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O iPad não enche barriga, mas
aguça o desejo de quem é louco
pelas novidades dos tempos
modernos. De olho nisso,
a Focusnetwork elaborou
campanha para a marca de
molhos Tabasco que mistura
tecnologia e modo de fazer.
Lançado esta semana, o site

www.tudocomtabasco.com.br
promove concurso de receitas.
O objetivo é aumentar
a presença de outros tipos
de molhos da Tabasco além
do original, o mais vendido
no país. O prêmio principal
é um iPad. “Fazer campanha
na internet é mais barato
e mais inteligente“, garante
Rafael Kiso, diretor de novos
negócios da Focusnetworks.
Em se tratando de nicho,
já está comprovado que o
resultado é melhor porque
a interação é direta”. Claro,
as mídias sociais estão no
pacote. “Queremos atingir
pessoas influenciadoras, as
que têm uma rede de mais
ou menos 250 pessoas”,
destaca Rafael. Ou seja:
é o velho e bom boca a boca
cada vez mais virtual.

criatividade@brasileconomico.com.br

● É hora de preparar a sapataria
para caminhar sobre o tapete
vermelho de Cannes. Estão abertas
as inscrições para novos delegados
no Festival Internacional de
Criatividade para a 58ª edição do
evento, de 19 a 25 de junho.
Informações: www.canneslions.com

CANNES NA CABEÇA
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O crescimento
das marcas de luxo
O mercado brasileiro de bens de luxo apresenta taxas de
crescimento constantes e elevadas, ao contrário da Euro-
pa e Estados Unidos. No Brasil há hoje cerca de 131 mil
pessoas com mais de US$ 1 milhão líquidos para investir,
segundo o banco de investimentos Merrill Lynch.

Uma das vantagens de trabalhar com este segmento é
que ele é pouco afetado por crises econômicas. Porém, o
consumo de produtos de luxo não é sustentado apenas
por milionários, e o mercado internacional sentiu a crise
financeira de 2009. As vendas das marcas de luxo de rou-
pas, acessórios, relógios e cosméticos caíram em torno de
8%, diz a consultoria Bain & Co. Em 2010, houve uma re-
cuperação na Europa atrelada ao setor de turismo.

Esse fato desperta algumas questões para discussão.
A primeira é a dependência destas marcas na Europa da
indústria do turismo e do câmbio; a segunda é o que
aconteceu com esse mercado, que era tido como uma
fortaleza inexpugnável para crises. Os milionários po-
dem não ser afetados, mas o setor está se expandindo e
operando fora do seu público-alvo original e, em de-
corrência disso, está mais vulnerável.

A expansão desse setor está calcada no uso de alguns
conceitos de marketing muito utilizados em bens de con-
sumo, como extensão de marca e ampliação de linha para

cima e para baixo. O resul-
tado financeiro dessas me-
didas é fantástico, mas, no
longo prazo, desvaloriza a
marca de luxo. Construir
uma marca de luxo sólida
requer tempo, investi-
mento e habilidade, mas
para vulgarizar e decair
não requer muito esforço.
As marcas de luxo estão
associadas a uma hierar-
quia de prestígio, que re-

cebe diferentes denominações desde o alto luxo (luxo
inacessível, überluxo, superluxo) ao luxo acessível, luxo
democrático. O perigo é perder o caráter de distinção as-
sociado ao alto luxo e descer na escala.

Para manter o negócio rentável, é necessário não ape-
nas habilidade artística, mas administrativa. A Maison
Christian Lacroix já pertenceu ao grupo LVMH e, atual-
mente, pertence à família Falic, proprietária do Duty Free
Americas (lojas nos aeroportos dos EUA). Após muitos
anos de prejuízos foi elaborado um plano de reestrutura-
ção fechando atividades relacionadas à alta costura e
prêt-à-porter, prosseguindo apenas com os licencia-
mentos de acessórios e perfumes. Recentemente, a Avon
lançou o perfume Absynthe com a marca Lacroix.

Sinergias administrativas impulsionaram inúmeras
fusões e aquisições, tornando o negócio de luxo um im-
pério de conglomerados. No final dos anos 1980, o grupo
LVMH possuía cerca de 10 marcas. Hoje, tem mais que o
dobro. Recentemente noticiou-se que o grupo comprou
ações da Hermès, um clássico do alto luxo.

Para pertencer a essa seleta categoria de produtos não
basta ter uma marca de boa reputação com distribuição sele-
tiva e cara. Um dos requisitos para se manter nesse mercado
é estar atento ao movimento cultural na sociedade que de-
termina o que é um luxo (ou não) e ser extremamente cuida-
doso com rentabilidade oriunda das extensões de marca. ■
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é professora do curso de férias
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Um dos requisitos
para se manter
nesse mercado
é estar atento
ao movimento
cultural
na sociedade
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Calminha aí, amigão!
No meio do fumacê infernal do tráfego, você já deve ter se deparado
com a visão cândida do adesivo ao lado embelezando a traseira de algum
carrão. Ele faz parte da campanha Trânsito+gentil da Porto Seguro,
lançada há um ano, e que, sem dúvida, é um sucesso. Em São Paulo,
por exemplo, o motorista não roda um quilômetro sem avistar um desses.
Foram distribuídos mais de 3,5 milhões logos, criados pela Caso Design
Comunicação. A campanha ainda teve ações em redes sociais e padarias.

Pimenta
só na comida!

Tabasco dá
iPad e leva
consumidor

para a cozinha

DESIGN

Tem sempre algum mimo
incrível de decoração
feito pelas mentes
moderníssimas dos
escandinavos. Esta
luminária já é um
clássico. Desenhada
por Simon Karkov,
e produzida por
Normann Copenhagen,
na Dinamarca, a
Norm 69 exige um certo
trabalhinho para ser
montada. Virou moda há
alguns anos – a Morph,
loja do Buenos Aires
Design, apresenta versão
em bolotas. Confira o que
esse povo dos países
gelados anda aprontando
na loja paulista
Scandinavia Designs
(www.scandinavia-
designs.com.br/blog).

Divulgação

A FRASE

“Fazer campanha
na internet é barato
e inteligente”

Rafael Kiso,
diretor de novos negócios

da Focusnetworks
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. 31.
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