
DESEJOS DE
CONSUMO

O mercado de luxo no Brasil tem apresentado crescimento
significativo nos últimos anos, com taxas superiores a 20%.
Estimativa recente divulgada pela MCF Consultoria aponta
para um faturamento de aproximadamente US$ 2,3 bilhões
por ano. Mesmo sendo o mais relevante da América Latina,
não ultrapassa 1 % do total mundial. A despeito das boas pers-
pectivas para a expansão em curto e médio prazos, empre-
sas nacionais e estrangeiras pouco sabem sobre os hábitos
de consumo das pessoas que compõem o topo da pirâmide
social no Brasil. Diante dessa oportunidade latente, de munir
as corporações de informações aprofundadas a respeito do
mercado, a multinacional francesa Ipsos, em parceria com a
organização internacional Luxury Marketing Council, realizou
a pesquisa 'Perfil do consumidor de luxo no Brasil". Karen Ca-
valcanti, coordenadora dos trabalhos, que foram iniciados em
julho do ano passado, recebeu a equipe da MARKETING para a
entrevista a seguir.
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MARKETING - De que forma as pessoas com alto

poder aquisitivo no Brasil têm acesso às informa-

ções sobre marcas de luxo?

KAREH CAVALCANTI - Os consumidores brasilei-
ros são impactados por comunicação relacionada ao
luxo de várias formas. Desde boca a boca, que é a
maneua predominante aqui no Brasil, mais forte do
que qualquer outro meio, até mídia veiculada nas
lojas especializadas e catálogos, bastante usados

" As ações devem ser muito bem pensa-
das a partir do conhecimento do público-
alvo e dos concorrentes "

também. Em se tratando de mídia impressa, as re-
vistas merecem destaque. Não que esses espaços e
fórmulas sejam eficientes sempre; muito se tem para
melhorar na estratégia de comunicação com o con-
sumidor. Digo isso para que se evite que a marca de
luxo seja vista como uma marca "me too", Por mais
que ela seja diferente das demais, tudo se perde se
ela está presente no dia a dia das pessoas de manei-
ra igual. Conseguimos identificar essa característica
muito bem no estudo. Várias marcas estão fazendo
uma comunicação padronizada. Elas precisam criar
uma distinção para avançar.

MARKETING - Essa regra vale tanto para marcas es-
trangeiras trazidas ao país como para as nacionais?
KAREN - O público é impactado pelos dois ti-
pos de marcas. Portanto, a busca pela distinção
é comum para ambas. As marcas nacionais de re-
levância, que estão na mente dos consumidores,
trabalham direito porque conseguiram atingir o di-
ferencial na categoria e conhecem o seu público.
Quando analisamos empresas internacionais que
vendem produtos e serviços no Brasil, encontramos
às vezes campanhas trazidas de fora, destinadas
inicialmente para públicos com perfis diferentes.
Em outros casos, fazem apenas uma adaptação lo-
cal ou até simplesmente colocam uma foto de ca-
tálogo com um "branding" em anúncio de revista.
Isso não atrai o consumidor. O que, na verdade,
pega o eventual comprador de marcas de luxo no
Brasil são estratégias de comunicação desenvol-
vidas a partir do reconhecimento de seus hábitos
de consumo. Mas se os profissionais de marketing
decidirem pelo uso de algo veiculado internacio-
nalmente, que essa comunicação seja consistente
lá fora e que tenha uma identidade também para
os brasileiros.

MARKETING - Significa dizer que a diferença cul-

tural ainda é uma barreira para a comunicação pa-

dronizada?

KAREN - Se pegarmos uma marca de luxo muito
forte, corno Dolce&Gabbana, por exemplo, que tem
anúncios até considerados chocantes, no sentido de
exposição de corpo e provocativos de fetiche, no Bra-
sil pode causar uma percepção dos brasileiros em
relação a ela diversa da pretendida. Apesar de aqui
termos o Carnaval, as praias e um alto grau de ex-
posição de corpo, quando olhamos isso vinculado a
uma marca não nos sentimos tão bem, As pessoas
não vêem as campanhas com um olhar tão receptivo
e aplacentado como as pessoas de outros países, No
Brasil, a gente acha que já passou dessa transgres-
são. A fórmula que tem de ser usada aqui, às vezes,
deve ser bem mais suave.

MARKETING - Como é que as empresas brasileiras

devem trabalhar essa comunicação?

KAREN - Cada categoria tem a sua peculiaridade.
Além disso, cada cenário competitivo é diferente. Não
existe uma fórmula de sucesso. O que temos disponí-
vel para os estrategistas de marketing é a lição de que
eles devem conhecer muito bem o consumidor e ainda
mais seus concorrentes, algo extremamente relevante
para que suas marcas não sejam iguais às outras.
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MARKETING - Mas existe alguma ferramenta que

não deve faltar em um bom planejamento de mar-

keting para as marcas do segmento de luxo?

KAREN - De maneira geral, quando a gente analisa
as ferramentas de comunicação com o consumidor,
o boca a boca se revela como de grande eficiência,
Mas como promover esse boca a boca positivo para
uma determinada marca? As ações devem ser muito
bem pensadas a partir do conhecimento do públi-
co-alvo e dos concorrentes, Eventos direcionados a
formadores de opinião, por exemplo, precisam ter
elementos coerentes com a marca, capazes de fazer
com que os participantes sintam uma emoção para
fazer um boca a boca posterior.

MARKETING - Quais são as categorias de ingresso

do consumidor no mercado de luxo no Brasil?

KAREN - Há categorias que os consumidores aspi-
ram, como automóveis e viagens, e as categorias que
eles consomem cotidianamente. Nesse caso, são
produtos e serviços que eles compram e têm aces-
so; entre essas categorias estão gastronomia e moda.
São mais acessíveis ao bolso da maioria e, portanto,
mais usuais por aqui.



MARKETING - Elas são diversas das categorias rela-
cionadas ao luxo de outros países similares ao Brasil,
como China,'Rússia e índia?
KAREN - Dizemos países similares no sentido de
que são considerados emergentes e que formam
o Bric. Mas cada nação tem suas peculiaridades.
Na China, por exemplo, as pessoas têm uma re-
lação muito estreita com a moda. Nesse sentido,
o luxo está mais próximo da população em geral.
No Brasil, onde as pessoas pensam mais em auto-
móveis quando falamos de artigos de luxo, há um
distanciamento maior. Temos essa diferença com
relação a outros países. Também é característica
comum aos brasileiros o gosto por servir e ser
bem servido, Quando avaliamos categorias como
viagens ou restaurantes, constatamos isso sempre
relacionado ao luxo. É um potencial que deve ser
melhor trabalhado.

MARKETING - O Brasil não é referência para os
brasileiros nem para os estrangeiros em nenhuma
das categorias, mas em algumas ele se destaca.
Quais seriam elas?

KAREN - Realmente não somos referência. Em
perfumes, em automóveis e em relógios, a França,
a Alemanha e a Suíça o são, respectivamente. Mas
o país é bem avaliado em se tratando de gastrono-
mia e design de móveis. Para avançarmos nessas
categorias, as quais nos destacamos para o público
local e um pouco para o estrangeiro, será necessá-
rio muito investimento, privado e governamental. O
mais importante é ter foco e consistência. Precisa-
mos achar o "segredo" do Brasil, Diferentemente de
outros países, onde o luxo é considerado superficial
e recebe tratamento pejorativo até, aqui as pessoas
gostam. Para nós, luxo é puro prazer,

MARKETING - Os brasileiros vêem apenas a Euro-
pa como referencial nesse segmento?
KAREN - Para os brasileiros o luxo não é só a Eu-
ropa. Temos luxo e "luxos". Luxo de produtos que
você compra e, nesse caso, a maioria dos artigos,
são produzidos sim pelos europeus. Estamos falan-
do de perfumes, relógios, malas, carros. Todos os
nomes de países que nos vêem à cabeça provavel-
mente estão na Europa, São aqueles que mais se
destacaram em cada urna das categorias. O brasi-
leiro não olha os Estados Unidos como uma refe-
rência; diferentemente do mexicano, que vê o seu
vizinho do norte como referência em determinadas
categorias. Só que no Brasil a gente fala muito de
"luxo". Existe luxo nos serviços, como por exemplo

as babás, as domésticas, que em outros lugares são
luxo aos olhos das pessoas. Mas essas categorias
de luxo propriamente ditas são desenvolvidas du-
rante muitos anos, por seus respectivos países. A
França trabalha na área de cosméticos e perfumaria
há décadas; a Alemanha trabalhou muito para for-
mar a percepção de que ela é uma líder de automó-
veis de luxo. O mesmo acontece com a Suíça e seus
relógios, A imagem não foi construída do dia para
a noite. O lado positivo da pesquisa é que identifi-
camos os brasileiros realmente inteirados a respeito
de quem é destaque nessas categorias.

MARKETING - Com relação à atual crise financei-
ra, a pesquisa da Ipsos conseguiu captar alguma
tendência de retração do mercado?
KAREN - Não auferimos esse aspecto. Tratamos do
comportamento do consumidor, basicamente. E o
consumidor não gosta de falar de crise. Não faz parte
da pauta dele tratar de escassez ou falta. Além disso,
os desejos continuam. Em muitos casos, o que se faz
é adequar o padrão de consumo ao que é ofertado,
Tivemos outras crises mundiais no passado recente,
quando, inclusive, o mercado de luxo cresceu. Ain-
da não sabemos como será o impacto dessa crise
no comportamento dos consumidores. Teremos de
aguardar mais um tempo para constatar isso. l
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