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Segmento oferece chances de obter margens mais altas  
 
Descontos e promoções. Estratégias comuns para conquistar a clientela, aumentar as vendas e 
auferir lucros maiores. Mas abolidas num mercado que começa a crescer no Brasil: o do luxo. 
 
Esse mundo inclui mais do que empresas renomadas e multinacionais. Está aberto a pequenas e 
médias firmas. Para que o negócio prospere, o segredo é unir à gestão e ao controle de custos 
uma boa dose de criatividade, muita inovação, exclusividade e atendimento impecável. 
 
"Esse mercado é altamente promissor no país", afirma Silvio Passarelli, 54, diretor da Faculdade 
de Artes Plásticas da Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), que abriga o MBA sobre gestão 
do luxo. Ele projeta que, nos próximos anos, deve haver um surto de empreendedorismo no 
segmento, estimulado pelo aumento do poder de compra da classe média. 
 
Personalizado 
A elaboração do produto é um dos pontos-chave para o sucesso do empreendimento. O 
empresário precisa atender a requisitos básicos como qualidade, resistência, durabilidade, design 
e preço (alto). O item, segundo Passarelli, deve "despertar emoção no consumidor", para que se 
sinta único. 
 
Na Casa Santa Luzia, essa valorização é creditada à variedade de produtos e ao atendimento ao 
cliente. Entre cerca de 14 mil itens, é possível encontrar geléia de aceto balsâmico, "foie gras" 
francês (iguaria de fígado de ganso) e mexilhão da Nova Zelândia. Os preços são proibitivos. Uma 
das variedades de conhaque francês não sai por menos de R$ 32 mil. 
 
"Os vendedores conhecem os clientes pelo nome e foram preparados para dar orientação a eles", 
orgulha-se o diretor da empresa Jorge da Conceição Lopes, 73. 
 
Segundo especialistas ouvidos pela Folha, o mercado do luxo comporta todos os ramos. Mas é nos 
segmentos de moda e de beleza em que há maior apelo. 
 
O dono e designer da Lenny e Cia., Lenny Mattos, 50, é prova disso. Em 1984, criou uma grife de 
sapatos galgada na produção de peças com peles de animais exóticos. Bolsas custam R$ 2.500; 
sapatos passam dos R$ 6.000. "São todos feitos à mão", justifica. 
 
O negócio prosperou, e Lenny conta com filiais da marca em cidades como São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. 
 
Já a publicitária Luciana Tabuti, 24, apostou na produção de peças exclusivas. Estimulada pelas 
amigas, que cobiçavam os modelos originais criados por ela, abriu, ao lado da colega Camila 
Scotti, 24, uma grife de bolsas, a Calú. 
 
"Tenho uma boa margem de lucro", diz, sem revelar números, e acrescentando que investe 
bastante em matéria-prima para a confecção das bolsas. "Antes de abrir a empresa, analisei o 
mercado para ver se havia demanda." 
 
A farmacêutica industrial Marli Jina Fagliari, 44, também pesquisou bastante antes de se arriscar 
no ramo de cosmétic os para animais. Por dois anos, fez um levantamento dos itens e das 
carências do mercado, com foco nos "produtos premium" (diferenciados e com preços "salgados"). 
Há um ano, abriu a Pet Society, de olho em um segmento em que os consumidores desembolsam 
pequenas fortunas em produtos.  
 



Jóias, roupas de grife e óculos escuros alimentam esse mercado. 
 
A linha de itens da empresa busca primar pela originalidade para seduzir o consumidor e já 
abrange dezenas de produtos, entre esmalte para unhas de cães e gatos e xampus tonalizantes. 
Agora, a empresa investe em um ofurô, que não sai por menos de R$ 800. 

 
 
Leia Mais 
 
Preço menor compromete vendas 
 
A promoção, com redução de preços, é permitida no mercado do luxo. Desde que seja criteriosa. 
"Produtos e bens que não apresentam necessidade imediata de compra não podem ter descontos 
freqüentemente", avalia o diretor-geral do Instituto Empreender Endeavor, Paulo Veras. 
 
Segundo ele, tornar a promoção uma constante "acostuma o consumidor", que passa a exigir 
preços mais baixos. "O empreendedor será penalizado por isso." 
 
Os descontos com data marcada, a exemplo dos de fim de ano, também estão vetados. Os 
clientes podem esperar pelo barateamento do item para adquiri- lo. 
 
Problema comum 
A dúvida é: quanto cobrar por um item de luxo? Para Veras, a dificuldade de os empreendedores 
estabelecerem preços está presente em qualquer segmento. 
 
"Nesse ramo, em específico, é preciso determinar margens de lucro diferentes para cada linha de 
produto da loja", aconselha. 
 
O consultor financeiro do Sebrae Ricardo Curado, 59, avisa: "No caso dos itens de alto padrão, o 
preço deve ser maior porque o empresário ganha mais por unidade, mas também gasta mais". 
 
Além de estar instalado em um local próximo ao público-alvo e, portanto, mais caro, o empresário 
tem de prever outras despesas, como atendimento de qualidade, mão-de-obra qualificada e 
matéria-prima. 
 
Ainda que o preço seja maior, há uma desvantagem: muitos dos itens não são produzidos em 
larga escala. Se as vendas vão mal, as despesas podem se tornar onerosas, alertam os 
especialistas. 

 
 
Leia Mais 
 
Atendimento deve ser diferenciado  
 
Clientes pagam mais por glamour e status, mas exigem tratamento de "reis" 
 
Pouco adiantam um produto criativo, uma forma de divulgação eficaz e uma estratégia de 
marketing eficiente se a empresa não investir no atendimento. 
 
O foco nos consumidores das classes alta e média-alta exige que os preparativos sejam 
redobrados, e a infra-estrutura, a melhor possível. Ar-condicionado, mobiliário requintado e 
estacioname nto são pré-requisitos. 
 
 



Quem chega a desembolsar até R$ 1 milhão em uma jóia elaborada na Casa Leão tem à 
disposição um mini-escritório, com secretária, telefone e fax. "Muitos precisam resolver 
imprevistos e por isso mantenho uma área para que possam trabalhar", afirma a proprietária 
Lydia Sayeg, 37. 
 
A designer até se aventurou anteriormente no segmento de alto consumo, produzindo peças 
comercializadas em site da internet e em catálogos de empresas como a Avon. "O gasto com 
divulgação é alto, e o retorno não é excelente. É mais vantajoso fazer itens personalizados." 
 
Atendimento 
Contar com colaboradores qualificados é quase uma exigência. "Há uma mesmice nas formas de 
tratamento dos clientes", comenta o coordenador do programa de marketing premium da Escola  
Superior de Propaganda e Marketing, Ismael Rocha. "Os clientes devem ser atendidos como reis 
para que se sintam valorizados." 
 
Na Lush (cosméticos), as vendedoras são universitárias e falam, pelo menos, um idioma 
estrangeiro. "Participam de treinamento no Brasil e, uma vez por ano, parte da equipe vai para 
Londres receber atualização", conta a sócia-diretora da Lush Brasil, Sandra Isper Rocha, 43, que 
comemora um crescimento anual de 30% a 35% no faturamento nos últimos anos. 
 
Fugir do convencional é uma estratégia fundamental, segundo o diretor da FGV-Eaesp André 
Torres Urdan. "A loja deve ser fonte de sentimentos positivos. O empresário deve tentar sempre 
surpreender o cliente." 
 
Ismael Rocha, da ESPM, acredita que até mesmo as empresas que apostarem no atendimento 
poderão elevar seus preços moderadamente. "Muitos consumidores preferem pagar mais pelo 
mesmo produto se forem bem recebidos em um local agradável e que proporcione bem-estar." 
 
A valorização do cliente vai do atendimento à criação de espaços multifuncionais para estreitar o 
relacionamento com a marca. O estilista e proprietário da grife A Mulher do Padre, Vinícius 
Campion, 33, resolveu a questão da aproximação de seu público com a abertura de uma casa 
noturna que comporta uma área para suas criações. Há menos de um mês, além da pista de 
dança, do bar e do restaurante, os freqüentadores da Ampgalaxy têm um salão de cabeleireiros à 
disposição. 
 
Campion atribui ao espaço a maior divulgação da marca. E planeja as próximas apostas: 
"Pretendo investir em outro lugar similar a esse, mas, desta vez, em um shopping center".  

 
 
Leia Mais 
 
Empresário aposta em boca a boca  
 
Por atender um público-alvo específico, as empresas voltadas ao luxo requerem ações de 
divulgação diferentes -o mais adotado é o famoso boca a boca.  
 
O café e restaurante Santo Grão depende exclusivamente da ação da clientela para conquistar 
novos consumidores. A estratégia vem dando certo. "Estou perdendo clientes por não poder 
atendê-los na mesma hora", diz o proprietário, Marco Kerkmeester, 39. 
 
A Porfírio, empresa que representa a marca suíça Sigg, descartou a divulgação em massa do 
cantil militar, vendido a partir de R$ 75. "Precisamos primeiro aumentar o número de pontos-de-
venda. Por enquanto, apostamos na imagem que a companhia tem no exterior", revela Edson 
Larsen, 35, gerente de vendas. 
 



Excelência 
"Esse tipo de marketing, em que os colegas comentam sobre a marca, só funciona se o produto e 
o atendimento forem excelentes. Não é algo em que a empresa consiga interferir diretamente", 
ressalta Ismael Rocha, da ESPM. 
 
A artista plástica Paula Suplicy, 32, contou com a colaboração dos amigos, mas não ficou refém 
de uma única forma de divulgação. Acionou a carteira de clientes da sócia e decoradora Virgínia 
Krauze, 56, para alardear a criação da Pitanga, especializada em mosaicos. Com materiais 
inusitados, como madrepérola, cristais e metais, as criações chegam a custar R$ 800 o metro 
quadrado. 
 
"Estamos montando um showroom e fazendo contatos com empresas no exterior para exportar o 
trabalho", adianta. 
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