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Grifes internacionais aceitam parcelar apenas no Brasil 
 
O brasileiro adora pagar tudo em prestações. Até os mais endinheirados não hesitam em sacar o 
talão de cheques ou o cartão de crédito e parcelar uma conta. O hábito levou as principais marcas 
de luxo a adotarem no Brasil uma estratégia jamais usada em seus países de origem. Elas 
vendem sonhos a prazo. 
 
Longe de soar como uma banalização do glamour, a venda parcelada foi incorporada - ainda que 
de forma sutil e sem muito alarde - por verdadeiros ícones de consumo de luxo, da joalheria 
Tiffany às motos Harley- Davidson. 
 
Antes de trazer a grife secular Burberry para o Brasil - a primeira loja abriu as portas na semana 
passada -, os sócios brasileiros tiveram de convencer o comando baseado em Londres. 
"Inicialmente, eles não entenderam mas, quando mostramos um estudo dizendo que mais de 
60% das vendas seriam a prazo, mudaram de idéia", diz Alan Haddad, um dos sócios. Os 
investimentos na nova loja ultrapassaram US$ 1 milhão. 
 
Os brasileiros também são os únicos do mundo que podem comprar, em três parcelas, uma jóia 
da marca Tiffany - imortalizada pela atriz Audrey Hupburn no papel de "Bonequinha de Luxo". "Foi 
uma das adaptações que tivemos de fazer para entrar no mercado brasileiro, já que aqui o 
parcelamento é moeda corrente", afirma Laura Pedroso, gerente-geral da Tiffany no Brasil. "A 
Tiffany tem uma visão muito democrática do luxo", completa. A marca tem duas lojas em São 
Paulo, as duas únicas da América do Sul. 
 
Essa democratização do luxo passa também pela venda de produtos de prata - que permitem 
presentear com a invejada embalagem azul com laço branco, conhecida como "the blue box" , 
uma corrente de R$ 315. A versão em ouro custa cerca R$ 2 mil. "As jóias de prata tiram a 
mística de que a marca é inacessível e são um cartão de visitas para que as pessoas conheçam o 
universo Tiffany", afirma Laura. 
 
Pesquisa da Infinityquest Monitor mostra que as jóias e relógios são o principal passaporte para a 
entrada no mundo do luxo, seguidos pelos automóveis e motos diferenciados. A Cartier, ao 
contrário de seus pares sofisticados no Brasil, é uma exceção. Tanto aqui como no exterior, 
sempre parcelou suas vendas. E, mais que isso, aumenta o número de vezes em datas especiais, 
como Natal e Dia dos Namorados. Os pagamentos podem ser feitos em até quatro vezes. 
 
Ramon Gimennez Neto, diretor-financeiro da Cartier, diz que 70% das vendas no Brasil são 
parceladas. Quem preferir comprar à vista pode ter um desconto que oscila entre 10% e 15%. "É 
um costume do brasileiro parcelar", diz, acrescentando que o valor médio das compras soma R$ 
10 mil. Uma peça na Cartier pode custar mais de US$ 1 milhão. O executivo conta que a marca 
fez parcerias com as empresas de cartão de crédito Amex, Mastercard e Visa, mas arca com o 
custo do parcelamento. 
 
Outro sonho de consumo, as motos Harley-Davidson, podem ser compradas em até 80 vezes no 
Brasil. 
 
Segundo o estudo "Populares de Luxo", trabalho de conclusão de curso defendido na Escola 
Superior de Propaganda e Marketing, uma pesquisa realizada pela Mercedes-Benz mostra que o 
número de consumidores regulares de luxo no país está entre 300 mil e 500 mil pessoas (entre 
0,17% e 0,28% da população). 
 



Mas o poder de compra desse público tem um efeito multiplicador. Ainda de acordo com o estudo, 
estima -se que, em 2000, o segmento de luxo tenha movimentado R$ 120 bilhões, o equivalente a 
15% do PIB brasileiro. "O consumidor de alto luxo gosta de ter exclusividade tanto de produto 
quanto de marca e realiza sua compra por status, desejo e realização pessoal", diz Janice Marie 
Humberto, autora do estudo. 
 
A Mont Blanc é outra marca que "facilita" a compra das suas canetas, que chegam ao mercado 
por preços a partir de R$  850. A empresa fechou neste ano uma parceria com duas empresas de 
cartões, Visa e American Express. Normalmente, as compras são parceladas em cinco vezes. Mas, 
na semana do evento "Mont Blanc e suas mulheres", que acontece em todo o Brasil, os produtos 
da marca chegam a ser vendidos em dez prestações. "Queremos cativar os clientes que estão em 
início de carreira e querem criar uma identidade profissional", afirma Andréa Figueiredo, gerente 
nacional de butique da Mont Blanc. 
 
Para José Roberto Martins, da Global Brands, as marcas precisam ter cuidado ao oferecer o 
parcelamento para não correr o risco de parecer acessível demais e afastar quem paga caro 
justamente para ter exclusividade. "Parcelar em três vezes uma jóia de R$ 50 mil, tudo bem. O 
que não pode é popularizar demais e depreciar a marca", diz Martins. 
 
A francesa Louis Vuitton, com mais de 300 lojas no mundo e quatro no Brasil, decidiu não ser 
popular. Não faz promoção, não dá descontos e só parcela no Brasil. Até porque, diferentemente 
do que ocorre em outros países, as empresas de cartões de crédito é que fazem acordos para 
financiar em mais vezes. 

 
 
Leia Mais 
 
Com parcelas de R$ 187 mensais pode-se levar para casa uma Harley-Davidson 
 
Dê uma entrada de R$ 2.990, divida o restante em 48 parcelas fixas de R$ 910 e leve para casa 
uma lendária Harley-Davidson. Se preferir, pode dar um sinal maior, de R$ 15 mil, e parcelar o 
saldo em 80 vezes de R$ 187 ao mês, sem juros. A fabricante da motocicleta mais famosa do 
mundo - que até pouco tempo atrás só vendia à vista - adotou o parcelamento. 
 
Como resultado, as vendas da subsidiária brasileira deverão somar mil unidades neste ano, com 
crescimento de 66% em comparação com ano anterior. A ambição da companhia para 2005 é 
duplicar a produção de motos na unidade de Manaus - a única da Harley-Davidson fora dos 
Estados Unidos. 
 
A capacidade de produção passará para 240 unidades por mês e o quadro de funcionários da 
montadora será ampliado em mais 30 pessoas. Mas a Harley ainda importa três modelos dos 
Estados Un idos, onde o grupo tem três fábricas e fatura US$ 4,6 bilhões. "Vamos ficar sem 
estoques para o final do ano", diz Paulo Izzo, dono da Izzo Motors - representante exclusiva da 
Harley no Brasil. 
 
Mas a trajetória da Harley-Davidson no Brasil nem sempre foi assim. A empresa desembarcou no 
país em 1993 e sofreu um duro revés em 1999, ano da inauguração de sua fábrica em Manaus, 
com a desvalorização do real frente ao dólar. Mais de 85% da peças que compõem as motos são 
importadas. 
 
"Estávamos na sede da Harley no dia da desvalorização e foi lá mesmo que decidimos traçar uma 
estratégia para os negócios no Brasil", diz Izzo. Era apostar as fichas ou fechar as portas. O grupo 
escolheu a primeira opção e iniciou a virada da operação brasileira. 
 



Com o dólar em alta, uma das soluções foi nacionalizar a produção de parte dos acessórios. 
"Queríamos recuperar a posição anterior, pois até 1994 o Brasil ocupava a décima posição na 
venda de acessórios", diz. Das roupas oferecidas nas sete concessionárias, 85% são 
confeccionadas hoje no Brasil. Bonés e kits para fazer caipirinha com a grife Harley-Davidson 
fazem parte de uma lista com mil itens. 
 
A situação melhorou. Mas ainda faltava algo. Passaram-se mais de dois anos até que fosse 
concluído o desenho da bem-sucedida estratégia de vendas. Foi aí que entrou a opção inovadora 
no Brasil, de venda em parcelas e do consórcio. "No Brasil, a Harley- Davidson era vista como um 
desejo de consumo intangível", diz Luciana Izzo, responsável pelo marketing da empresa. As 
motos da marca chegam a ter o ronco do motor patenteado e contam com adoradores espalhados 
pelo mundo todo. 
 
Pesquisa feita pela agência de publicidade Loducca22 concluiu que o brasileiro achava que não 
podia comprar essas motos. E o que a tornaria acessível, então? O pagamento em prestações. 
"Tínhamos que fazer algo como a Casas Bahia", diz Paulo Izzo, numa referência à maior varejista 
de eletrodomésticos do país, que tem boa parte das vendas concentradas no tradicional carnê. 
 
Em um primeiro momento, o grupo Izzo decidiu bancar os custos da estratégia de parcelamento. 
Mediante uma entrada de 50%, era oferecido ao cliente a opção de parcelar dez vezes sem juros. 
O parcelamento passou depois para 15, 20 e 24 vezes. 
 
Para oferecer as prestações sem juros, a empresa fez, no ano passado, acordo com três bancos 
(ABN, Alfa e Safra). "Fizemos um leilão para ver quem nos ofereceria a menor taxa", diz. Ao 
vender uma moto parcelada, o grupo antecipava o pagamento dos juros aos bancos, mas não os 
cobrava do cliente. "Isso deu uma virada", afirma Paulo Izzo. Hoje, 70% das vendas da empresa 
são parceladas. 
 
Atualmente, a Izzo não têm arcado com todos os juros. "Sempre temos um ou outro produto 
dentro dessas condições", afirma. As concessionárias Harley também oferecem consórcio em 80 
meses, feito pela Unifisa. 
 
Mas a adesão ao parcelamento não foi, segundo Izzo, apenas para vender produto. "Nossa 
estratégia é vender estilo de vida." A frase dita pelo dono da operação brasileira pode soar como 
um clichê ou mera jogada de marketing. Mas não é. O grupo apostou na construção de lojas mais 
amplas - a menor delas tem 800 m2 - para que o consumidor tenha espaço para circular dentro 
das lojas. 
 
Nelas, a área de vendas não se restringe à exposição de belas motos. Em um amplo espaço, há 
um café, araras com roupas, suvenires e uma ampla vidraça com vista para a oficina - as motos 
podem ser observadas pelos aficcionados proprietários. 
 
Nas lojas também são oferecidas atividades entre os cultuadores da marca, a exemplo do que é 
feito em todo o mundo. Foi feita uma versão verde-amarela do Harley Owners Group (HOG), 
associação que reúne, mundialmente, 750 mil sócios - todos proprietários de motos Harley. No 
país, chegam a mil. O objetivo do HOG é reunir os entusiastas da Harley em eventos e viagens. 
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