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Em 2001, quando o estouro da bolha da internet nos Estados Unidos empurrou muitos países 
para a recessão, entre eles o Brasil, o segmento de luxo inesperadamente se expandiu no País. 
Dali em diante, o que se viu foi uma invasão em massa de marcas internacionais no mercado 
brasileiro. Oito anos se passaram e, mesmo com uma nova crise, que apresenta sintomas e 
características diferentes, aparentemente nada mudou. Ainda assim, por se tratar de um 
mercado altamente heterogêneo, em que os mais ricos e a classe média alta ficam expostos de 
maneira distinta às turbulências econômicas, especialistas acreditam que as empresas 
precisam implementar estratégias diferenciadas para manter as vendas em alta sem perder a 
aura de exclusividade que as tornam reconhecidas.  
 
É bem verdade que o cenário e circunstâncias atuais são bem diferentes das observadas em 
crises anteriores, mas empresas que atuam no mercado de luxo estão apostando na 
manutenção do ritmo de crescimento do setor nos últimos anos. Marcas conhecidas, como a 
importadora de bebidas Lidador e a fabricante de bolsas e acessórios Victor Hugo, mantêm 
suas verbas publicitárias e baseiam suas estratégias em promoções, descontos e 
parcelamentos para atingir mais consumidores e ampliar as vendas.  
 
Segundo pesquisa da consultoria The Boston Consulting (BCG), divulgada em setembro do ano 
passado, o Brasil está entre os países em que o número de milionários mais cresce. O 
levantamento mostra que 220 mil brasileiros detêm, juntos, US$ 1,2 trilhão aplicados em 
bolsas de valores ao redor do mundo. Há dois anos, de acordo com a BCG, os investidores 
nacionais formavam um grupo de 130 mil integrantes, que possuíam US$ 1,1 trilhão 
investidos. É bem verdade que os tempos atuais são outros e, certamente, muita gente perdeu 
dinheiro desde setembro, mas, ainda assim, segundo o professor Lucien Geargeoura, 
especialista em marketing de luxo, o mercado brasileiro continua extremamente atraente.  
 
“O mercado brasileiro de luxo é heterogêneo e nele se notam três camadas: os chamados ricos 
tradicionais, os novos ricos e a classe média alta. Destas, apenas a terceira deve ter seus 
costumes de consumo alterados pela crise. Para as demais, não haverá grandes mudanças”, 
avalia. Suzane Strehlau, professora do curso avançado de marketing para produtos e serviços 
de luxo da Escola Superior de Propaganda & Marketing de São Paulo (ESPM-SP), endossa as 
palavras de Geargeoura. “A crise está mais severa na Europa e nos Estados Unidos, 
tradicionais berços das marcas de luxo, o que nos leva a crer que elas poderão focar suas 
atenções em mercado emergentes”.  
 
Sem popularizar 
 
Tanto Suzane quanto Geargeoura acreditam que cada camada inserida no mercado de luxo 
exige uma estratégia de marketing distinta. “Cada camada tem sua especificidade. Para os 
ricos tradicionais, por exemplo, promoções são praticamente palavrões. A ação sinaliza que a 
marca está se popularizando e, portanto, perdendo a exclusividade que este público tanto 
preza”, acredita Geargeoura. Uma boa saída para escapar deste problema passa pela criação 
de submarcas. “A Giorgio Armani é um bom exemplo. Existem hoje no mercado três marcas 
associadas ao grupo (Giorgio Armani, Emporio Armani e Armani Exchange), que atendem 
nichos de mercado específicos. Com a medida, a empresa se democratizou e aumentou as 
vendas, sem perder prestígio”, afirma Suzane.  
 
Estratégia 
 
Embora o espectro da crise permeie o planejamento de praticamente todas as empresas, 
Lucien Geargeoura acredita que algumas marcas, especialmente as que vendem seus produtos 
para as classes mais altas, não devem mudar suas estratégias marketing. “As camadas mais 
altas tendem a se tornar ainda mais fiéis às suas marcas preferidas. Ao mesmo tempo, exigem 
contrapartidas, principalmente exclusividade”.  
 



As coisas mudam para quem atua visando o segmento de classe média alta. “É preciso investir 
mais em publicidade, sem, no entanto, fazer lançamentos grandiosos, pois a ostentação afasta 
muitos clientes. Ainda assim, percebe-se claramente que muitos consumidores estão passando 
imunes pela crise”, afirma.  
 
As empresas já montam estratégias tendo em vista o novo cenário, ainda que neguem ter sido 
afetadas diretamente pelas turbulências.   
 
Segundo Teddy Paez, diretor de marketing da Victor Hugo, a marca não deve mexer no 
orçamento de publicidade previsto para este ano. Além disso, vai promover outras ações para 
esquentar as vendas. “Estamos há 33 anos no mercado. Conseguimos formar um grupo de 
clientes fiéis à marca. Eles continuam comprando a despeito das turbulências. Até aqui, não 
sentimos os efeitos da crise. Este ano, devemos manter o mesmo padrão de gastos com 
publicidade. Em todo o caso, implantamos no final do ano passado, com sucesso, uma 
estratégia: o parcelamento em até dez vezes sem juros, o que ampliou nosso público”, afirma.  
 
Já a Lidador está apostando em promoções e descontos para manter o ritmo de vendas. Isso 
foi necessário por conta do impacto da desvalorização do real nos preços dos produtos 
importados, que são a maioria no mix das lojas. “Negociamos com nossos fornecedores e 
estreitamos nossa margem para aumentar os preços o mínimo possível. Com isso, novembro e 
dezembro foram meses excelentes e pudemos ver que as ações de marketing deram 
resultado. Entre elas, fizemos promoções em que o cliente concorria a viagens para visitar 
vinícolas no Chile. Ao que tudo indica, janeiro e fevereiro devem manter o mesmo 
desempenho”, afirma Bernardo Cabral, sócio-diretor da Lidador. 
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