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Estratégia transforma artigos de luxo em bem necessário 
 
No mundo moderno é inevitável dizer que o consumo de artigos de luxo está intimamente 
relacionado ao prazer. Violência, trânsito e o estresse da vida urbana fazem com que os 
consumidores, de classe média e alta, usem as roupas e jóias caras como válvulas de escape. A 
sensação de satisfação é imediata. A compra, também. Por isso, empresas que trabalham com 
produtos consumidos por impulso devem sempre optar pelo marketing emocional, em que a 
praticidade passa longe. O segredo é fazer com que as pessoas comprem para se sentirem bem, 
em uma estratégia que explora o conceito de consumo hedonista. 
 
E isso não é nada difícil. O segredo, segundo Carlos Ferreirinha, diretor da MCF Consultoria, 
especializada em produtos de luxo, é admitir que, apesar de supérfluo, o produto pode ser 
relevante. Incoerente? Nem tanto. "Podemos apelar para a frase que Chanel usou para definir o 
luxo que, segundo ela, é estritamente supérfluo, mas extremamente necessário", argumenta. De 
acordo com o consultor, as empresas devem apelar para o lado emocional da compra, mostrando 
para o consumidor que certamente ficará mais feliz se tiver o produto. 
 
O well-being - bem-estar - é exatamente a essência da estratégia de posicionamento da joalheria 
brasileira H.Stern. A nova campanha publicitária da empresa, que teve início em setembro, conta 
com a participação da top model brasileira Talytha Pugliesi e da israelense Yael Goldman como 
protagonistas e usa o slogan "Jóias H.Stern marcam você". A campanha retrata a mulher forte e 
independente, que tem um estilo moderno e aprecia jóias belas - o público-alvo da marca. 
 
 
 
campanhas da H. Stern e dior usam celebridades  
 
O uso de celebridades para conquistar as mulheres que se permitem gastar altas quantias para se 
presentear não é novidade para a marca. Fotos de atrizes como Angelina Jolie e Liv Tyler usando 
jóias H.Stern durante a festa do Oscar este ano correram jornais e revistas do mundo inteiro. 
Segundo Roberto Stern, diretor de criação da empresa, essa é uma das melhores formas de dar 
visibilidade à empresa. "As próprias atrizes nos procuram", garante. 
 
A sofisticada Dior aproveita a tendência consumista do brasileiro para divulgar seus produtos. 
Para isso, investe em serviços personalizados, como desfiles exclusivos duas vezes por mês para 
consumidores em potencial. "É uma compra por impulso, mas que reflete no dia-a-dia do cliente", 
explica Rosângela Lyra, diretora geral da Dior no Brasil. 
 
A experiência de compra é importante nesse chamado marketing emocional, no entanto, anúncios 
em revistas especializadas - que já direcionam o produto para o consumidor certo - também são 
imprescindíveis para levar o cliente até a loja. A Dior optou por uma campanha glamourosa - 
inclusive, com a participação da top Gisele Büdchen. A intenção é mostrar que quem comprar 
aquele produto levará também um pouco do glamour e beleza passado pela campanha. 
 
- Fizemos uma peça toda em preto e branco, inspirada em Marlene Dietrich, brincando com a 
ambigüidade do sexos. Na coleção Rasta, apresentamos produtos diferentes, como esquis e 
pranchas de surfe. Mas tudo com glamour que é, afinal, a marca da Dior - comenta Rosângela. 
l´oreal e armani têm ação para os pontos de venda 
 
A estratégia adotada pela L"Oreal - detentora de marcas de cosméticos como Lâncome e Helena 
Rubinstein - é montar espaços agradáveis, onde o consumidor pode não só conhecer, mas 
também experimentar os produtos. "Isso cria um aspecto intimista com o cliente.  



Ele tem vontade de entrar na loja e acaba saindo com algo", conta Isabel Branco, diretora 
superintendente da divisão de produtos de luxo da L"Oreal.  
 
Na compra por impulso, a qualificação dos funcionários que atuam no contato com o público é 
fundamental, alerta Alexandre Mathias, diretor da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). De acordo com o consultor, o recrutamento deve ser específico, pois a atuação do 
vendedor é decisiva na concretização da venda. "É importante que eles conheçam o que estão 
vendendo", afirma.  
 
Na Armani, os vendedores são ponto central na estratégia de marketing da empresa. "Quando o 
produto principal é a roupa, o contato com o cliente é maior, assim como a intimidade. O 
vendedor deve ter sensibilidade para ver o que o consumidor está querendo. Além do produto de 
qualidade, a compra por impulso demanda até certa psicologia do profissional da marca", observa 
Patrícia Gaia, representante da Armani no Brasil. 
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