
Marcas de luxo inovam na estratégia de marketing 
Thiene Barreto 
 
Desafio é atrair clientes sem popularizar o nome 
 
Pouco volume de vendas, mas muito lucro. Os negócios de empresas que vendem artigos de luxo 
no Brasil compõem um nicho para poucos. Trabalhar com um público de alto poder aquisitivo 
exige, além de um produto de qualidade impecável, estratégias de marketing segmentadas e 
atrativas. Festas exclusivas com a presença de celebridades, anúncios glamourosos e atendimento 
de primeira linha fazem parte da tática adotada por marcas como H. Stern, Diesel, Cartier e Dior. 
 
No mercado desde 1906, a Montblanc levou em consideração a necessidade de diversificar para 
aumentar o ciclo de vida dos produtos. Apesar de ser conhecida por suas canetas luxuosas, a 
empresa também produz itens como relógios, óculos, artigos de couro e jóias. "Também tomamos 
cuidado para fazer os lançamentos da empresa simultaneamente em todos os locais do mundo 
onde temos pontos de venda. Nosso consumidor viaja muito. Ele tem que saber que não está 
sendo passado para trás", explica Freddy Rabbat, diretor executivo. 
 
Manter a unidade de todos os pontos de vendas no mundo é importante, mas as empresas que 
atuam no segmento de luxo também atentam para a necessidade de regionalizar certas ações de 
marketing para atingir ao público local. A joalheria Cartier, criada em 1846, utiliza as 
regionalidades como forma de divulgar a marca e cativar o cliente. 
 
Segundo Elisabeth dos Reis, gerente da marca no Rio de Janeiro, no último Carnaval a empresa 
fez uma parceria com a carnavalesca Rosa Magalhães, que desenhou modelos de fantasias que 
ficaram expostos nas vitrines. "Apesar do impacto que a campanha causou - afinal, a Cartier é 
uma marca conhecida pela tradição - a ação foi um sucesso. Temos que seguir a filosofia da 
empresa, mas nos adaptar à realidade de mercado", justifica. 
 
Tornar jovem marcas tradicionais 
 
Rejuvenescer a marca é um dos principais desafios das empresas que atuam no segmento de 
luxo. Normalmente ligadas à tradição, essas companhias devem procurar um caminho para 
conquistar novos clientes, mas sem perder os antigos. Em 1995, a H. Stern optou por criar uma 
identidade para suas jóias. Para isso, procurou inspirações nos mais diversos lugares, como a 
natureza, a arte e a arquitetura. 
 
- A H. Stern era percebida como uma marca de qualidade, mas muito ligada à linha clássica. Para 
mudar essa visão, estabelecemos parcerias como personalidades como Carlinhos Brown e os 
irmãos Campana. Isso agrega valor à marca, mas, para essa mudança funcionar, tem que haver 
um envolvimento de toda a empresa. O design das jóias dá a diretriz para o marketing, 
arquitetura, ambiente das lojas e visual da equipe de vendas - observa Roberto Stern, diretor de 
criação. 
 
Repaginar uma marca conceituada é uma tarefa difícil, mas, mais ainda, é recuperar uma 
empresa que tinha determinado status ou lançar um produto que não tinha tradição no mercado 
de luxo. A badalada Christian Dior viveu essa situação em 1997, quando o estilista John Galliano 
assumiu o comando criativo da marca. 
 
- Ser precursor é bom, mas pode ser um pouco prejudicial em termos de imagem. No Brasil, 
especificamente, trabalhávamos com o sistema de licença, ou seja, os fabricantes estavam 
autorizados a comercializar a nossa marca. O problema estava no fato de que eles pensam a curto 
prazo, querem margem de lucro e não se importam para quem estão vendendo. Chegamos a ter 
ternos Dior sendo vendidos na Vila Romana por US$ 100. A marca se popularizou - lembra 
Rosângela Lyra, diretora geral da marca no Brasil. 



A saída encontrada pela empresa foi lançar uma nova marca, usando, para isso multimarcas 
conceituadas no País. Em 1999, a empresa abriu uma loja própria. "Realizamos desfiles exclusivos 
para clientes em potenciais e, por regra da matriz, não anunciamos em TV. A marca e o conceito 
implantado pelo Galliano nas roupas e acessórios representa tudo. Deixamos até de vender para 
não correr o risco de ter uma imagem negativa", afirma Rosângela. 
 
Diesel só quer 30 pontos de venda 
 
Transformar o jeans em um produto de luxo, conta Márcia Fonseca, diretora comercial da Diesel 
no Brasil, também não é uma tarefa fácil. Para introduzir o conceito, a marca aposta em 
divulgação direcionada, como festas exclusivas e associação do nome Diesel a celebridades. A 
qualidade e o investimento em recursos humanos também faz parte do plano estratégico da 
empresa. "Contamos com cerca de 1 mil funcionários, sendo 450 estilistas. A média de idade é 25 
anos", diz Márcia. 
 
As celebridades também são a opção da Cartier. Segundo Elisabeth dos Reis, uma das principais 
ações da marca é a criação da vitrine da loja por uma personalidade conhecida. Nomes como 
Rodrigo Santoro e Bernardinho também já estiveram presentes em anúncios da marca. 
 
Um ponto que deve ser avaliado com cuidado pelas empresas que atuam no segmento de luxo é 
relativo a liqüidações e lojas off. Para Carlos Ferreirinha, da consultoria MCF, o termo promoção 
ou liquidação não pode ser usado de jeito nenhum. "Isso certamente afastará os consumidores 
usuais da marca", avalia. Já o parcelamento das mercadorias é aprovado pelo consultor. "Sou a 
favor, principalmente no caso do cartão de crédito. De 75% a 80% das compras no segmento de 
luxo são feitas com cartão", observa. 
 
Evitar a disseminação dos produtos em lojas multimarca é um dos cuidados que a Diesel, que tem 
um tíquete- médio de R$ 1,2 mil, toma para não haver uma desvalorização da empresa. 
"Atualmente, só 30 lojas no Brasil vendem nossos produtos. Se não houvesse um controle, 
certamente teriam mais de 400", explica Márcia Fonseca. 
 
Brasil é mercado promissor 
 
O Brasil, à primeira vista, não parece um país ideal para o consumo de luxo, mas, segundo o 
diretor geral da consultoria MCF, Carlos Ferreirinha, o brasileiro tem o perfil de compra desejado 
por todas as marcas do segmento: adquire produtos por impulso e se deixa levar pela emoção.  
 
Não é à toa que esse mercado - que contempla 35 setores, como acessórios de moda, cosméticos, 
tabacaria, lingerie e vestuário - apresentou crescimento de 35% no País nos últimos cinco anos. 
"No Brasil, o mercado deve ficar entre US$ 1,8 bilhões e US$ 2,2 bilhões, com um crescimento 
anual na faixa de 33%", estima Ferreirinha. 
 
O consultor completa que, apesar do segmento de luxo se restringir a apenas de 0,17% a 0,28% 
da população brasileira, o potencial de consumo é enorme. "São de 300 mil a 500 mil 
consumidores que fazem fila de espera para comprar uma Ferrari de US$ 480 mil", exemplifica. 
 
Se o potencial de compra desse tipo de consumidor é elevado, o nível de exigência também. 
Segundo Ferreirinha, uma das premissas do segmento de luxo é entregar aquilo o que promete. 
"A partir deste ano, as marcas deverão focar em gestão. O consumidor está mais consciente e 
informado e o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto", comenta. Segundo dados 
levantados pelo setor, o mercado de luxo mundial está orçado em US$ 200 bilhões, podendo 
chegar a US$ 400 bilhões com o impacto de novas marcas. De acordo com a Boston Consulting, 
em 2010 esse valor pode chegar a US$ 1 trilhão. 
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