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“O luxo precisa ser confortável.  Senão, não 
é luxo.” Atribuída à estilista Coco Cha-

nel, a afirmação ganha interpretação pecu-
liar quando avaliada sob a ótica do incipiente 
mercado de luxo no Brasil, onde “confortá-
vel” significa até mesmo a possibilidade de 
pagamento de vultosos valores em presta-
ções. O parcelamento é uma das caracterís-
ticas que diferem as expectativas e desejos 
do consumidor brasileiro de seus pares glo-
bais, apontadas em “Luxury goods in Brazil 
& China: know your consumers” (Bens de 
luxo no Brasil e China: conheça seus con-
sumidores), estudo apresentado em janei-
ro pela rede BBDO, em Paris. 

No mundo, estima-se que o mercado do 
luxo cresça entre 8% e 10% ao ano e gire em 
torno de € 600 bilhões. O Brasil responde 
por pouco mais de 1% deste valor, algo em 
torno de € 7,8 bilhões, com uma projeção 
de crescimento de 20% por ano até 2015, 
de acordo com a consultoria MCF. O mon-
tante é impulsionado pelo fato de muitos 
produtos custarem no País o dobro ou mais 
do que custam em outros países. A distor-
ção dos preços contribui para anuviar ain-
da mais a fronteira pouco demarcada en-
tre itens “premium” e de luxo em território 
nacional: um automóvel Mercedes C Class 
sai por € 26.165 nos EUA e € 46.629 no Bra-
sil; um iPad, comprado por € 375 nos EUA, 
custa € 685 aqui. 

“Esses fatores aumentam a importância 

mercado

A nouvelle vague  
do luxo no Brasil
Ascensão de grifes regionais e a diversificação do perfil dos 
consumidores ajudam a desenvolver o segmento no País

Por roseani rocha rrocha@grupomm.com.br

do trabalho de comunicação, que passa a 
ter a responsabilidade de fazer os consumi-
dores irem além do preço e enxergar todo o 
valor das marcas, seus produtos e serviços”, 
avalia Cintia Gonçalves, diretora de plane-
jamento da AlmapBBDO.

Ao definir quatro diferentes perfis de con-
sumidores brasileiros de luxo, o estudo ra-
tifica a análise da evolução do mercado, 
que deixou de ser “o luxo” para “os luxos”, 
segundo o filósofo Gilles Lipovetsky, — que 
esteve em São Paulo em fevereiro, em even-
to organizado pela Maison du Luxe, com 
apoio da Câmara de Comércio França-Bra-
sil (CCFB). “Por trás do termo alta renda, 
existem diferentes tipos de consumidores 
espalhados pelo Brasil — e não só em São 
Paulo ou Rio de Janeiro, como muitas ve-
zes se ouve. E eles não estão sendo plena-

Perfis dos consumidores  
de luxo no Brasil
De acesso: menor poder aquisitivo e poucas 
referências. Muitos são executivos e 
autônomos. Seu objetivo principal, com o 
consumo de luxo, é recompensa pessoal. Os 
primeiros contatos com bens de luxo se dão 
com marcas tradicionais tornadas populares 
por celebridades, em categorias como 
comida e bebida, cosméticos e fragrâncias, 
cuidados pessoais e moda e acessórios.

emergente: alto poder de consumo, mas 
poucas referências de luxo. São os chamados 
“self-made”: empresários, profissionais 
de showbiz e esportes, oficiais públicos e 
executivos de alto escalão. Este grupo cresce 
em número e em poder aquisitivo. Seu objetivo 
principal é status. Além dos produtos dos 
consumidores “de acesso”, os emergentes 
também miram joias e relógios, carros, 
tecnologia, imóveis e decoração.

absoluto: une alto poder de consumo 
e muita referência, com o objetivo de 
conquistar exclusividade. Seu ponto de 
partida são marcas tradicionais de luxo 
ainda desconhecidas no Brasil. O padrão de 
consumo tem itens de altíssima qualidade 
em todas as categorias citadas, incluindo 
serviços como hotelaria. 

Próxima Geração: alto poder aquisitivo, mas 
novas referências. O luxo significa identidade 
e seu ponto de partida são marcas inovadoras 
e criadores. Dispendem em itens de alta 
qualidade em todas as categorias, mas 
notadamente de marcas que demonstrem 
alguma  consciência social e ecológica.

Grifes como a Dona Santa, de Recife (foto ao lado), e Osklen (acima) 
são exemplos de referências regionais do luxo no Brasil

A H&M (na foto, loja de Madri) é uma das marcas que a consumidora de luxo  quer no Brasil

Fazendo um recorte para o público 
feminino cuja renda familiar é igual 
ou superior a R$ 30 mil, o Qualibest 
divulgou, neste mês, novos dados sobre 
as consumidoras do luxo. O instituto 
criou uma rede, a La Clé, com quase mil 
mulheres, moradoras de São Paulo, cidade 
que responde por 70% do mercado do 
luxo no Brasil. Lusia Nicolino, diretora 
de marketing e inovação do Qualibest, 

mente atendidos. O desafio para as marcas 
e para a comunicação está justamente aí”, 
destaca Paulo Coelho, diretor de planeja-
mento/grupo de contas da AlmapBBDO. 

Marcas brasileiras
A criatividade é ressaltada nas marcas de 

luxo nacionais, que usam referências glo-
bais e locais na construção de uma nova 
identidade. Entre as marcas citadas como 
referência no uso de elementos da nature-
za e da cultura brasileiras em produtos lu-
xuosos estão a joalheira H. Stern, a  Osklen, 
as boutiques Dona Santa (de Recife) e NK 
Store (SP e RJ). 

Para Claudio Diniz, idealizador da Mai-
son du Luxe, o fato de surgir no Brasil um 
milionário a cada 27 minutos torna propí-
cio o surgimento e consolidação de marcas 

define o perfil das participantes como 
“sofisticadamente simples”. 

Segundo ela, o estudo mais recente  
da La Clé desmistificou estereótipos. Um deles 
é o de que a consumidora de produtos de luxo 
não trabalha (47% delas exercem atividade 
remunerada) e compra apenas artigos de 
grifes tradicionalmente associadas a padrões 
exclusivos. Se a primeira posição da Louboutin 
(16%) entre os calçados mais desejados não 

de luxo nacionais. “Esse movimento tem de 
acontecer. Se compro um Chanel vem to-
da a França junto, Giorgio Armani remete 
à Itália. Uma marca de luxo do Brasil preci-
sa remeter ao DNA dos brasileiros. A Osk-
len faz muito bem isso e temos muita coisa 
para contar”, analisa Diniz, autor da obra O 
Mercado de Luxo no Brasil: Tendências e 
Oportunidades,  fonte de boa parte das in-
formações do mercado brasileiro analisa-
das no estudo da BBDO.

surpreende, a vice-liderança da brasileira 
Arezzo, com 11%, chama atenção. Entre 
os sorvetes,  Kibon lidera, com 54% das 
menções, contra 51% de Häagen-Dazs. Na 
categoria sabonetes, Dove está à frente de 
L’Occitane en Provence — 36% contra 31%. 

Já em xampu, 38% disseram usar a 
linha Kérastase (L’Oréal) e 24% citaram a 
TRESemmé (Unilever), considerada case 
de marketing, uma vez que a presença da 
marca no Brasil é recente. Esta categoria 
revelou-se a mais difícil para a fidelização 
das clientes: 48% afirmaram não ser fiéis 
às marcas. E enquanto a indústria de 
cosméticos mundial se empenha em gastar 
milhões para desenvolver produtos anti-
idade, a maior parte das participantes do 
estudo (33%) usa itens manipulados, por 
indicação de dermatologistas. 

Questionadas sobre as marcas 
internacionais das quais mais sentem falta 
no Brasil, 27% citaram a Gap, 13%, a H&M, 
e 11%, a Banana Republic — nenhuma delas 
reconhecidas por serem grifes de luxo. “O 
estudo deixa claro que falamos com uma 
mulher real, que não está ‘montada’ o tempo 
inteiro e sabe transitar bem pelo high-low”, 
observou Lusia.

Mulheres ricas: mito ou verdade? 

fo
to

s
: d

iv
u

lg
a

ç
ã

o

MM 1552 marketing23.indd   23 21/03/2013   17:40:40

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 187.115.18.123 on 2013-03-27 09:31:09 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 187.115.18.123 at 2013-03-27 09:31:09 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1552, p. 23, 25 mar. 2013.




