
asseios de iate, champanhe à vonta
de, compras com múltiplas sacolas 

de grife e viagens de helicóptero são sig
nos do luxo consagrados em programas 
de ostentação na TV, como o reality show 
Mulheres Ricas, cuja segunda temporada 
na Band será em janeiro. No mundo re
al, o mercado de luxo corresponde a um 
segmento altamente sofisticado, bastan
te organizado e que cresce mediante pla
nejamento e controles restritos de expo
sição e fabricação de produtos de grifes 
que se valorizam quanto mais mantêm a 
aura de exclusividade. 

Em 2011 o segmento movimentou R$ 
18,8 bilhões no Brasil, volume sobre o qual 
se espera acréscimo de 20% em 2012, de 
acordo com pesquisa divulgada pela MCF 
Consultoria e Conhecimento, em parce
ria com a GfK Custom Research. Especia
lizada na área, a MCF aponta que o ce
nário brasileiro para o mercado do luxo 
está entre os mais promissores do mun
do. O bom momento econômico que o 
País atravessa nos últimos anos tem re
fletido diretamente no fortalecimento do 
setor, o que se traduz em constantes in
vestimentos. 

A pesquisa Brazil Market, feita pela in
glesa The Future Laboratory em parceria 
com a brasileira Voltage, estabelece o po
tencial do mercado brasileiro. Segundo o 
estudo, as incertezas dos mercados norte-
americano e europeu contribuíram pa

ra consolidar o interesse de grandes gru
pos em investir em mercados emergen
tes, dentre os quais o Brasil se destaca na 
posição de país viável para investimentos 
no segmento de luxo. Entre os insights do 
levantamento, o País conta com mais de 
50 bilionário. A previsão, baseada em es
tudos do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), é de que o Brasil terá um milhão 
de milionários até 2020. 

De acordo com Paulo Roberto Al-As-
sal, diretor-geral da Voltage e especialis
ta em tendências, o Brasil, em ascensão 
e com estabilidade econômica diante de 
uma Europa em crise, é no momento um 
"país sexy" para o segmento. Especifica
mente a respeito do potencial do mer
cado de luxo, a projeção da Voltage é de 
que nos próximos anos não haverá uma 
marca sem uma loja no Brasil. 

Mesmo com as altas taxas de impo-
tação, as marcas internacionais seguem 
dispostas a investir — o brasileiro está 
cada vez mais interessado em grifes es
trangeiras de destaque. As vendas anuais 
da Tommy Hilfiger no Brasil, por exem
plo, são de cerca de US$ 320 milhões, as 
mais elevadas entre todos os países lati-
noamericanos. 

No entanto, o relatório alerta para as 
particularidades do consumidor brasi-

leiro. Para Al-Assal, as marcas tendem a 
ter uma estratégia de marketing similar 
para investimentos em países do Oriente 
Médio e ao Brasil. "Um erro grave, certa
mente. O mercado de luxo brasileiro re
quer requinte no atendimento ao clien
te, formas diferenciadas de vender um li-
festyle, não apenas um produto" ensina. 

Novo luxo 
Os brasileiros gostam de consumir 

marcas que representam ícones inter
nacionais. As mulheres são responsáveis 
por perto de 75% do consumo de bens de 
luxo, principalmente perfumes, cosméti
cos, roupas, acessórios e joias. Em contra
partida, a chamada geração Y, passa a as
sociar o consumismo com uma espécie de 
"colesterol alto" algo que deve ser evitado. 
"A marca Osklen está atenta a essa nova 
demanda e tem desenvolvido um traba
lho com os povos da Amazônia, criando 
seda orgânica e outros tecidos naturais. 
Ou seja, está reinventando o conceito de 
luxo" analisa Al-Assal. 

Alberto Serrentino, sócio-sênior da 
GS&MD Gouvêa de Souza, alerta para o 
vigor do mercado nas diversas vertentes: 
moda, joias, acessórios, turismo. Como to
da a Europa Ocidental está sofrendo com 
a crise — principalmente Itália e França, 
sede de grandes grupos controladores de 
marcas de luxo—, os conglomerados in
ternacionais enxergam nos emergentes 
os principais mercados: primeiro a Chi
na, seguida da Rússia, que continua forte. 

Neste contexto, também o Brasil chama 
mais a atenção. "As empresas que já esti-

veram aqui ou que tinham parcerias ago
ra recompraram as participações e retor
nam ao mercado. Elas veem um momen
to de regras claras, com riscos conheci
dos e com relevância estratégica" salienta 
Serrentino. Armani, Ermenegildo Zegna 
e Diesel são algumas dessas marcas que 
retomam a presença no País. 

O problema maior, aponta Serrentino, 
é a questão da taxação sobre os produtos 
importados, que acaba encarecendo de
mais o preço final dos produtos. "As pes
soas estão viajando mais e vêm que os 
preços dos produtos têm uma média glo
bal, mas aqui, em alguns casos, custam 
o dobro. Isso limita o tamanho do mer
cado" afirma. 

Serrentino destaca ainda uma con
sequência dessa situação: as marcas 
acabam abrindo operações no Brasil 
para se tornar conhecidas, e o público 
as contata aqui mas vai comprar lá fo
ra. Além dos tributos, ele recorda ainda 
que os altos custos imobiliários para as 
lojas e os pesados encargos trabalhistas 
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influem nesta contabilidade. 
O sócio da GS&MD constata como é 

difícil para uma marca brasileira se cons
truir nesse ambiente. Fora o mercado de 
joias — onde a H.Stern é um exemplo do 
luxo nacional reconhecido mundialmen
te — há pouca expressão em moda, tal
vez com exceção da Osklen e de alguma 
outra em calçados femininos. 

"Para ser de luxo, o produto tem de ser 
autoral, o que requer toda uma cultura, 
um empreendimento para poder criar 
tendência. Depois, é preciso consolidar a 
produção e ter capacidade de marketing 
e distribuição. É um jogo cada vez mais 
operado de forma global" detalha Serren-
tino, ressaltando a necessidade de uma 
cadeia de produção de altíssima quali
dade, a começar pela matéria-prima até 
a própria manufatura. 

Linha de produtos 
A Kenwood é uma marca britânica de 

produtos de luxo para cozinha, que che
gou ao Brasil recentemente trazida pe
la italiana De'Longhi. Duas lojas vão ser 
inauguradas em breve: uma em Ribeirão 
Preto, este ano, e outra em São Paulo, no 
início de 2013.O projeto total prevê lojas-
-conceito em 13 municípios brasileiros. 

Flávia Armani, diretora de marketing 
das marcas, argumenta que o mercado 
brasileiro de eletroportáteis de luxo, in
fluenciado por produtos importados dos 
Estados Unidos e Europa, está cada dia 
mais em busca de qualidade e itens di
ferenciados. Uma das possibilidades pa
ra os clientes é adquirir sob encomenda 
produtos cravejados de cristais austríacos. 

Flávia admite que as marcas não fo
cam em um target específico, "até porque 
alguns produtos que atendem ao mer
cado de luxo acabam se tornando obje
to de desejo e outros públicos os adqui
rem. Procuramos sempre focar no dese
jo e não no consumo" 

segmento de automóveis importados 
sofreu um baque neste ano por cau

sa do fim de redução de IPI para o seg
mento — com acréscimo de 30 pontos 
percentuais aos carros importados fora 
do Mercosul. Mesmo assim, uma olhada 
nos quadros da Associação Brasileira das 
Empresas Importadoras de Veículos Au
tomotores (Abeiva) mostra que, até agos
to, foram emplacados no Brasil 324 car
ros da marca Porsche, 35 Ferraris, 30 Ja
guares, 14 Lamborghinis e 13 Maserattis. 

Mesmo diante do cenário de queda 
motivado pela tributação, foram vendidos 
mais de 5,2 mil veículos da marca BMW 
e mais de três mil da Audi, duas grifes de 
importados que amam no segmento pre-
mium e que dispõem de modelos na fai
xa de R$ 100 mil para os entrantes. 

Para Leandro Radomile, diretor de ven
das e marketing e responsável pela Audi no 
Brasil, é importante realçar que o mercado 
de luxo está crescendo aqui, como em todos 
os mercados emergentes. Ele garante que a 
Audi se preparou para atender à nova leva 
de consumidores que ascende socialmente. 

É no marketing de relacionamento que 
acompanhia mais investe. "São eventos 
especiais, nos quais o cliente pode ter ex
periência com o carro. Há três anos temos 
investido bastante na Audi Drive Experi-
cence, com seis etapas no ano" relata o 
diretor. A empresa registrou 19% de sha-
re na área dos importados premium em 
2011 e espera subir para 25% em 2015.O 
segmento se beneficia pela volta da mo
dalidade de leasing para compra de auto
móveis. Mas o executivo observa que es
te nicho de mercado sofre pouco impacto 
pelas variações nas condições de crédito, 
visto que quase 70% das compras são re
alizadas à vista. 

A BMW do Brasil vê o novo consumi
dor brasileiro entrante na categoria de lu
xo de modo bastante positivo. "Recente
mente, passamos a lidar com um públi
co mais jovem, que busca esportividade 
e design diferenciado no segmento de ve
ículos mais compactos. Este cliente é, na 
maioria, aquele que sempre sonhou em 
adquirir um BMW, mas, com o alto valor 
agregado, era um tanto inacessível" expli
ca o diretor de vendas, Martin Fritsches. 

Para ele, a forma de atrair este consu
midor é evidenciar as principais carac
terísticas do produto com test drive em 
eventos e na própria rede de concessio
nárias. "Em qualquer faixa de preço ou 
segmento que o produto esteja posicio
nado, trará sempre consigo as caracte
rísticas básicas da marca: esportivida
de, design diferenciado, alta segurança 
e tecnologia embarcadas, e a sustenta
bilidade refletida pelo menor consumo 
de combustível e emissões de CO 2 na at
mosfera" complementa. 

A empresa identifica este novo entran
te como um cliente vindo de outras mar
cas e que sonha em ingressar no mundo 
BMW. "Apesar de pequeno, é um mercado 
que apresenta, ano após ano, consisten
tes índices de crescimento, o que faz que 
a nossa matriz esteja atenta e interessada 
em investir no País" considera Fritsches. 

No segmento de motos, a Harley-Da-
vidson é um ícone de diferenciação. Se
gundo Júlio Vitti, gerente de marketing, 
produtos e relações públicas da Harley-
-Davidson do Brasil, o mercado local de 
motos premium vem obtendo excelen
tes resultados. 

O setor de motos premium (motores 
acima de 600cc) vem crescendo no Bra
sil. De acordo com a Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automoto
res (Fenabrave), de janeiro a agosto de 
2012 foram vendidas 32,8 mil unida
des— número 18% superior ao mesmo 
período do ano passado. Já o mercado 
de motos em geral diminuiu 10,7% em 
comparação com igual período de 2011. 
Segundo Vitti, várias empresas reco
nheceram o potencial desse mercado, 
exercendo papel cada vez mais ativo. 
"Costumamos dizer que Harley-Davi-
dson é mais do que uma moto, do que 
um meio de locomoção. É um estilo de 
vida, uma paixão que povoa os cora
ções de muitos motociclistas no Brasil 
e mundo afora" comemora 

Para atrair a esses novos consumidores, 
a empresa concentra esforços no marketing 
de relacionamento, organizando eventos. 
A marca conta ainda com uma linha ex
tensa de roupas, acessórios e outros itens 
para os clientes e fãs. "Muitas vezes quem 
usa nem mesmo é motociclista" afirma. 

Os clientes são, na maior parte, ho

mens acima dos 40 anos, classes A/B. "O 
mais importante é que eles buscam dife
renciação e compartilham os principais 
atributos da marca: liberdade, indepen
dência, atitude e irmandade.É algo que 
transcende classes sociais e profissões, 
pois a paixão pela Harley-Davidson é o 
elo que os une e os faz desfrutar atribu
tos da marca" analisa. 

A Harley-Davidson é uma marca cen
tenária. A matriz assumiu o controle 
das operações no começo de 2011 e, a 
partir de então, a principal iniciativa foi 
estabelecer uma relação mais próxima 
com os clientes. 

"Este é um segmento que caminha do 
lado inverso do geral, muito em função da 
grande oferta de produtos e do fato de que 
os consumidores são alheios às restrições 
de crédito dos bancos" revela o executivo 
da Harley-Davidson. No caso específico da 
empresa, o Brasil tem um papel importan
te na estratégia de desenvolvimento glo
bal. "A Harley já anunciou que espera que 
40% das vendas de motocicletas novas se
jam realizadas em mercados fora dos Esta
dos Unidos até 2014.O plano é abrir entre 
cem e 150 novos concessionários fora dos 
EUA nos próximos anos para suportar es
te crescimento, e o Brasil é um dos prin
cipais focos" salienta Vitti. Atualmente, o 
País está entre os dez maiores mercados 
para a Harley-Davidson em todo o mundo 
e é o principal da América Latina. 
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 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Consumo, São Paulo, p. 24-25, 29 out. 2012.




