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ão é apenas a classe C que está crescendo no país. Entre 2011 e 2014, estima-se
que 7,7 milhões de brasileiros estejam entrando nas faixas de renda A e B — com ganhos
mensais superiores a R$ 7.475 por mês. Essa é
uma das conclusões do estudo De Volta ao País
do Futuro, coordenado pelo economista Marcelo Neri, presidente do Ipea (Instituto de Política
Econômica Aplicada) e professor da Fundação
Getúlio Vargas. Esses consumidores, de perfil
mais sofisticado, já estão fazendo crescer o mercado de produtos e serviços de luxo. Prova disso
é que o faturamento do setor chegou a R$ 20 bilhões em 2012 — o número representa um crescimento de 240% em seis anos, de acordo com
uma pesquisa realizada pela consultoria MCF, em
parceria com a GfK Custom Research Brasil.
Atender esse público, porém, não significa
apostar em grifes famosas e ostentação. "A ordem é proporcionar experiências luxuosas", afirma Gabriela Otto, fundadora da consultoria GO
e professora de gestão do luxo na ESPM (Escola

Superior de Propaganda e Marketing). Isso significa mimar o cliente com serviços exclusivos e,
assim, fazer com que ele se torne fiel à sua empresa. O brasileiro valoriza um atendimento especial. "Nas nossas lojas, o número de funcionários
por consumidor é um dos maiores do mundo",
diz Guilherme Kosmann, gestor institucional da
MCF Consultoria, especializada em luxo. Para as
empresas que entram nesse mercado, o desafio
é manter, na internet, o padrão de excelência do
atendimento oferecido nos pontos de venda.
Empresas de menor porte têm mais facilidade
para criar uma experiência personalizada. "A
ideia não é competir com marcas consolidadas,
mas aproveitar a possibilidade de levar seu produto ou serviço até o cliente", afirma Gabriela.
Terá vantagem quem se arriscar em novos poios
pelo país — um deles é o Nordeste (confira as cidades promissoras no gráfico napágina a seguir).
Outro trunfo é saber explorar os valores caros a
esse público, como o design com identidade brasileira e o respeito ao ambiente.

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 292, p. 26, maio 2013.

