gravado? "Os consumidores - e não
mais clientes - desse mercado do
luxo acessível têm um pensamento
que transcende classes sociais;
eles acreditam que ter do bom e do
melhor é um direito que possuem.
É a filosofia do 'porque eu mereço"1,
diz Moura. "Contudo, o desafio de
construir uma marca de prestígio
demanda muito esforço de gestão,
segmentação de mídia, domínio das
tendências de moda, conhecimentos dos trâmites logísticos e legais,
posicionamento bem delineado e
target bem específico", alerta.

tão impulsionando o mercado de
luxo no Brasil: o esgotamento dos

luxo como diferencial

que estes produtos se tornarão

Para a consultora de alta moda
Cláudia Manhães, dois fatores es-

mercados na Europa, Japão e Estados Unidos, afetados pela recessão
econômica; e os efeitos da agressividade chinesa. "A China invadiu
o mercado, tornando praticamente
impossível concorrer com os produtos manufaturados aqui no País,
ao menos no preço." Para buscar
margens maiores, os fabricantes
brasileiros têm que oferecer itens
muito bem-feitos e que tenham
algum diferencial perceptível para
o comprador. "E isso ou sair do
mercado. Temos que mostrar para
o pequeno e médio empresário que
é preciso produzir artigos de luxo,
mais acessíveis e que o brasileiro
vai apostar no bom gosto e na
qualidade", diz Cláudia.

CLÁUDIA: "O fundamental é que
os produtos sejam objetos de

desejo. O comprador tem que
bater o olho e querer comprar"
A consultora dá um exemplo
desse novo cenário:..suponha que
você tenha para vender um recipiente plástico para alimentos que
possa ir ao freezer e ao microondas,
de boa qualidade, feito por um conhecido fabricante local, cujo valor
ao consumidor fique em torno de
R$ 15. Como vender tal artigo se é
possível encontrar um similar, com
as mesmas propriedades, vindo da
China por R$ 1,99? "Hojeo mercado
não se divide mais em A, B, C, D. Ou
ele é A + BA ou BC+CD. Os consumidores de renda menor também
estão bem informados e não acreditam mais no BBB, o 'bom, bonito e
barato'. Não temos mais os meios,
ficaram apenas os pólos."
E nessa premissa que Cláudia se
apoia quando afirma que o caminho
a ser seguido pelo varejo brasileiro
é incorporar diferenciais e agregar
valor para competir na qualidade
do atendimento e dos itens que
vende, pois não é viável bater os
importados no preço. Para a consultora, o mercado já está delimitado
de uma forma muito clara, mas ela
ressalta que estes produtos e serviços diferenciados não precisam
ser necessariamente muito caros
ou inacessíveis. "O fundamental é
que eles sejam objetos de desejo. O
comprador tem que bater o olho e
querer comprar."

design e experiência
Além das propriedades intrínsecas ao produto, o ambiente e
a experiência de compra também
fazem parte da motivação de consumo para o cliente de elevado poder
aquisitivo, de maneira até indisso-

ciável do próprio artigo adquirido.
A fachada, o design do interior da
loja, a iluminação e a apresentação
dos funcionários trabalham em
harmonia para solidificar o conceito
de alto padrão. Um exemplo é a
expansão que fez o ParkShopping,
em Brasília, para abrigar uma ala de
lojas de luxo. Os arquitetos recorreram a recursos como pé-direito
alto, iluminação confortável e multifocal e acabamentos nobres como
madeira e porcellanato. Para o superintendente do empreendimento
Marcelo Martins, o que caracteriza
os quase 3 mil metros quadrados
da área é o nível de sofisticação e
a presença de marcas exclusivas e
inéditas no mercado de Brasília: das
22 novas lojas, 20 fazem sua estréia
na capital federal.

"Muitas marcas internacionais
têm se mostrado interessadas
em estar aqui. Como há tanto a
demanda quanto a oferta, não
podemos deixar de acolhê-las em
nosso empreendimento", explica
Martins. "Este cliente precisa não só
de uma opção para consumir seus
produtos, mas sim todo um conjunto que atenda suas exigências."
Para ele, esta experiência engloba a
distribuição seletiva dos produtos,
obsessão por detalhes, localização
especial, uso de matérias-primas
diferenciadas, mão-de-obra especializada, originalidade, tradição e
um comprometimento total e sem
concessões com a excelência. "O
comprador precisa ser seduzido
pelo valor percebido da rnarca, que
o impulsiona a comprar", ratifica.
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