


oi-se o tempo em que luxo e grife eram palavras que estavam na
ponta da língua apenas de mulheres entre os 26 e os 35 anos, ca-
sadas, mas sem filhos, e com nível superior completo. Esse perfil
- que ainda é o principal alvo das marcas mais luxuosas do mun-
do - já está mudando e alcançando novos nichos, como o exigente
público masculino e também aquelas pessoas que não têm milhões
nas suas contas bancárias, mas se dão ao luxo de gastar milhares de
reais por mês por um padrão de vida bem acima da média da popu-
lação. Adventos da globalização, da internet, do empreendedorismo
de alguns brasileiros, enfim, da evolução normal de um mercado

atraente e que movimenta cerca de 170 bilhões de euros em todo o mundo.

É justamente pelo fato de estar cada vez mais
parecido com outros mercados que o setor de
luxo no Brasil e no mundo precisa se reinventar a
cada momento. "Neste período de profunda mas-
sificação, de democratização de acesso, vemos
que cresceu, na mesma intensidade, a demanda
por aquilo que é exclusivo e raro. O problema é
que, se muita gente tem o que é exclusivo, isso
deixa de ser exclusivo. Então, as empresas que
conseguem surpreender uma determinada base
com algo ainda para poucos terão maior chance
de manter a alta dos negócios".

O "algo" que Carlos Ferreirinha, ex-presidente
da LouisVuitton Brasil e atual diretor-presidente
da MCF Consultoria e Conhecimento - consul-
toria responsável pelo estudo "O Mercado do
Luxo no Brasil: Ano III", em parceria com a GfK
Brasil, e pela 2a Conferência Internacional do Ne-
gócio do Luxo (Atualuxo 2009) -, colocou como
um conceito efêmero em sua afirmação tem,
na verdade, uma explicação bem palpável, que,
como ele mesmo disse, se traduz como experiên-
cia e serviço. "A turbulência financeira mundial,
que fez o mercado de luxo brasileiro sair de um
crescimento de 17% em 2007 para 12,5% no ano
passado, atingiu, principalmente, o luxo absolu-
to, ou seja, itens de maior valor agregado, como

lanchas, helicópteros e aviões", diz Ferreirinha.
Para ele, a recuperação veio com produtos de
tíquete médio mais baixo, como os de estética,
de perfumaria e de hotelaria, que sustentaram os
negócios em meio à crise, fazendo a expectativa
de crescimento para 2009 subir de módicos 8%,
no inicio do ano, para próximo dos 12%, após os
resultados do primeiro semestre. "Mas aí, caí-
mos na questão da massificação do exclusivo
e, nesse ponto, entra em cena a criatividade das
empresas para obter conceitos de exclusividade
e experiências que fixem a sua marca na memó-
ria dos clientes", explica.

E Ferreirinha não é o único a carregar essa
bandeira. "O luxo não é mais uma peça única, e
isso faz com que, atualmente, haja milhares de
exemplares de uma mesma bolsa, por exemplo.
Todo esse cenário, somado à crise, está fazen-
do as empresas repensarem nos fundamentos
do luxo, em como adaptar suas estratégias. Um
exemplo excepcional é a Hermes, que criou uma
fidelidade incrível em um momento em que o
público de luxo opta pela variedade das marcas",
contou Christophe Rioux, diretor do Pólo Luxo
do Instituto Superior de Comércio de Paris.

Prova de que a estratégia da Hermes funcio-
nou é o seu resultado estável no primeiro se-



mestre deste ano, quando o mercado de luxo
foi mais atingido e a companhia registrou um
déficit de apenas 0,4%. As vendas nas lojas pró-
prias aumentaram 9% no primeiro semestre do
ano e seguraram a queda de 22% nas vendas
das redes atacadistas, principalmente com a
comercialização de perfumes, relógios e artigos
de mesa. Com isso, as lojas registraram vendas
totais de 874,9 milhões de euros até junho deste
ano. O equilíbrio também foi visto na estratégia
de expansão da marca. Enquanto deve inaugu-
rar ainda neste ano a sua primeira loja no Bra-
sil - no Shopping Cidade jardim, em São Paulo,
onde serão vendidas as 14 marcas do grupo -,
a Hermes deixou de lado a ampliação de duas
manufaturas de couro e adiou a abertura de duas
lojas, das quatro previstas para 2009, na China.
"A crise reforçou a diferença das faixas de luxo.
Então, definir o luxo pelo preço não é suficiente.
O volume do médio luxo cresceu e desceu a pirâ-
mide social, mas, em contrapartida, o altíssimo
luxo está buscando outras formas de continuar
exclusivista", complementa Rioux.

O mercado financeiro não foge a essa regra.
Muito pelo contrário: é nele que Ferreirinha, da
MCF, vê grande parte das inovações em relação
às experiências exclusivas aos clientes. "Acredito
que, quando falamos de serviços financeiros e,
principalmente, de cartões de crédito, o que está
por trás dessas marcas não é mais o produto,
mas o serviço agregado que ele oferece", afirma.

Foi pensando nisso que a Visa, uma das
maiores bandeiras de cartão de crédito do mun-
do, traçou a sua nova estratégia de relaciona-
mento com o cliente. A companhia dividiu sua
base de alta renda, composta por clientes dos
cartões Platinum e Infinity, em três categorias
e busca oferecer produtos e serviços específi-
cos para cada perfil de consumidor. O primeiro,
batizado de "prático", abrange jovens recém for-

mados, famílias recém criadas e profissionais
liberais, ou seja, pessoas no início da sua vida
adulta. Segundo Percival Jatobá, diretor-execu-
tivo de Produtos da Visa do Brasil, esses indi-
víduos buscam praticidade, custo-benefício e
ainda fazem as contas na ponta do lápis. "E são
extremamente importantes para nós, pois re-
presentam 22% da base de alta renda", ressalta.

O segundo grupo é o chamado "core", forma-
do por adultos maduros, que já desfrutam uma
tranqüilidade financeira e estão buscando di-
ferenciação e prestígio. Essas pessoas querem
serviços inovadores, experiências individuais,
festas exclusivas e entendem o cartão como a
melhor forma de acesso a isso. Já o terceiro gru-
po, o "ultra", é composto por pessoas mais ve-
lhas, que já passaram pelas outras duas fases e
agora querem reputação. "É ter a tranqüilidade
de portar um cartão de crédito, que os auxilie
não só nas compras mas em serviços e benefí-
cios que podem oferecer o conceito de 'peace of



mind', ou seja, de não ter preocupação alguma",
conta o executivo. Para esses clientes, o que im-
porta é o tratamento diferenciado, com convi-
tes para eventos de luxo, entre outras regalias.

Dessa forma, a Visa pretende estreitar ainda
mais o seu relacionamento com o cliente, levan-
do a ele o conceito "better money for better living"
e, assim, alavancar o consumo em seus plásticos.

Se a Visa está trabalhando os perfis de clien-
tes, sua maior concorrente, a MasterCard, está
atacando a base emergente. Ao identificar dois
perfis diferentes dos portadores de seus cartões
Platinum, em 2005, a bandeira resolveu criar o

MasterCard Black e diferenciar a sua oferta. "Um
perfil tinha uma demanda clara por glamour, sta-
tus e luxo. Já o outro era o oposto, privava pela
discrição, não queria aparecer. Então, deixamos
o Platinum para o primeiro público e criamos o
Black para aqueles clientes mais low profile", ex-
plica Venancio Castro, vice-presidente para pro-
dutos de alta renda da MasterCard Brasil.

Então, segundo o executivo, o cartão Platinum
passou a ser oferecido para um perfil de cliente
que antes não tinha acesso a isso, baixando um
pouco a linha de exigências dos bancos. "Com
isso, aumentamos em dez vezes o volume movi-
mentado nesse plástico, o que tem impulsionado
o segmento de alta renda, no geral, a crescer ano a
ano o dobro da média de mercado. Então, se a ex-
pectativa de crescimento para este ano é de 12%,
podemos esperar o segmento de luxo da Master-
Card crescer em torno de 25%", projeta Castro.

Enquanto o Platinum estendeu as suas fron-
teiras, o Black veio para ser ainda mais exclu-
sivo. O cartão sem limite e com atendimento
personalizado só pode ser adquirido mediante
convite dos bancos, tornando-se uma ferramen-
ta de relacionamento entre as instituições e
seus correntistas. "Ainda recheamos o plástico
de serviços diferenciais, como a parceria com o
Grupo Fasano, que oferece uma série de eventos
e benefícios, como festivais gastronômicos no
restaurante Fasano, convites para pocket sho-
ws no Baretto e alguns mimos para quem usar
seu cartão no pagamento em restaurantes e ho-
téis do grupo", conta. "Além disso, esse público
viaja muito, então temos outros benefícios vol-
tados para o exterior e também um excelente
atendimento de concierge, em que o personal
assistent faz qualquer coisa que o cliente pede,
de reservar hotéis e ingressos para shows até
comprar o cavalo que o ator Kevin Costner usou
na filmagem de 'Dança com Lobos', como acon-
teceu com um cliente argentino", completa.

A American Express (Amex) é outra que usa os
seus mais de 150 anos de história para atender



a classe mais abonada da população mundial ,
que, desde o início, foi um de seus principais
focos. Com um dos mais tradicionais programas
de fidelidade do mercado, o Membership Rewar-
ds, a Amex oferece uma vasta gama de recom-
pensas adequadas a cada perfil de usuário, seus
valores e os produtos que mais interessam a ele.
Uma vantagem do programa é que os pontos
acumulados não têm data de validade nem limi-
te de acumulação, além de contar com mais de
140 parceiros só nos Estados Unidos.

RELACIONAMENTO NA VEIA
Esse tipo de regalia é o que tem brilhado os

olhos dos bancos quando se fala em conquistar
o cliente. O Bradesco, um dos maiores emisso-
res de cartões Visa, MasterCard e American Ex-
press (Amex) no Brasil, também tem trabalhado
ativamente a questão do perfil do cliente e tem
visto resultado. "Temos cerca de 30% de share
no mercado de alta renda. Esse é um segmen-
to expressivo em tíquete médio e representa
um bolo total muito grande no faturamento do
banco. O segmento não vem crescendo como
os níveis da classe média quando falamos de
movimentação, mas, em volume, tem evoluído
acima dos níveis de mercado, que, segundo a
Abecs (Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços), é de 18% ao
ano", afirma Mareio Parizotto, superintendente-
executivo do Bradesco Cartões.

Segundo o executivo, os clientes Prime têm
valorizado cada vez mais a qualidade no aten-
dimento e na segurança dos produtos."Mas
essa é apenas uma frente. Oferecemos também
serviços como o concierge, que tem sido muito

bem recebido pela alta renda, as reservas em
restaurantes, a entrega de flores, as agências
de viagem e até alguns exemplos fora da curva,
como um cliente que pediu para que o cartão
trouxesse itens colecionáveis da Rússia que ele
não tinha conseguido trazer da sua viagem por
falta de espaço na mala", conta.

Parizotto lembra também da importância dos
programas de fidelização com milhas ou pontos.
"Estes oferecem várias possibilidades de reverter
a fidelidade em benefícios, como a utilização de
salas vip, que, só na carteira da Amex, está pre-
sente em oito aeroportos do País, além da troca
de produtos e de passagens e serviços turísticos".

Quem também tem investido bastante no seu
clube de benefícios é o Banco do Brasil (BB),
com os cartões Ourocard Infinite Visa e Master-
Card Black. Os produtos são destinados apenas
aos convidados e oferecem um modelo de rela-
cionamento private, com consultoria financeira
completa, agências diferenciadas, gerentes de
contas pessoais, acesso diferenciado na central
de atendimento e promoções específicas com
parceiros comerciais. "Em julho deste ano, os
cartões destinados a clientes de altíssima renda
representavam 0,21% da base de cartões ativos,
que respondem por 1,17% do faturamento de
crédito. Essa base apresenta, em média, pelo
menos uma transação de crédito ao dia, enquan-
to os demais segmentos apresentam, em média,
uma transação a cada quatro dias. Isso sem falar
no valor médio de cada transação do público de
alta renda, que é quatro vezes superior ao res-
to da base", conta Maria Izabel Gribel, gerente-
executiva do banco. Segundo ela, a aposta nos
programas de fidelidade se justifica pelo fato de



que 13% do faturamento da alta classe vêm da
categoria de viagem e entretenimento - para os
demais cartões pessoa física, esse percentual
corresponde a 6% do faturamento.

Em coro, Marcos Almeida, diretor de Cartões
do HSBC, confirma a importância dos progra-
mas de fidelização e ressalta a necessidade de
flexibilizá-los. "O cliente não quer mais um pro-
grama de milha dedicado a uma determinada
companhia aérea. A idéia é ser flexível, para que
ele acumule milhas e use em qualquer progra-
ma. Nós temos parcerias com quatro compa-
nhias aéreas, por exemplo", conta.

INTERNACIONALIZAÇÃO
Mas o t runfo do HSBC para seduzir e manter

o crescimento de cerca de 20%, tanto em ativa-
ções quanto no consumo da sua base de clien-
tes de alta renda, está no fato de o banco estar
presente em 40 países do mundo. Com isso, a
instituição financeira aposta na facilidade que o
cliente tem de encontrar a sua marca e os bene-
fícios que ela oferece quando v ia ja ao exterior.
"Temos usado muito a questão da nossa globa-

lidade para entender quais produtos podemos
agregar ao consumidor. Então, oferecemos sa-
las VlPs próprias e temos também mais de 300
Premier Centres pelo mundo, que são salas de-
dicadas a clientes Premier, onde eles podem fa-
zer ligações, atender compromissos e conectar-
se à internet", ressaltou Almeida.

Quando o assunto é o mercado de luxo, é im-
possível não fazer uma rápida associação às com-
pras feitas no exterior. Não é por acaso, já que 51%
dos gastos de consumidores brasileiros com pro-
dutos e serviços de luxo são feitos fora do Brasil,
segundo o estudo "O mercado do Luxo no Brasil:
Ano 111", da MCF Consultoria. Esses gastos, em
76% dos casos, são realizados em viagens a lazer
- as viagens a negócios ficam com 24% do total.
O mais interessante é saber que, ainda de acordo
com a pesquisa, 69% das compras no exterior são
pagas com o cartão de crédito. A maior preferên-
cia é pelos cartões da Visa, que representam 55%
desses gastos, seguidos pela Amex, com 23%, e
pela MasterCard, com 20%.

PÉ NO FREIO?
Quase um ano de crise global foi o suficiente

para obrigar o mundo a um reajuste de quase
todos os padrões econômicos da chamada socie-
dade moderna. Fundamentado em cima de um
capitalismo sólido e a idéia de progresso, o sis-
tema financeiro em vigor sofreu um baque com a
diminuição do crédito, da riqueza e das previsões
de crescimento alavancado. Nessa história, pou-
cos foram os que passaram ilesos. E o mercado de
luxo não fugiu à tendência, tanto que o número
de milionários no planeta caiu drasticamente.

Segundo o relatório World Wealth Report, do
banco Merrill Lynch Global e da consultoria Cap-
gemini, o número de pessoas que têm entre US$
1 milhão e US$ 30 milhões caiu 14,9%, em 2008,
para 8,6 milhões, o pior índice desde o início da
pesquisa, 13 anos atrás. Além disso, a riqueza
desses caiu 19,5%, para US$ 32,8 trilhões, menor
nível desde 2005. E não é só a riqueza individual



que viu um decréscimo nos últimos meses. Os
relógios suíços, símbolo de riqueza e solidez fi-
nanceira, também sofreram uma queda nas ex-
portações de 31% em junho de 2009, em relação
ao mesmo mês do ano passado. Esse balanço
reflete os seis primeiros meses do ano, quando
os relógios registraram um encolhimento de 29%
nas vendas para outros países.

O Brasil, apesar de ser considerado terreno
sólido com o passar do tempo, também sentiu
os sintomas da crise, mesmo que com menor
impacto. Aqui, o clube de milionários encolheu
8,4% no ano passado, para 131 mil pessoas.
Mas, assim como em outras áreas, o terceiro
trimestre serviu como um marco na história da
crise, mostrando uma recuperação, mesmo que
de leve, do mercado de luxo brasileiro. "Se ana-
lisarmos historicamente, este mercado sente
quase que imediatamente os impactos de uma
crise financeira. Entretanto, ele tem uma capa-
cidade de recuperação muito rápida. Foi assim
em 1929, foi assim em outras épocas e acredito
que será assim agora também", prevê James La-
wson, diretor e fundador do Ledbury Research e
um dos palestrantes do Atualuxo 2009.

Prova disso é o resultado do grupo LVMH
(Louis Vuitton-Moèt Hennessy), responsá-
vel pelas grifes de cosmético Christian Dior,
Givenchy, Acqua di Parma e Kenzo no País.
Mesmo em pleno momento de instabilidade,
o grupo registrou crescimento de 14% dos ne-
gócios em 2008 e espera incrementar em ou-
tros 10% os negócios neste ano. O carro-chefe
da companhia foram os produtos da Givenchy,
que superaram os 18% de alta nas vendas e
ocuparam uma posição privilegiada no ranking
internacional e nacional, como marca que
mais cresceu dentro do grupo.

Outro bom exemplo de recuperação, agora no
segmento automotivo, foi a Audi. A empresa atin-
giu no ano passado um milhão de unidades ven-
didas no mundo e, neste ano, quando completa
cem anos de sua fundação, conquistou a lideran-
ça no mercado europeu. No Brasil, a venda de au-
tomóveis premium ainda representa apenas 0,6%
do total, enquanto na América do Sul, por exem-
plo, é mais do que o dobro, 1,4%. Entretanto, o
nível de crescimento tem sido acima da média do
mercado, tanto que, no ano passado, houve uma
evolução de 19%, contra 14% do mercado. Neste
ano, a alta já chegou a 27% no primeiro semestre,
sobre o mesmo período de 2008.

Seja qual for o benefício, o serviço ou a rega-
lia, o que vemos é que os consumidores querem,
cada vez mais, ser valorizados e bem tratados, o
que explica o crescimento da demanda por pro-
dutos diferenciados e os resultados positivos de
todos que investiram nesse nicho. Para Lawson,
o conceito de luxo no mundo mudou de vez e
vai sustentar uma rápida recuperação desse
mercado. "A Rolls Royce disse que a atmosfera
do luxo mudou. E eles estão certos. O que an-
tes era coisa da elite, representação de status,
hoje é considerado exclusivo e personalizado.
Mas o segredo para se manter no pensamento
dessas pessoas é saber que, daqui para frente,
o luxo será valorizado pelo seu impacto social,
pela conscientização dos problemas do mundo
e pelas ações para tentar resolvê-los", diz.

Esse é o tom do mercado, e ditados como
"servir melhor para servir sempre" têm ganhado
cada vez mais espaço nos planos estratégicos
das companhias das mais diversas áreas. Não
poderia ser diferente no mercado financeiro.
Afinal, é o responsável direto por fazer chegar à
casa do cliente os seus sonhos mais luxuosos.
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