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Ferreirinha, presidente da MCF. 
Segundo o especialista, 60% do 
que o mercado de luxo pretende 
investir no País em 2009 irá para 
ações de marketing, percentual 
maior do que o do ano passado. 

Na relação com os variados 
tipos de mídia, as empresas de 
luxo pretendem direcionar re-
cursos em 2009, pela ordem, para 
eventos, revistas, comunicação 
via e-mail, mala direta, internet e 
ligações telefônicas (ver quadro 
2). As mídias mais tradicionais, 
como jornal, TV e rádio, ocupam 
as últimas posições na preferên-
cia dos executivos do segmento. 
“Vale ressaltar o crescimento e a 
relevância das revistas de nicho”, 
destaca Ferreirinha, referindo-se 
principalmente à publicação Wish 
Report, consolidada na segunda 
posição de preferência em inves-
timentos, atrás da Vogue.  

Mesmo com projeção de cres-
cimento, a crise afetou o moral 
dos empresários do segmento de 
alto padrão: 46% das empresas 
decidiram revisar para baixo a pro-
jeção de faturamento deste ano, 
enquanto 32% mantêm o mesmo 
nível e apenas 22% estão otimistas. 
Já para 64% dos entrevistados, a 
velocidade de investimentos deve 
diminuir com a retração econômica 
mundial. Só 30% acreditam que o 
montante vai crescer.

Outro ponto de destaque da 
pesquisa mostra o fortalecimento 
do meio digital. Para 97% dos con-
sumidores de produtos e serviços 
de luxo, a internet é o principal 
meio de comunicação, acessado 
pelo menos uma vez por semana, 
atrás de TV por assinatura (82%), 
revista (79%), jornal (73%), rádio 
(55%) e TV aberta (54%). Já para 
a divulgação de produtos e serviços 
de luxo, 41% dos consumidores 
entrevistados consideram o meio 
revista como o mais adequado, 
seguido por internet (38%) e TV 
por assinatura (12%). Mais de 
500 pessoas, abordadas através de 
revistas, sites ou lojas do segmento, 
responderam aos questionários. 

Em tempos de crise, as em-
presas ligadas a produtos e ser-
viços premium e de alto padrão 
vão priorizar os investimentos na 
área de marketing, os eventos e 
o fortalecimento das marcas. 
A conclusão está na pesquisa 
O Mercado de Luxo no Brasil 
2008/2009, da MCF Consultoria e 
Conhecimento Especializado no 
Negócio do Luxo e da GfK Brasil. 
O estudo foi feito com 295 empre-
sas das áreas da moda, automó-
veis, joias, perfumes, cosméticos, 
hotelaria, alimentação e bebidas, 
que juntas faturaram US$ 5,99 
bilhões no ano passado no País. 
Para este ano, a expectativa é que 
esse mercado cresça 8%, índice 
menor que dos anos anteriores, 
chegando a US$ 6,45 bilhões — 
contra 17% de incremento em 
2007 e 12,5% em 2008. 

Os investimentos das empre-
sas de luxo no Brasil foram de 
US$ 950 milhões em 2008, o que 
corresponde a 16% do fatura-
mento. Já neste ano a expectativa 
é investir menos — US$ 830 mi-
lhões. A pesquisa revela que 36% 
delas têm como principal projeto 
para o futuro fortalecer a ima-
gem da marca, contra 33% que 
pretendem expandir o mercado 
alvo e 27% que focam abrir lojas 
próprias (ver quadro 1). 

“As empresas de luxo que 
vinham nos últimos anos inves-
tindo em pontos-de-venda, esto-
ques e abertura de novas lojas, 
vão priorizar em 2009 ações de 
marketing, comunicação, eventos 
e programas de relacionamento. 
Terão de se concentrar no forta-
lecimento de marcas”, diz Carlos 

O Ibope Inteligência e a Troiano 
Consultoria de Marca desenvolve-
ram em parceria uma ferramenta 
para a avaliação do desempenho das 
marcas em meio ao público, batizada 
de Índice de Confiança em Marcas. 
“O objetivo é avaliar a performance 
da marca em relação à confiança que 
os consumidores depositam nela. E 
tem como vantagem a possibilidade 
de medir a capacidade das marcas 
de gerar negócios”, diz Paula Sória, 
diretora de atendimento e planeja-
mento do Ibope Inteligência.

A ferramenta, apresentada ao 
mercado na semana passada em 
evento realizado em São Paulo, pode 
ser aplicada em qualquer categoria 
de bens de consumo e de serviços. 
A partir da metodologia é calculado 
um indicador de zero a cem nos que-

O luxo quer aparecer 
Segmento de alto padrão foca ações diferenciadas para garantir resultados positivos
Andrea Martins

Índice de confiança 
 em marcas —  

Acessórios esportivos

Empresa Pontuação

Nike 58

Adidas 58

Olympikus 37

Puma 30

Reebok 28

Mizuno 13

Fila 12

Topper 10

Speedo 9

Wilson 6

Umbro 5

Diadora 5

Asics 2

Fonte: Ibope Inteligência e  
Troiano Consultoria de Marca
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Investimento de mídia em 2009

Fonte: O Mercado do Luxo no Brasil – Ano 3

Outros projetos

Fortalecimento 
imagem/marca

Expansão do 
mercado-alvo

Abertura de lojas 
próprias

36

33

27

4

100%

Principal projeto Principal obstáculo

Tributação elevada

Recursos Humanos

Outros obstáculos

Divulgação da marca

Dificuldades  
de importação

62

11

9
5

14

100%

sitos qualidade, distribuição, preço, 
comunicação, marca e atendimento 
(apenas para a área de serviços). Os 
resultados são combinados e geram 
o índice geral. “O indicador se apoia 
em dimensões que estão no dia-a-dia 
do executivo de marketing”, explica 
Cecília Russo, sócia-diretora da 
Troiano Consultoria de Marca.

Durante o lançamento, foram 
divulgados os resultados do primeiro 
levantamento feito pelo indicador. O 
estudo abordou o mercado de aces-
sórios esportivos em relação ao pú-
blico jovem. Os resultados mostraram 
empate entre Nike e Adidas, duas 
das principais empresas do mercado 
mundial, na liderança do ranking do 
Índice de Confiança de Marca. Ambas 
obtiveram 58 pontos. A surpresa 
ficou por conta da Olympikus, que 

aparece em terceiro lugar (37 pon-
tos), à frente de multinacionais como 
Puma (30) e Reebok (28).

“O índice mais elevado da Nike 
foi comunicação, com 69 pontos. 
Fica evidente que o público é bas-
tante impactado pelo repertório de 
comunicação da empresa”, conta 
Paula. Produto, com 65 pontos, e 
preço, com 37, completam a lista 
dos índices mais elevados da Nike. 
Adidas tem uma distribuição mais 
homogenia com produto (65), mar-
ca (60) e preço (48). Cem pontos 
significam confiança absoluta e zero 
desconfiança total.

A fabricante norte-americana 
tem uma performance melhor entre 
o público mais jovem, com índice de 
66 pontos entre o universo de 15 a 
17 anos, e de 56% entre os de 18 e 

19 anos. O desempenho da Adidas 
também é mais uniforme, com ín-
dices de 57 e 58 pontos nas faixas 
etárias de 15 a 17 e 18 a 19 anos, 
respectivamente. 

Em relação ao consumo de 
informação da categoria, 66% da 
base de entrevistados informaram 
que gostariam de se relacionar com 
as marcas pela internet (sendo 44% 
via portal e 16% por meio de sites de 
relacionamento). Em segundo lugar 
aparece a televisão, com 24% citan-
do a TV paga, e 20% a TV aberta.

Foram avaliadas 13 marcas. O 
levantamento ouviu 390 jovens de 
15 a 19 anos, usuários de artigos 
esportivos para qualquer finalidade. 
As entrevistas foram feitas por meio 
de questionário via internet.

Fernando Murad

Ibope e Troiano apresentam índice de confiança
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