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Até agora, tem sido um Natal Dom Perignon. As marcas luxuosas e os varejistas começaram a 
temporada com recordes de vendas à medida que os clientes de luxo (de alta renda ou 
comportamento como tal), aumentaram seus níveis de gasto. As empresas precisam identificar, 
definir e criar valor para esse extremo da sua base de clientes ou elas se arriscam a perder uma 
oportunidade crescente de aumento rápido de receita. Não há surpresas que esta oportunidade 
deriva do entendimento das necessidades e valores dos clientes individuais.  
 
“As empresas irão investir muito dinheiro em várias coisas diferentes”, diz Pam Danziger, 
presidente da Unity Marketing. “Mas elas não investem o suficiente no entendimento das 
necessidades e dos valores dos seus clientes de luxo. Luxo costumava ser relacionado à marca e 
ao produto. Hoje, trata-se do cliente. É muito mais importante identificar esse tipo de cliente do 
que ter o foco na marca de luxo”.  
 
Danziger acredita que os próximos 10 anos serão “a era do luxo”. O novo cliente de luxo se 
preocupa muito mais com preço e valor do que as empresas possam imaginar, ela diz. Um novo 
relatório de sua empresa prevê um aumento do gasto de 6,3 por cento nas compras de final de 
ano entre estes clientes, significativamente maior que os 4,5 por cento esperados entre aqueles 
de menor poder aquisitivo. O início da semana de compras do Dia de Ação de Graças que passou 
tenta provar seus cálculos. Segundo o Wall Street Journal, os clientes de luxo e de classe média 
encheram as lojas naquele final de semana, resultando em altas vendas para a Nordstrom?s, 
Nieman Marcus, Saks e Bloomingdales. De fato, a Nordstrom?s surpreendeu os investidores com 
relatórios de um final de semana de Ação de Graças robusto e um aumento de 71 por cento na 
receita líquida de vendas no terceiro trimestre. Em contrapartida, o Wal-Mart anunciou mais 
reduções de preços para estimular as vendas no final de semana seguinte ao de Ação de Graças, 
que foi de alguma maneira desanimador para eles.  
 
A Echelon Marketing, que desenvolve softwares para a previsão de padrões de gastos entre 
grupos de clientes com renda diferente, tem também acompanhado os top 20 por cento em 
rendimentos familiares. O Presidente Larry Sackett acredita que o atual aumento dos gastos de 
clientes de luxo vem sendo criado desde a última recessão. Esses clientes nunca diminuíram 
significativamente seus gastos desde 2000, ele diz. Ele também dá o crédito às empresas por 
criarem produtos de luxo mais acessíveis. O Mercedes Benz Classe-C é um bom exemplo.  
 
“As empresas têm tentado capturar o cliente de luxo há anos”, diz Sackett. “Mas os dados 
disponíveis para isso são horríveis. Você ouve estatísticas como a que 1 por cento da população 
controla 20 por cento de toda a renda e você entende que tem que conseguir este mercado e a 
maneira de fazer isso é entender tudo o que você pode sobre seus clientes”.  
 
Paul Nunes, executivo de pesquisa da Accenture, escreveu um livro chamado, Mass Affluence 
(sem título em português) que encoraja as empresas a dirigirem-se aos clientes top. Ele acredita 
que as empresas devem repensar seus princípios a fim de se centralizarem ao redor desses 
clientes porque a natureza e a distribuição de renda no mundo tem mudado radicalmente. “Se 
você não está se dirigindo aos clientes de luxo, você está deixando dinheiro na mesa”, diz Nunes.  
 
Como fazer isso? Nunes recomenda abranger o limite dos grupos de clientes de valor com renda 
entre US$ 45.000 e US$ 75.000. Ele diz que assim, as empresas conseguem identificar os pontos 
de afinidades dos clientes (necessidades e valores) e se capitalizar sobre eles, através do 
realinhamento de suas operações. Por exemplo, a Best Buy, de acordo com Nunes, está tendo 
sucesso não porque ela identifica e gasta menos dinheiro com clientes de menor valor.  
 
 
 



Como gerenciar grupos distintos de clientes  
Swantje Drescher, consultora do Peppers & Rogers Group, sugere que as empresas conheçam o 
tipo de cliente a procurar. “Um cliente de luxo ou de alto valor aparece de todas as formas”, ela 
diz. “O primeiro passo é entender como o cliente é”. Uma vez que os grupos chave são 
identificados, aprenda o máximo possível sobre eles. O que eles têm em comum? Como eles 
pensam? Essas simples perguntas são chaves para se saber mais sobre eles”. Para descobrir 
mais, Drescher recomenda converter “os parecidos”, que exibem características similares, em 
outros clientes neste grupo.  
 
“Por exemplo, se eu sei que todos os meus clientes de começam com o Mercedes Classe-C e que 
eles têm uma tendência de se considerarem experts em carros, eu os trataria como tais”, ela diz. 
Então, se um cliente “parecido” com um de alto poder aquisitivo entra na loja e pergunta sobre o 
Classe-C, eu me certificarei de que entendo quais são seus fatores motivacionais. Se os potenciais 
clientes desejam ser experts, nós devemos tratá-los como tais.  
 
Além dos EUA  
A onda compras de luxo não é limitada aos EUA. As mudanças demográficas mais dramáticas nos 
EUA estão na faixa etária mais alta (80 anos ou mais) que tem um crescimento estimado de 21.4 
milhões em 2000 para 35 milhões em 2025. Analistas da indústria de alimentos da Datamonitor 
dizem que as empresas alimentícias estão perdendo uma grande oportunidade quando falham em 
focar na faixa etária acima dos 50 anos. Fazendo isso, elas estão fracassando em atingir um outro 
grupo de clientes de luxo.  
 
“Os idosos são, e se tornarão cada vez mais, uma força de mercado a ser considerada. Este novo 
grupo é uma geração que deseja experiências novas, e que possui os recursos financeiros para 
negociar os produtos de mais alta qualidade e conveniência de valor, diz Danielle Rebelo, analista 
de mercados consumidores da Datamonitor.  
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