
O novo consumidor de bens de luxo: “Por favor, coloque minha carteira Bottega 
Veneta num saquinho simples”  

 

Para os consumidores de bens de luxo da Madison Avenue e da Quinta Avenida de Nova York, 
o acessório indispensável de 2009 não é o bracelete de crocodilo, a carteira de couro de cobra 
ou a bolsa de couro de píton — e sim um saquinho simples de embalagem. 

Esse foi o consenso de um recente painel de debates da Semana da Moda promovido pela 
Universidade da Pensilvânia intitulado: “O luxo sobreviverá à crise econômica?”, patrocinado 
pela Wharton. “Antes, as pessoas compravam um lápis só por causa da sacola”, que trazia um 
rótulo chique, disse Antonia Thompson, da Robert Burke Associates, consultoria estratégica de 
empresas de produtos de luxo, como a grife de vestidos de noiva Vera Wang, jóias Fred 
Leighton e a varejista Bergdorf Goodman. Contudo, a extravagância não é mais o que 
costumava ser. Atualmente, nem mesmo o segmento mais abonado não está imune às 
alfinetadas da recessão. Desde que a economia desandou, o consumidor de bens de luxo 
reduziu os gastos, e os que continuam a comprar preferem a discrição. 

“É de certa forma deselegante sair por aí exibindo o que foi comprado”, disse Roxanne 
Paschall, diretora sênior de promoção de vendas da grife de luxo italiana Bottega Veneta. Os 
clientes estão pedindo embalagens simples, sem marca, sem caixas, ou então pedem que o 
produto seja entregue posteriormente no hotel. “Eles não querem que todo o mundo saiba o 
que compraram. Não querem alarde.” 

A venda de bens de luxo no mundo todo pode cair até 10% este ano, de acordo com o 
prognóstico feito no início do mês pela Bain, empresa global de consultoria. Nos EUA, onde 
cerca de um terço de todos os bens de luxo são vendidos, as vendas deverão cair 15%. 

Em estudo recente realizado pelo Luxury Institute, de Nova York, 62% dos consumidores mais 
ricos disseram que a situação da economia havia modificado a forma como encaravam a 
compra de produtos de luxo. Alguns pensam mais no orçamento; outros disseram que ostentar 
bens de luxo atualmente é falta de sensibilidade, e que preferem ajudar outros a gastar 
consigo mesmos. 

Ao constatar que até mesmo os super-ricos estão mais parcimoniosos, as marcas de luxo 
buscam novas maneiras de continuar viáveis. Durante as discussões travadas na Semana da 
Moda, alguns varejistas do segmento de luxo disseram que haviam reduzido os preços, 
enquanto outros disseram que procuraram atrair os clientes com um volume maior de 
produtos mais acessíveis.  



Outros evitaram todo tipo de desconto dizendo que a redução de preços afetaria 
negativamente, e para sempre, a marca. Diante da dificuldade de vender o glamour, algumas 
grifes de luxo enfatizam o valor da marca e incrementam o serviço oferecido. Praticamente 
todo o mundo se pergunta quando os dias gloriosos das compras vão voltar — se é que isso 
vai acontecer. 

Produtos de luxo com 70% de desconto 

O corte dos preços começou no ano passado em algumas lojas de departamentos de produtos 
de luxo depois que a Saks Fifth Avenue baixou drasticamente os preços em novembro, 
cortando em até 70% os preços de grifes da moda que, em geral, só têm os preços 
remarcados no fim da temporada de festas. A atitude ousada tomada pela loja fez com que 
outras a imitassem. 

Frank Doroff, outro participante do painel, vice-presidente executivo sênior e gerente geral de 
produtos da Bloomingdale’s, disse que sua loja foi obrigada a baixar os preços. “Não tivemos 
escolha. Tínhamos de nos livrar do estoque. Em outubro, a economia toda entrou em colapso. 
As lojas haviam se preparado para a época de festas e acabaram com um estoque enorme nas 
mãos [...] Ninguém gosta de baixar os preços, mas chega uma hora em que a queda no 
volume de vendas se torna inaceitável.” 

As vendas totais da Macy’s de Cincinnati — controladora da Bloomingdale’s — caíram 9,6% nas 
primeiras nove semanas de 2009 em relação ao mesmo período do ano passado. As same-
store-sales caíram 8,9%. [Esse indicador representa a evolução dos volumes vendidos apenas 
em lojas em funcionamento há mais de 12 meses. Ele ignora lojas recém-abertas e contabiliza 
apenas as vendas daquelas que já passaram do estado de maturação, desprezando o aumento 
de vendas causado pela abertura de novas lojas]. 

Os descontos oferecidos pelas lojas de departamento de produtos de luxo tornaram difícil a 
vida de grifes como a Bottega Veneta. A casa de couro italiana, subsidiária do Grupo Gucci, é 
famosa por seus acessórios de couro como sapatos, carteiras, bolsas e malas de viagem. As 
vendas da marca caíram 8,8% no último trimestre de 2008. Como “o valor da nossa 
capacidade profissional não mudou, nossas margens são estreitas demais”, disse Paschall. “É 
prejudicial para o nosso negócio a venda de um de nossos produtos a preços com os quais 
jamais concordaríamos [...] Não queremos de forma alguma dar descontos.” 

Os designers de moda não são os únicos profissionais de bens de luxo para quem o desconto é 
perigoso. “Sou totalmente contrário ao corte de preços”, disse Javier Vivas, outro integrante 
do painel e gerente geral da The Box, um clube de variedades e dinner theater do Lower East 
Side novaiorquino, onde os clientes costumam pagar mais de US$ 1.000 pelo serviço de mesa, 
ou bottle service. A The Box é de propriedade de Simon Hammerstein e é administrada, em 
parte, por celebridades como Jude Law e Rachel Weisz, entre outras. “Ninguém do ramo de 
casas noturnas da cidade baixou os preços porque, se o fizerem, vai parecer que as coisas não 
vão bem. É preciso mirar no cliente abonado para manter a integridade do produto.” 

A redução de preços pode causar problemas de longo prazo para uma marca de luxo, disse 
Andréa Soriani, diretora de marketing da Maserati da América do Norte. A Automotive News 
informou "em abril que as vendas da Maserati, uma divisão da Fiat de Turim, haviam caído 
cerca de 30% no primeiro trimestre de 2009. “Se você baixar o preço, nunca mais vai 
conseguir aumentá-lo novamente”, disse Soriani. “É impossível baixar os preços e agregar 
valor [...] O segmento é de luxo. É pegar ou largar.” 

 



Soriani disse que uma estratégia melhor seria enfatizar a experiência e o valor do produto. 
“Estou tentando convencer meus clientes de que precisam, de fato, de uma Maserati. Digo a 
eles: ‘É um produto artesanal. Pense no valor dele.’ Você continua no mercado de luxo. Não 
menospreze seu produto. Procuro camuflar o fator de culpa e ressalto o aspecto motivacional.” 

Algumas empresas do segmento de luxo estão modificando seus produtos para torná-los mais 
acessíveis. Stephen Starr, também participante do painel e dono de restaurantes sofisticados 
na Filadélfia, em Nova York, Atlantic city e Ft. Lauderdale, observou uma mudança no 
comportamento dos consumidores desde o início da crise econômica. Embora o fluxo de 
clientes não tenha diminuído, eles agora preferem vinhos mais baratos, disse. Em vez de 
baixar os preços, Starr incluiu itens novos no menu. “É preciso ter cuidado e não baixar 
simplesmente os preços. Isso seria uma forma de baratear o que fazemos. Introduzimos então 
itens mais baratos no cardápio [...] O cliente é o mesmo. Queremos apenas deixá-lo mais à 
vontade oferecendo-lhe algo menos caro [...] sem dizer a ele que se trata de um produto mais 
em conta.” 

De igual modo, a BMW, fabricante de carros de luxo de Munique, também acrescentou um 
item mais em conta no seu menu: uma versão de menor porte do Rolls-Royce Phantom. As 
vendas de Rolls-Royce caíram 5%, ou 174 carros, no primeiro trimestre de 2009. O novo sedã, 
de menor porte, que deverá chegar às ruas em 2010, virá equipado com vários dos toques 
clássicos do modelo maior, mas em vez de custar US$ 400.000, custará menos de US$ 
300.000. A nova versão irá ao encontro dos clientes já existentes e também atrairá novos 
interessados, disse Andy Thomas, gerente geral de marketing da Rolls-Royce Motor Cars. 
“Temos vários proprietários para quem um carro menor é o ideal para o dia-a-dia. Quando 
você oferece um veículo de menor porte, faz contato com um novo segmento.” 

Além de procurar atrair clientes, as marcas de luxo também estão se esforçando ao máximo 
para satisfazer sua clientela atual com um serviço não menos que perfeito. “Não temos 
escolha, a não ser a quase perfeição”, disse Paschall da Bottega Veneta. “Quando o cliente faz 
um pedido, é bom ouvi-lo. Tudo “o que vendemos”, disse Doroff, da Bloomingdale’s, “pode 
[...] ser comprado em outro lugar, por isso a qualidade do serviço sempre foi importante, 
principalmente agora. Uma pessoa volta por causa da relação que manteve com o indivíduo 
que intermediou a venda”. Starr disse que os gerentes dos seus restaurantes estão 
trabalhando duro para não perder o contato com sua clientela regular. “Nossa preocupação são 
os clientes que já conquistamos. Ligamos literalmente para eles ou mandamos e-mails. Na 
verdade, estamos trabalhando melhor agora. Nossos gerentes estão assustados; seu 
desempenho melhorou. Hoje eles são mais simpáticos.” 

Será que os bons tempos não voltam mais? 

Mas será que tudo isso é suficiente? Alguns segmentos do mercado de luxo temem que os 
americanos talvez estejam se afastando permanentemente do excesso. “Será que voltaremos 
aos nossos maus hábitos?”, indagou Soriani, da Maserati. “Essa é a grande interrogação.” 

A recuperação poderá acontecer de formas distintas para tipos diferentes de marcas de luxo. 
“Acho que se dará rapidamente no caso dos restaurantes”, disse Starr. “Os restaurantes são 
um local para eventos sociais. Eles vão se recuperar porque as pessoas precisam do contato 
social.” Contudo, a recuperação poderá ser mais lenta para o varejo do vestuário e acessórios 
de luxo. “O consumidor está um milhão de vezes mais atento e esperto atualmente”, observa 
Thompson, da Robert Burke Associates. “Ele está comprando muito menos e, quando compra, 
é mais exigente.” 

 



Os grandes descontos dados pelas lojas de departamentos mudaram permanentemente o 
entendimento do público sobre a moda de luxo, disseram os varejistas. Todo o mundo 
questiona o preço real das coisas, disse Doroff. “Existe o valor intrínseco e o valor emocional. 
Uma peça de roupa da Chanel de US$ 5.000 vale US$ 5.000 porque é Chanel. Mas será que 
essa roupa vale, de fato, US$ 5.000? Os descontos dados levaram as pessoas a se 
perguntarem: “Será que essas coisas valiam mesmo, desde o início, o preço que pediam por 
elas?” 
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