
Brasil se torna um dos principais
mercados do consumo de luxo

POR RENATA DE SALVI

mercado de luxo voltou suas atenções ao Brasil, e aos

brasileiros. Além de grandes marcas que chegaram ou

pretendem aportar por aqui, a população já demonstra

um interesse (e capacidade de compra) cada vez maior nos

produtos desse ainda exclusivo segmento de consumo. A

macroanálise do mercado feita pela operadora de cartões

de crédito MasterCard identificou que o segmento de alta

renda representa 3% dos brasileiros e 42% de toda a receita dos cartões

de crédito. Esses consumidores esperam ter acesso a artigos de alta

qualidade, atendimento personalizado e inovação. O preço é levado em

conta por apenas 2% deles



Carlos Ferreirinha, direlor presidente

da MCF Consultoria e Conhecimento,
responsável por consolidar os números

desse universo no Brasil, diz que a cada

10 calças jeans Diesel vendidas no mundo,

uma foi comprada por brasileiros lá

fora. "Estamos jogando dinheiro para o

mercado internacional. Deixamos 72% do

( a p i t a i lá e trouxemos só o valor do IOF

(imposto sobre operações financeiras)

para cá." Ao que tudo indica, prevê ele,

nos próximos 10 anos, a tendência é de

que o crescimento do nicho no Brasil

seja robusto, atingindo os dois dígitos.

Ferreirinha conta que 18 marcas de grupos

internacionais o procuraram, nos últimos quatro meses, com

o interesse de consolidar negócios aqui.

Exemplos dessa pujança não faltam. Lançado neste semestre

e tendo a atriz australiana Nicole Kidman como garota-

propaganda, o shopping de luxo Village Mall tem

previsão de abrir em 2012 na Barra da Tijuca,

Rio de Janeiro. A joalheria Tiffany também

deve chegar à capital carioca em breve. Assim

como a relojoaria Audemars Piguet, que abrirá

seu primeiro escritório no Brasil. Após anos

afastada do mercado brasileiro, a Fendi estuda

um possível retorno. A grife de perfumes

Azzaro já demonstrou interesse em trazer a

fragrância masculina para cá. "Quando a

marca chega, precisa ter cautela, posicionar

a loja e continuar zelando pelo atendimento

ao cliente, além de gerar curiosidade. Fazer

um bom produto não é problema para essas

empresas. O grande desafio é estimular a emoção

do cliente", adverte Marcos Machado, professor de branding da

ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).

As futuras iniciativas são a continuação de um processo que

teve início há pouquíssimos anos. Foi quando chegaram grifes

como Carolina Herrera e Gucci. Com 40 anos de existência, a

tradicional revista de luxo Robb Report começou a ser editada

e publicada com tiragem de 30 mil exemplares. De janeiro,

mês em que iniciou suas atividades, a junho, a quantidade de

publicidade paga triplicou. "Na América Latina, o Brasil passa

a ser a capital do consumo de luxo, com foco principal na cidade

de São Paulo, ultrapassando a relevância que Buenos Aires, na

Argentina, já teve no cenário e a força que o México ainda

possui. Crescemos devido à economia estabilizada, inclusão

social em ritmo acelerado e crescimento de outras regiões de

consumo aspiracionais, como Norte, Nordeste e interior de São

Paulo", diz Ferreirinha.

Silvia Chreem é proprietária da loja multimarca Avec Nuance,

que comercializa grifes como a marca italiana de alta costura

Dolce & Gabanna, as coleções da moda de Cloé e os acessórios

da Bottega Veneta. De acordo com ela, o escândalo da loja Daslu,

no qual a empresária Eliana Tranchesi foi acusada de subfaturar

produtos importados, atrapalhou os negócios durante algum

tempo, mas os respingos do escândalo no meio já se apagaram.

Há cerca de dois anos as empresas e mesmo embaixadas de

países que sediam grandes grifes começaram a procurá-la com

mais frequência. Ela diz que cerca de l O marcas a contataram no

último ano. Foram firmados cinco contratos. "Temos o segmento

jovem da grife Valentino. Eles nos \isitaram e nos mostraram a

marca; nem havíamos nos atentado a ela."



LUXO NATIVO

A expansão do segmento de luxo é promissora, inclusive para

grifes essencialmente brasileiras. A joalheria H.Stern apresentou

crescimento em torno de 15% em reais entre 2008 e 2009. Mesmo

tendo queda de 24% nas vendas para o exterior, fechou com o

faturamento global de 3% em 2009 em relação ao ano anterior.

Tem 150 lojas próprias, espalhadas por 15 países, e 140 pontos

operados por parceiros em 25 países. Este ano, abriu uma loja

no Manauara Shopping na capital amazonense, e tem previsão

de inaugurar unidades em Brasília, Belo Horizonte, Salvador, a

primeira em Campo Grande e outra na Alemanha, em Stuttgart.

Christian Hallot, denominado embaixador da marca, explica

que a H.Stern chegou a esse patamar de reconhecimento porque

durante seus 65 anos primou pelo design e qualidade dos produtos,

atendimento diferenciado, boas campanhas publicitárias e

lançamentos constantes. "O setor vital na empresa é o treinamento.

Sem o preparo sobre os atributos dos produtos de luxo das equipes

que terão contato com estes clientes

não existe venda."

Outra joalheria brasileira, a Carla

Amorim, presente nos Estados

Unidos, Europa e Ásia, é uma

das queridas por mulheres

famosas, como Jennifer Lopez,

Emily Blunt e Eva Mendes.

"Uma joia Carla Amorim é facilmente reconhecida, pois guarda

elementos que compõem sua identidade e que estarão sempre lá.

Controlamos 100% de nossa produção. Nossos artesãos demoram

meses sendo capacitados até poderem assumir tarefas importantes

na produção", explica Kelly Amorim, uma das sócias.

Para o mercado se desenvolver ainda mais, existem algumas barreiras

a serem ultrapassadas. Nisso, Kelly e Hallot concordam. Para ela,

nosso potencial criativo sempre foi mais dirigido à cultura popular,

como música, dança e gastronomia, que são mais facilmente

massificados. "Existe ainda pouca valorização de características

intrínsecas ao produto de luxo, como design original,

qualidade, exclusividade, matéria-prima preciosa,

mão de obra qualificada, tecnologia e princípios de

branding. O que tínhamos de melhor, em geral,

era a cópia mal feita dos originais da Europa e

dos Estados Unidos. Isso fica impregnado aqui,

como se criar luxo não fosse uma opção."

Para ele, os problemas estão no pouco conhecimento

do consumidor médio sobre os benefícios de se adquirir

um produto de alto valor, na necessidade de promover treinamentos

intensivos para atender às necessidades e exigências do consumidor

e, por fim, nas altas taxas de importação praticadas. O professor

Silvio Passarelli é crítico voraz desse bombardeio de impostos que,

de acordo com ele, impede o crescimento pujante do mercado de

luxo, tanto na entrada das marcas quanto no crescimento de nossas

próprias grifes. "No Brasil, temos grande tributação. Lidamos com

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços),

imposto de renda, entre tantos outros. As alíquotas do imposto de

importação são muito maiores que nos países vizinhos, como o

Chile. O governo tem que encarar o nicho sem preconceito. Bom

gosto, elegância e qualidade não são supérfluos."

CRIAR INICIATIVAS

O mercado que movimentou, no Brasil, R$ 6,23 bilhões

em 2009 e tem previsão de aumentar o faturamento este

ano em 22% divide opiniões. Ferreirinha acredita que

uma das formas de criar iniciativas é aumentar o

acesso da população a esses artigos. Para isso

ocorrer, seria ideal facilitar as formas de

pagamento e, portanto, trazer a classe

média ao consumo de luxo. "Com isso,

há maior abrangência e para garantir



a percepção de exclusividade aos

consumidores, basta lançar produtos

com número restrito c bem mais caros." Ou

seja: enquanto as classes A e B consomem a

linha premium, a classe com renda menor

compraria artigos em prestações. Por exemplo,

uma bolsa custa R$ 5 mil em 10 vezes, ao passo que o sapato

premium e com edição limitada custa RS 50 mil.

O consultor afirma que a classe média deve representar 40% desse

mercado dentro de 10 anos. "O brasileiro tem como característica

forte a impulsividade para comprar. Isso, aliado às facilidades de

pagamento no País, gera um forte consumo de produtos de luxo,

não só por parte dos consumidores com perfil tradicional do nicho

e com alta renda, mas também por aqueles que planejam suas

compras em parcelas. Assim, pode-se dizer que parte desse perfil é

novo, emergente e aspiracional."

O ranking Best Global Brands, realizado pela consultoria Interbrand,

entretanto, mostrou o outro lado da decisão de se popularizar. Na

lista, estão grifes como Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Rolex. entre

outras. Todas subiram de posição entre 2008 e 2009. "As marcas

que estão mais presentes acabam retendo mais valor do que as que

lançaram produtos mais populares. A Tiffany tentou se popularizar

e acabou perdendo valor (embora tenha subido da 80'' a 76a, as



vendas da marca declinaram significativamente

nos Estados Unidos. e em menor grau, na Europa

e Ásia). Já a Hermes se manteve mais sofisticada,

com produtos exclusivos (subiu seis posições e

continuou inovando com a abertura de lojas e

lançamentos)", diz Alejandro Pinedo, diretor

geral da consultoria.

Entretanto, o alto escalão dos negócios pode pensar

no equilíbrio entre aumentar o acesso aos artigos e promover a

exclusividade. "Se o faturamento cresce de imediato quando você

se populariza, é possível que haja uma erosão na imagem. Mesmo

assim, existem marcas que criam estratégias comerciais inteligentes.

Ao mesmo tempo que são acessíveis, abrem um andar privativo

numa loja em Tóquio para seu consumidor mais fiel, como fez a

Louis Vuitton", pondera Pinedo.

DESEJO DE TODOS

O estudo qualitativo "Observatório de Tendências", realizado pela

multinacional francesa de pesquisa Ipsos desde 2004, revela como

as aspirações humanas se refletem no consumo, seja na baixa ou

alta renda. São vários os principais aspectos constatados, como a

necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo.

a interatividadc. o desejo de intensidade, a

flexibilidade nos papéis sociais feminino e

masculino, a busca pelo bem-estar próprio e

da humanidade, a procura por relações mais

emocionais, a capacidade de transitar por vários

estilos, atitudes e comportamentos e o alto teor

crítico e a complexidade dos consumidores.

Coordenadora geral da pesquisa e semioticista, Clotilde Perez

traduz essas tendências para o mercado de luxo: "No Brasil, os

consumidores de alta renda não têm tanta paciência para esperar

quanto o consumidor europeu, que aguarda um ano para comprar

determinada bolsa Hermes. Eles buscam por qualidade máxima

em tudo, dos materiais aos serviços agregados, e rapidez na entrega.

Além disso, querem diferenciação, algo que foi 'feito do seu jeito

e só você tem'." De acordo com ela, há sinais de crescimento do

consumidor de luxo menos agente social e mais hedonista sensorial.

"Isso explica a H.Stern fazer anéis com brilhantes para o lado de

dentro da joia, os fios de linho egípcios em lençóis... São produtos

que permitiram performance social, mas são para o deleite do

indivíduo em sua intimidade."

Essa ânsia por imediatismo e interatividade é facilmente percebida

na força da web. Já a liberdade de mudar de estilo, atitude c

comportamento ou a busca por relações mais afetivas fluem

para uma outra aspiração: o deslocamento dos ícones de status.

Sócia da Trendroom, parceira da empresa Trendwatching, que

pesquisa tendências, Luciana Stein explica que a internet nos fez

consumidores impacientes, mimados e viciados em gratificação

instantânea. "Você se levanta para pegar um café e um minuto

depois você tem 22 tweets na sua tela. O seu celular

está vivo. O computador está vivo. Nesse sentido,

as roupas, as bolsas, os relógios e os carros estão

mortos. Muitos jovens acham chato comprar

'coisas', eles querem experiências vivas e

vibrantes."

De acordo com Luciana, vivcnciar

novas experiências é o que atribui

status. "E ter uma história para

contar, qualidade nas conversas,

significa o quão sustentável você

é. A questão é como as marcas

colocarão essa excitação nos seus

produtos, que estão parados nas

prateleiras", questiona.

Text Box
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