
O diferencial que todos querem 
Angela Klinke e Luciana Stein  
 
Linguagens que nasceram no segmento premium hoje são ferramentas para desempatar a guerra 
de preços em todo o mercado 
 
A especialista em pontos de venda Heloisa Omine tem escutado um clamor diferente entre seus 
potenciais clientes: algo como "por favor, faça de mim um negócio de luxo". Presidente do Popai, 
Associação Brasileira de Merchandising, ela sentiu a mesma demanda entre seus associados ao 
solicitarem que ferramentas de luxo fossem apresentadas durante o seminário anual do grupo. E, 
entre os membros há tanto grandes redes quanto mercadinhos. 
 
No fundo, o que se busca é um diferencial, seja no valor agregado, no reposicionamento ou no 
serviço que é representado com perfeição entre os participantes do clube de prestígio. A idéia de 
exclusividade, o atendimento personalizado, a distribuição seletiva e o uso da emoção na 
comunicação são linguagens que podem ter nascido no segmento premium, mas que hoje são 
disputadas como ferramentas para desempatar a guerra de preços em todo o mercado. Essa 
tendência será debatida hoje no Seminário "Consumo de Luxo", em São Paulo, evento promovido 
pela Câmara Americana de Comércio e pelo Valor. 
 
Heloisa conta, por exemplo, que no chão de loja, não se busca mais a figura do funcionário 
apenas "vendedor", mas sim o perfil do consultor de vendas - como os funcionários dos negócios 
de luxo se apresentam em seus cartões. Esse consultor tem, assim, além da sutileza, um 
conhecimento mais aprofundado sobre o que vende e sabe fazer com que o consumidor saia da 
loja não só com um produto em mãos, mas com explicações mais específicas sobre o que 
comprou e seus benefícios. "Consultores também têm consciência de que é necessário prezar a 
relação com o cliente, e não apenas tentar vender para ele muitos produtos de uma só vez", diz, 
lembrando da figura do gerente de serviços exclusivos como Bradesco Prime, Itaú Personnalité e 
das agências Vang Gogh, do Banco Real, que se apresentam como "gestores da renda de seus 
clientes". 
 
Se, antes, Heloísa usava recursos como um projeto de iluminação detalhado somente para 
clientes como joalherias e lojas de moda, hoje anda desenhando a luz também de supermercados 
que desejam dar o aspecto de mais frescor a sua área de congelados ou mais intimidade a sua 
padaria. "São recursos aprendidos em negócios de luxo e aplicados em outros segmentos para 
criar atmosfera", diz ela. 
 
E o supermercado é o campo de guerra clássico das commodities. Um lugar em que a famosa 
"experiência de compra" não era, até recentemente, sequer considerada. Mas como o consumidor 
passa cada vez menos tempo na loja, foi preciso usar a sedução. Neste sentido, o segmento do 
luxo tem recursos a emprestar como nenhum outro. 
 
Maria do Carmo Pousada, diretora de gestão de categoria e de marketing do Pão de Açúcar, faz 
vários paralelos entre o mundo da sofisticação e as técnicas que tem adotado em sua área de 
atuação. Por exemplo, o setor de vinhos. "Nós temos aqui um especialista, o Carlos Cabral, que 
seleciona os melhores produtos e monta um mix diferenciado. Ele equivale a um designer de uma 
grande maison", diz. 
 
Os atendentes que apresentam o vinho são exaustivamente treinados para conhecer o produto, 
incluindo aí degustações e visitas as vinícolas. "São especializados para lidar com uma mercadoria 
especial. É o mesmo numa loja de luxo. O vendedor tem que conhecer o que vende e prestar 
atendimento extremamente prazeroso." 
 
 
 



O mesmo processo foi adotado com o café gourmet: a contratação de uma especialista, a adoção 
de uma organização hierárquica das prateleiras, iluminação de joalheria para destacar os produtos 
mais refinados e, ainda, a possibilidade de degustá-lo na loja. "Associo o café ao conforto de 
sentar e ao prazer de apreciá-lo com um bom livro, já que algumas lojas nossas já têm a livraria 
Laselva. É como no Café Armani", diz. 
 
No fundo, avalia Maria do Carmo, ao mesmo tempo em que foca no cliente ansioso por alta 
qualidade e presteza no atendimento, o Pão de Açúcar "democratiza o sentido da experimentação, 
antes restrito às lojas e aos consumidores classe A." Para se ter uma idéia desta evolução, a rede 
vai passar a vender pétalas de rosa já destacadas das flores. "Há clientes que querem decorar a 
mesa ou a banheira. Luxo é assumir pelo cliente as funções que ele não tem nem tempo nem 
especialização para fazer." 
 
Nestes dias estressados, luxo é vender, além da agilidade de soluções, uma atmosfera, uma 
experiência resguardada da correria do mundo lá fora. Inspirados em negócios de prestígio como 
a perfumaria americana Sephora nas quais as clientes se maquiam à vontade, e nas cafeterias 
Starbucks, nas quais eles podem passam uma tarde sentados - operações que se tornaram mitos 
do setor - os varejistas nacionais se remodelaram. 
 
As perfumarias eliminaram seus balcões (assim como as vendedoras que perseguem os clientes) e 
disponibilizaram seus produtos, as lojas de esporte se equiparam com esteiras de corrida para 
que seus clientes testem os tênis e até as Casas Bahia - um ícone popular - contrataram 
decoradores para darem dicas aos clientes. Hoje, parece que quem não dispuser, no mínimo, de 
uma máquina de café italiano para o livre uso dos clientes não consegue movimentar o caixa. 
 
Pense sobre um outro atributos dos produtos de luxo, a distribuição seletiva e o endosso de uma 
celebridade. Esses recursos usados pelas marcas internacionais foram apropriados por fabricantes 
como a Grendene que chamou o top designer egípcio Karim Rashid para redesenhar a sandália de 
plástico Melissa - vendida em São Paulo apenas na loja-conceito da marca, batizada de Galeria 
Melissa, por R$ 83,90. 
 
A indústria tem recorrido com freqüência ao universo do luxo quando quer acessar um novo 
público. Ainda que isto signifique parar uma linha de produção ou criar uma nova temporária. A 
Nokia lançou o modelo 7200, em couro branco, com apenas 7,2 mil unidades em todo o mundo. 
Da tiragem limitada, só 350 vieram para o Brasil. E a distribuição também foi restrita, só nas duas 
lojas Clube Chocolate , uma em São Paulo, e outra no Rio. Renato Mott, gerente de marketing da 
empresa, é objetivo. "Este aparelho vende exclusividade", diz. "Sentimos que o mercado de luxo 
era carente na área tecnológica e, apesar, de não atuarmos neste setor, lançamos um produto 
para conquistar este público." A estratégia de vender "exclusividade", um dos principais atributos 
do luxo, é também a de criar o movimento de aspiração para os demais produtos do portfólio da 
empresa. 
 
O consultor de varejo Alberto Serrentino lembra, entretanto, que a incorporação dessas práticas 
ocorre em várias direções. "O uso do crédito e a preocupação com uma maior eficiência 
operacional são exemplos de práticas incorporadas ao mercado de luxo e originárias do varejo 
popular. As melhores práticas migram de um lado para outro", diz Serrentino. 
 
Carmem Ferrão, diretora de marketing da rede gaúcha de moda popular Pompéia, que participou 
recentemente de um debate com Serrentino, quer mesmo é aprender com o luxo, mesmo que o 
tíquete médio em suas lojas seja de R$ 26. "Ninguém quer ser uma marca de massa", disse 
categórica. A saída de sua empresa foi aprofundar a questão do atendimento, tratar os clientes 
como membros da "família Pompéia" e apostar em uma relação emocional e uma comunicação 
afetiva com seus consumidores. "Não é por que você está trabalhando com o consumidor das 
classes C e D que você vai ter uma relação com eles medíocre e simplista." 
 



Os olhares se voltam para o mercado do luxo também porque é dele que tem surgido as 
inovações e as melhores respostas para a onda hedonista que tem dominado o mundo. Ao fazer 
uso das emoções e da experimentação, o setor criou um outro patamar de relacionamento com os 
clientes e deixou de ser só um vínculo de ostentação. 
 
Mas na medida em que todo mundo quer beber desta água, a fonte não tende a secar? É o que se 
pergunta o consultor de marcas Gustavo Clauss. Quando o mercado de massa se movimenta para 
oferecer produtos e serviços mais sofisticados, o que restaria às operações como Empório Santa 
Maria ou às lojas de móveis da Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, que nasceram já dentro 
do segmento de prestígio? Na hotelaria, segundo ele, esta evolução é bem visível. "A elevação do 
padrão médio nos hotéis, como o Mercure, da rede Accor, por exemplo, obriga o Emiliano a ter 
mais penas de ganso no travesseiro." Para ele, este recurso, em breve, pode se desgastar. E, 
então, tanto os representantes do luxo, quanto do mercado de massa, vão ter de se reinventar. 

 
 
Leia Mais 
 
Imagem une sensualidade e valor ecológico 
Juliana Bianchi 
 
Apesar dos entraves burocráticos, país consegue colocar produtos em prateleiras estratégicas 
 
Quem viaja muito ao exterior já deve ter ficado orgulhoso ao ver peças brasileiras nas araras da 
renomada Saks, de Nova York, da londrina Selfridges ou nas galerias Lafayette, em Paris. Embora 
no total das exportações brasileiras o percentual relativo ao luxo seja irrisório, o simples fato de 
ter produtos posicionados ao lado de grandes marcas como Louis Vuitton, Gucci, Armani e Prada 
já pode ser considerado uma imensa conquista. 
 
Pautado no estilo de vida alegre e sensual do brasileiro e em valores ecológicos aliados a um 
design singular, o mercado brasileiro descobriu um importante nicho de reinterpretação do luxo 
para fugir do clássico conceito que pede tradição e patrimônio à marca. "O Brasil tem grande 
potencial para trabalhar seus artigos com forte conotação de luxo, sem necessariamente ser, e 
com o tempo desenvolver marcas internacionais. É só olhar o posicionamento e o preço dos 
biquínis brasileiros na Europa", afirma o filósofo francês Gilles Lipovetsky, referindo-se às peças 
da Rosa Chá, que chegam a custar US$ 250 em seu país. Lipovetsky é autor do recém-lançado 
livro " O Luxo Eterno - Da Idade do Sagrado ao Tempo das Marcas " e do clássico sobre moda " O 
Império do Efêmero " , ambos da Companhia das Letras. 
 
Conduzido pessoalmente pelo empresário Amir Slama, o trabalho de posicionamento da Rosa Chá 
fora do Brasil começou há oito anos e hoje, as exportações representam 19% da receita da 
marca. A perspectiva é chegar a 25% até o fim do ano. No ano passado foram exportadas 25 mil 
peças para 32 países, entre eles Estados Unidos e Portugal, onde a grife já possui franquias. 
 
"O Brasil está tentando quebrar a barreira tênue entre o que é luxo e o que é premium através do 
diferencial aspiracional", avalia Suzana Camargo, diretora-executiva da agência Interbrand, 
citando não só os biquínis como a cachaça e as sandálias Havaianas. 
 
Slama garante que esse processo não foi planejado. "O mercado acabou nos posicionando desta 
forma. A certa altura os próprios compradores internacionais nos forçaram a aumentar os preços 
em cerca de 30% para nossas peças serem consideradas realmente de luxo. Para nós, era andar 
na contramão", afirma. 
 
Colocar o produto brasileiro no exterior como objeto de desejo também é a estratégia do estilista 
Carlos Mielle, cujos vestidos sensuais não saem por menos de US$ 1 mil.  



Seja na loja própria aberta em Nova York antes mesmo de tê-la no Brasil, ou nos magazines que 
comercializam a marca em 21 países, entre eles a Suíça, Emirados Árabes, Hong Kong, França, 
Rússia, Canadá e EUA. "Ter uma distribuição adequada é fator fundamental para a construção dos 
atributos da marca lá fora como referência de qualidade", afirma Alberto Serrentino, sócio diretor 
da consultoria Gouvêa de Souza & MD. 
 
É por isso que Mielle planejou para 2006 a inauguração de uma nova loja da marca, agora em 
Paris. A capital francesa teve um contato mais próximo este ano com a moda brasileira. Onze dos 
21 estilistas brasileiros que participam da Associação Brasileira dos Estilistas (Abest) venderam 1 
milhão de euros em roupas, em apenas seis dias, durante o evento promovido pela Agência de 
Promoção de Exportações do Brasil (Apex) e Abest. Entre os nomes conhecidos estavam Walter 
Rodrigues, Glória Coelho, Francisca Hübener e Lino Villaventura. 
 
Segundo a associação, em 2004 a exportação da moda nacional de padrão internacional totalizou 
US$ 7,3 milhões, e já chegou aos US$ 5,3 milhões só no primeiro semestre de 2005. Até o fim do 
ano a previsão é chegar a US$ 15 milhões. 
 
Mas não é só no setor de confecção que o país pode orgulhar-se de ter fincado bandeiras entre 
marcas de reconhecimento mundial no setor de luxo. Com móveis no escritório do prefeito de 
Nova York, Michael Bloomberg e na loja Louis Vuitton na Madison Avenue, Etel Carmona vem 
conquistando reconhecimento internacional com suas peças de design simples feitas em madeira 
certificada. "Fazemos alta costura em móveis", diz ela, que faz parte do British Luxury Council, 
um dos quatro comitês de luxo da Grã-Bretanha. 
 
Para manter a qualidade e a exclusividade dos produtos - premissas desse mercado -, Etel firmou 
parceria de representação com nove lojas no exterior (Nova York, Amsterdã, Los Angeles, 
Chicago, Londres, Lisboa, Paris, Zurique e Dusseldorf). Nas fábricas de Valinhos (SP) e Xapuri 
(AC) são produzidas anualmente apenas 50 peças de cada item, entre eles o aparador Zezinho, 
desenhado pelo arquiteto Isay Weinfeld, que acaba de receber o prêmio de melhor produto de 
design do Reino Unido, onde é vendido por R$ 16 mil. Deste total, 40% vão para o exterior, mas 
Etel quer ampliar essa fatia para 60% em pouco tempo. 
 
"O problema ainda são os entraves burocráticos para exportar. Alguns representantes quase 
desistiram de ter nossas peças, tais os entraves que encontramos para liberá-las no porto", 
lembra. 
 
O reconhecimento num trabalho artesanal com identidade brasileira também fez a joalheria 
H.Stern ser apontada pelos especialistas como a primeira grife nacional a ingressar no seleto 
grupo das marcas de luxo mundial. "Trata-se de um processo de longo prazo, que requer um 
cuidadoso trabalho de marca e uniformidade no padrão de qualidade", indica Christian Hallot, 
embaixador da joalheria. Apesar de ter mantido um toque de brasilidade nas coleções, Hallot 
admite que designs étnicos limitam a entrada no mercado de luxo. 
 
Lançada em 1995, a primeira coleção mundial da marca em pouco tempo respondeu por 35% dos 
negócios. Hoje esse total chega a 40%, resultado estimulado pela participação da empresa na 
Feira de Alta Joalheria da Basiléia, na Suíça, em 2003. "Levamos 60 anos para ter 180 lojas 
próprias em 12 países e só nos últimos dois anos ganhamos mais 30 representantes em outros 12 
países", diz Hallot. 
 
Mas o consultor Guilherme Athia, sócio da agência de publicidade Institucional, que trabalha para 
promover marcas e produtos brasileiros no exterior, lembra que há ainda muito espaço para o 
desenvolvimento de peças com matérias-primas nacionais como a jarina - considerada o marfim-
vegetal da região Norte -, o capim dourado do Jalapão. "Toques artesanais que remetem à 
exuberância da natureza brasileira podem agregar valor às peças no exterior", diz Athia. 
 



 
 
 
Lojas trabalham a postura do vendedor 
De São Paulo  
 
Eles têm gestos delicados, são pelo menos bilíngües, vestem-se com gosto, passam férias no 
exterior e não raro podem ser vistos nos eventos mais badalados da cidade. O perfil que bem 
poderia definir o público potencial de qualquer marca de luxo também serve de parâmetro na hora 
de montar o time de atendentes que conseguirá vender um vestido de R$ 30 mil sem se intimidar. 
 
"Diploma não é o principal requisito", afirma Patrícia Gaia, diretora de marketing das grifes 
Empório Armani e D&G. "Mas é preciso ter um nível cultural alto e estar sempre antenado para 
agir como consultor, não só de moda, mas de estilo de vida", observa. "Eles funcionam quase 
como um estilista pessoal, que sabe falar a mesma língua do cliente", reforça Martina Bugs, 
diretora comercial da marca inglesa Burberry, que assim como os demais colegas de mercado dá 
preferência a profissionais com experiência no setor. 
 
O gerente geral da Tiffany, Renato Rabbat, vai além. "O cliente de uma marca internacional chega 
na loja não só para comprar o produto mas para pegar dicas do que está acontecendo na cidade. 
Nossas vendedoras têm de estar preparadas para isso." 
 
Mas essa mão-de-obra não é tão farta na cidade. Assim, as lojas esmeram-se para munir suas 
equipes com todo tipo de informação útil - de revistas internacionais, vídeos de desfiles, convites 
para eventos e detalhes sobre a história da marca - para que o diálogo com o público flua 
naturalmente. "É preciso que o vendedor seja educado sem ter uma postura de submissão só 
porque o cliente anda com seguranças a tiracolo", explica Francisco Alvarez, professor de gestão 
do curso de Marketing Premium da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). "A 
naturalidade deixa o cliente mais à vontade na hora da compra, até porque o preço das peças é 
secundário para esse público." 
 
A apresentação dos valores intangíveis atrelados ao custo do produtos também é um fator 
importante para formar o bom vendedor. "Os aspectos técnicos da marca e seus diferenciais 
precisam ser apresentados o quanto antes, para que eles entendam o que está por trás do 
produto", afirma Martina, da Burberry. 
 
Com tantos cuidados no treinamento, Patrícia Gaia garante que em pouco tempo qualquer tipo de 
constrangimento desaparece. Mas aí aparece um outro problema. A perda de referenciais para a 
vida pessoal. Estimulados a estreitar o convívio social com os clientes também fora do horário de 
trabalho e com salários na faixa de R$ 4 mil - que são em média quatro vezes maiores que o de 
seus colegas de outros segmentos - esses profissionais muitas vezes são tentados a fazer dívidas 
para bancar um padrão de consumo acima de sua capacidade. "É por isso que já ensinamos logo a 
discernirem sua realidade da do cliente. Eles precisam ter uma imagem de luxo e não 
necessariamente os produtos", afirma Andréa Figueiredo, supervisora da Montblanc. 
 
Algumas empresas, por outro lado, exigem que os vendedores sejam vitrines dos produtos. No 
caso da joalheria Tiffany, quem é admitido tem de investir parte do salário inicial no material de 
trabalho, seja ele o relógio, o anel ou simplesmente a caneta que será oferecida ao cliente na 
hora de assinar o cheque. "Não podemos usar o estoque, então oferecemos bons descontos para 
que essa compra não se torne um fardo, mas parte dos benefícios da empresa", diz Rabbat. 
 
A estratégia pode ter outro objetivo. "Como muitos freqüentam os mesmos ambientes que nosso 
público alvo, estimulamos a levarem a loja para fora da loja. Ser uma espécie de promoter da 
grife 24 horas por dia", diz Luciano Rossi, gerente geral da marca masculina Ermenegildo Zegna. 
 



O papel de formador de opinião a que são alçados estes profissionais faz, inclusive, com que 
alguns dos benefícios sociais em geral restritos a artistas e personalidades lhes sejam estendidos. 
Caso dos fartos descontos em cursos de idioma, cabeleireiros e academias de ginásticas. "Nossos 
vendedores são cartões de visita, por isso todo mundo quer tê-los por perto", diz Patrícia, que vê 
com naturalidade esta espécie de pagamento indireto.  
 
Quando o saber se torna o patrimônio mais cobiçado 
Luciana Stein  
 
Você é um consumidor de alta renda, usa bolsas de grife, veste a marca de jeans do momento, 
dirige um carro ainda não lançado oficialmente no mercado, costuma passar os fins de semana 
em lugares disputados e freqüenta restaurantes visitados por fotógrafos de revistas de 
celebridades. Materialmente, você reúne os atributos para estar entre os sofisticados-refinados-
charmosos. E justamente quando você chegou lá, alguns pensadores informam que o conceito de 
luxo mudou e que, agora, exige, além de posses e postura, o domínio de outros códigos 
intelectuais. "O luxo foi uma palavra muito usada nos últimos anos, mas valor, conhecimento e 
autenticidade têm se mostrado termos muito importantes hoje em dia", diz o consultor britânico 
David Shah, publisher do caderno de tendências Viewpoint ao Valor. 
 
Shah argumenta que a democratização do luxo em produtos e serviços mais acessíveis aos 
consumidores fez com que o termo passasse por certa banalização na Europa. Como reação, o 
conceito de luxo se deslocou para atributos intangíveis como o saber. Isto é: desfrutar de um 
conhecimento aprofundado sobre um assunto (ao invés de opinar sobre vários deles 
horizontalmente), cultivar a si mesmo e o estudo passam a ser valorizados como patrimônios tão 
importantes quanto desfilar com os acessórios da hora. 
 
Essa parece ser uma tendência de consumo alternativa, mas em alta. Uma prova é a explosão das 
confrarias de amigos para discutir ou estudar um tema, a multiplicação dos cursos de vinhos, de 
gastronomia e de filosofia em São Paulo. Fundada há um ano, a Casa do Saber é a grife que 
melhor representa essa tendência. Na escola, no bairro do Itaim, dois mil alunos por semestre 
discutem assuntos como história, cinema, filosofia e artes. Deu tão certo que a Casa do Saber já 
abriu uma filial em Higienópolis. Modelos semelhantes de escolas estão surgindo em Belo 
Horizonte e em Porto Alegre. 
 
Esse consumidor em busca de conteúdo tem preferências menos convencionais - mas não menos 
dispendiosas. Quando o assunto é viagem, por exemplo, não se impressiona mais pelos roteiros 
Paris -Nova York. Mas prefere destinos culturais como uma visita às ruínas de Macchu Picchu em 
companhia de um arqueólogo, ou passear pelo Rio Negro ao lado de um especialista na flora e 
fauna amazônica. 
 
Para satisfazer esse consumidor ávido por informação, as grifes também precisam ter suas 
estratégias. Autor do livro "After Image", de 2002, o publicitário inglês John Grant explica que as 
décadas anteriores foram caracterizadas pela saturação das imagens de moda, de televisão, das 
revistas de celebridades e dos anúncios. Hoje, segundo ele, estaríamos vivendo na Era do 
Intelecto. Nela, seria exigido das empresas um outro posicionamento de marketing que expanda a 
mente das pessoas com novos conceitos e enriqueça a sua existência - ao invés de hipnotizá-las 
com mais imagens. O marketing e o consumo devem ensinar, em sua visão. Daí a razão de 
empresas de cosméticos promoverem aulas de maquiagem, marcas de pneus lançarem cursos de 
direção defensiva, e marcas de vodka ensinarem seus consumidores a fazer drinks com o 
bartender do momento. Nesse caminho, as marcas de luxo partem para uma associação com a 
arte, seja no patrocínio de exposições, ou mesmo na recuperação de igrejas. Uma estratégia do 
segmento para ganhar valor e legitimidade. 

 
 
 



 
 
 
Leia Mais 
 
Artigos importados pagam o alto preço da seletividade 
Gleise de Castro 
 
Valor dos produtos pode dobrar na hora que entram no país 
 
Os produtos considerados de luxo vendidos no Brasil carregam em seu preço final uma carga 
tributária bastante pesada. Isso porque a maior parte desses artigos é importada, o que significa 
o acréscimo de um porcentual salgado de Imposto de Importação (II), que pode chegar a 40% 
sobre o preço de origem da mercadoria, pago na hora de seu desembaraço aduaneiro. Outros dois 
tributos que têm forte impacto nesse segmento são o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujas alíquotas são 
significativamente elevadas para esse tipo de produtos, sejam nacionais ou importados. O IPI 
chega a até 40% e o ICMS a 30%. 
 
No caso da importação, ambos também são pagos na entrada do produto no país e, ao contrário 
do II, que é irrecuperável, são compensados no momento da venda para o consumidor brasileiro. 
Se o empresário paga, por exemplo, 10% de IPI por um determinado produto que custou para ele 
R$ 10 mil, o que dá R$ 1 mil, quando for vendê-lo no mercado interno por, digamos, R$ 20 mil, 
terá de pagar a mesma alíquota de 10%, ou seja, R$ 2 mil. Mas desse valor ele tem direito a 
descontar o que foi pago na alfândega, no caso, R$ 1 mil. Ou seja, ele vai recolher de fato a 
diferença entre o que foi pago quando o produto ingressou no país e o que incidir sobre seu preço 
na venda interna. 
 

 
Fonte: Braga & Marafon Consultores & Advogados. 
Cálculo inclui Imposto de Importação, IPI, PIS-Confins e ICMS 
 
Esses três tributos, como explica Juliana Brito da Silva, advogada sênior da divisão de consultoria 
tributária da Braga & Marafon Consultores e Advogados, são regidos pelo princípio da seletividade. 



Ou seja, quanto mais necessário for o produto para o consumo interno, menor a carga tributária 
sobre ele. E quanto mais supérfluo, maior o peso dos impostos. A farinha de trigo, por exemplo, 
tem II e IPI zero. Já um relógio de pulso de marca considerada de luxo paga 25% de IPI, seja 
importado ou fabricado no Brasil. O importado, além disso, paga mais II de 20%, além de 18% de 
ICMS, no caso de São Paulo. 
 
O ICMS varia de Estado para Estado, podendo chegar a 30% para determinados produtos no 
Nordeste do país. No Estado de São Paulo, um esqui aquático que entre pelo porto de Santos, por 
exemplo, tem alíquotas de 20% de II, 20% de IPI e 25% de ICMS. No caso de um frasco de 
perfume, o II é de 18%, o IPI, de 42% e o ICMS, de 25%. O ICMS tem ainda outra 
particularidade - ele é cobrado como os tributaristas chamam de "por dentro", ou seja, resulta de 
um cálculo circular em que o valor do tributo está dentro de sua própria base de cálculo. Com 
isso, os 18% do relógio de pulso transformam-se efetivamente em 21,95% e os 25%, em 
33,33%. 
 
Recaem sobre os produtos do segmento também o Programa de Integração Social (PIS), 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e a Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), como qualquer outra mercadoria vendida no país. 
 
Além disso, todos esses tributos são cobrados "em cascata". O primeiro imposto recolhido é o II, 
que incide sobre o valor aduaneiro. O segundo é o IPI, cuja base de cálculo é o valor aduaneiro da 
mercadoria acrescido do II. Já a base de cálculo para o ICMS resulta do valor aduaneiro somado 
ao II, ao IPI, ao próprio ICMS "por dentro", ao PIS e à Cofins. 
 
Com tudo isso, o valor original do produto importado do segmento de luxo pode dobrar no 
momento em que ingressa no país. Uma caixa de charutos, por exemplo, tem uma carga total de 
92,58%. Ou seja, os impostos encarecem fortemente o preço do produto de luxo pago pelo 
consumidor final, como nota o advogado tributarista Gilberto Luiz do Amaral, presidente do 
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. 
 
"O preço final do carro importado no Brasil, de qualquer marca, chega ao dobro do preço pelo 
qual é vendido na Europa, EUA e Japão em função da carga tributária e não das margens de 
comercialização, que são iguais às dos demais países", diz André Müller Carioba, presidente da 
Associação Brasileira de Importadores de Veículos Automotores (Abeiva) e da BMW do Brasil. O 
que mais encarece os carros importados, diz Carioba, é o Imposto de Importação, que tem uma 
alíquota de 35%. 
 
País importou apenas 4 mil veículos que se enquadram no segmento 
Gleise de Castro 
 
Os setores de carros e motocicletas de luxo estão entre os que trabalham com preços absolutos 
mais elevados, principalmente quando são importados. O modelo "mais econômico" de 
automóveis da marca BMW, importados pela BMW do Brasil, é o Série 1 modelo 120i, que custa 
R$ 130 mil. O mais caro é o BMW 760 Li, cujo preço final chega a R$ 714 mil. No primeiro 
semestre foram vendidas 776 unidades da marca, cuja projeção para o ano é atingir cerca de 
1.700 unidades de todos os modelos, patamar que alça a BMW à liderança no segmento de carros 
de alto luxo no país. 
 
Já os preços de uma Ferrari, marca importada pela Via Europa, que vende cerca de 30 carros por 
ano, vão de R$ 1,05 milhão (modelo 360 Modena) a R$ 1,6 milhão (modelo 612 Scaglietti). 
 
"A margem de lucro dos importadores de automóveis não difere percentualmente da dos carros 
mais populares produzidos no Brasil. Mas como o valor absoluto é muito mais elevado, a diferença 
é significativa", diz André Müller Carioba, presidente da BMW do Brasil e da Associação Brasileira 
de Importadores de Veículos Automotores (Abeiva).  



"Isso pode levar o consumidor a imaginar que os carros de luxo têm margens absolutamente 
altas. Não é fato. Não temos essa extrema gordura para ter um lucro gigantesco." 
 
Em 2004, o país importou 62 mil carros, dos quais apenas 4 mil do segmento de luxo. 
 
Já o grupo Izzo, distribuidor exclusivo das motos Harley-Davidson (americana) e Triumph 
(britânica) consegue trabalhar com margens de lucro relativamente bem menores que a de outros 
importadores do mercado do luxo. Descontando a carga tributária, que quase dobra o preço 
original de um modelo importado, o preço, segundo Álvaro Julio Sandre, diretor do grupo Izzo, é 
razoável. Tanto que as vendas anuais das motos Harley-Davidson no país passaram de 450 
unidades, em 2003, para 950 unidades, em 2004. A meta para 2005 é de 1.800. 
 
O segredo desse desempenho, segundo Sandre, é a combinação de margens menores de venda e 
lucro com a sinergia na administração de um grupo grande, que inclui negócios diversos como 
empreendimentos imobiliários e publicidade. O spread resultante da queda do dólar, de acordo 
com Sandre, tem sido inteiramente repassado ao preço final, tanto dos modelos importados 
quanto dos produzidos pela fábrica de Manaus. O modelo mais barato é o XL 883 Sportster, 
importado, que sai para o consumidor por R$ 29,9 mil. O mais caro, também importado, é o Ultra 
Classic Screamin´ Eagle, vendido por R$ 125 mil. "Em função da sinergia de custo de 
administração, nossa operação de motos é mais barata e ao mesmo tempo mais rentável", diz 
Sandre. 
 
As motos Triumph são todas importadas. Chegaram ao país pela Izzo em 2003. Em 2004 foram 
vendidas 64 unidades e, no primeiro semestre deste ano, 139. Para 2006 são projetadas 500 
unidades e, para 2007, mais 800. O modelo mais barato é o Boneville (R$ 39 mil) e o mais caro, o 
Rocket III (R$ 99,9 mil). De acordo com o diretor comercial da Izzo, as margens de lucro são 
mínimas porque fazem parte da estratégia de criar um parque circulante da marca no Brasil para 
convencê-la a fabricante a montar uma fábrica no país já em 2006. O mesmo foi feito com a 
Harley-Davidson - sua fábrica em Manaus fabrica 90% das unidades vendidas no país. 
 
Margens de até 700% são resultado do "gerenciamento da escassez" 
Gleise de Castro 
  
Gerir uma marca ou uma operação de luxo normalmente implica custos significativos, que 
compõem uma margem bruta de comercialização muito superior às de mercados de outra 
natureza. Dentro dessa margem estão incluídos alta qualidade de serviço e conseqüentemente 
quantidade maior de pessoas qualificadas e disponíveis para atender o cliente nas operações de 
venda e pós-venda, além dos cuidados e mimos com uma clientela selecionada e da localização do 
empreendimento, obrigatoriamente em pontos nobres da cidade. A instalação física também exige 
um investimento considerável, que inclui alto padrão de acabamento e materiais mais nobres. 
 
"A expectativa do cliente de produtos de luxo em relação à qualidade do serviço é muito alta, o 
que impõe um custo fixo de operação também muito alto", diz Alberto Serrentino, consultor e 
sócio da Gouvêa de Souza & MD. "Isso significa mais gente e mais retaguarda para um mesmo 
faturamento, um mesmo tamanho de loja." Já a margem de lucro, que é o que fica depois das 
despesas, não difere muito, em termos percentuais, de outros tipos de negócio, segundo 
consultores empresariais. 
 
Nesse mercado, fala-se em margens de venda acima de 700%, embora os empresários não as 
revelem. E um fator que também contribui para que o produto tenha um preço relativo muito alto 
é o que Serrentino chama de "gerenciar a escassez". Ou seja, luxo implica ser seletivo, trabalhar 
com pequenos volumes. "Se o luxo se massifica, ele perde o status, a aura do luxo. Uma operação 
de luxo tem de ser necessariamente para poucos e para que isso aconteça, ela tem de forçar os 
preços a um patamar excludente, de forma a conseguir limitar o perfil de público que a acessa", 
diz o consultor. 



 
Marcos Cobra, professor titular e chefe do departamento de marketing da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/SP) vai além. Segundo ele, para efeito da imagem do produto muitas vezes, longe 
de baixar, a estratégia é aumentar os preços, de forma a caracterizar uma exclusividade para o 
comprador. "A demanda não é elástica em relação ao preço no mercado do luxo. A diferenciação 
não se dá só com relação à qualidade, mas também com relação ao preço", afirma. "A 
preocupação não está em reduzir preço. Se eu encontrar uma caneta Mont Blanc por um preço 
muito aviltado, vou desconfiar que possa ser um produto pirateado", diz Cobra. 
 
E até existe, segundo o professor, um mercado paralelo de marcas famosas com preços também 
altos. Uma bolsa Dolce & Gabbana falsa, por exemplo, diz ele, tem um mercado muito bom com 
preços altos, próximos aos do produto verdadeiro. Para a clientela de consumo do luxo, diz Cobra, 
valorizar de uma maneira tão exacerbada o preço alto tem um aspecto psicológico, que é a busca 
pela exclusividade. "É mais ou menos como um troféu. A pessoa diz: ´Consegui chegar lá, 
comprei aquele produto porque ele é caro´. Se ele se tornar barato todo mundo tem acesso", diz. 
 
Edson D´Aguano, consultor de empresas e presidente da Consultive D´Aguano & Associados, nota 
que, dentro de uma mesma marca tende a haver duas linhas com margens de comercialização 
diferentes. No mercado de moda, principalmente do luxo, diz, os produtos mais básicos, mais 
padronizados, têm margem menor e volume maior, enquanto os mais exclusivos e selecionados 
têm margens maiores, lucratividade maior e volume menor. 
 
Ele cita como exemplo os automóveis da marca Mercedes Benz, cujos modelos mais exclusivos 
custam cerca de R$ 500 mil e têm um volume de vendas pequeno. Já o modelo "popular" da 
empresa, o Classe A, que parou de ser fabricado este mês no país, tem uma margem menor. 
Segundo ele, os modelos mais caros de uma mesma marca pertencem à categoria "high lux" (alto 
luxo), enquanto os de preço menor, encaixam-se na faixa "new lux" ou "masstigio", neologismo 
que significa produto ou marca de prestígio para uma massa consumidora. 

 
 
Leia Mais 
 
Executivos lotam salas de aula das universidades 
Juliana Mariz  
 
A proliferação de cursos voltados para a gestão do alto consumo acompanhou a expansão do 
setor, que registra crescimento de 35% ao ano. Profissionais que trabalham com marcas de luxo 
ou pretendem ingressar neste mercado voltaram à sala de aula para aprender os macetes deste 
nicho. Executivos, vendedores e fornecedores do segmento querem se municiar de ferramentas 
para melhor atender os clientes abonados. Em 2004, foi lançado o primeiro curso de gestão de 
luxo do Brasil pela Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). Atualmente, existem mais três 
com cronograma e carga horária variadas. 
 
A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) apresentou em abril o curso "Marketing 
Premium - Estratégias de Marketing e Comunicação para Produtos e Serviços Premium: 
transformando luxo em sonho de consumo". O programa tem 15 semanas de duração e 120 
horas/aula com palestras de empresários do setor, estudo de casos e aulas de marketing, 
propaganda, história da arte, antropologia do consumo, entre outras disciplinas. O diferencial, 
segundo o coordenador Mário René, está no título. "Não é um curso de luxo. Utilizamos a palavra 
premium porque é mais abrangente. Queremos ensinar sobre produtos e serviços de alta 
qualidade e não apenas marcas. Uma agência de turismo, por exemplo, pode estar voltada para 
um consumidor classe A. A palavra luxo está muito ligada à ostentação", afirma. A próxima turma 
de 40 alunos terá início em outubro. 
 



A partir de uma pesquisa realizada sobre o comportamento do consumidor de alta renda, o Provar 
(Programa de Administração do Varejo) ligado à Fia (Fundação Instituto de Administração), 
instituição criada por professores da FEA/USP, organizou o curso Estratégias e Tendências no 
Varejo de Luxo, que acontece entre os dias 19 e 22 de setembro. Pela carga horária, a proposta é 
dar um "aperitivo" àqueles que querem começar a ter contato com o assunto. As aulas são 
destinadas a profissionais e fornecedores do varejo de luxo com conteúdo que vai abordar de 
tendências ao visual merchandising das lojas. "É um nicho de mercado bastante amplo se 
pensarmos nos clientes classe A e AAA", explica o coordenador Luiz Paulo Lopes Fávero. 
 
Precursora na criação de um programa específico de ensino, a Fundação Armando Álvares 
Penteado (Faap) está formando a terceira turma de seu MBA gestão de luxo, lançado em 2004. O 
curso foi organizado a partir do tripé: 1) O universo do luxo; 2) A gestão do luxo e 3) A estratégia 
das marcas e corporações de luxo. É destinado a profissionais que tenham experiência em 
administração. "Queremos formar e não apenas informar, portanto optamos por uma carga 
horária maior complementada por eventos paralelos", explica Silvio Passarelli, diretor da 
Faculdade de Artes Plásticas da Faap. 
 
A inauguração de Cartier, Louis Vuitton e Tiffany no Rio de Janeiro fez o mercado carioca também 
despertar para o assunto. A designer de jóias e especialista em marketing pela Fundação Getúlio 
Vargas, Kátia Faggiani, percebeu a necessidade de preparar os profissionais e organizou o curso 
executivo Marketing de Produtos de Luxo. 
 
Segundo Kátia, a especialização na faculdade carioca, que dura seis meses, é abrangente. O curso 
é destinado a empresários, mas também designers de móveis, estilistas, antropólogos". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 ago. 2005, Valor Especial, p. F1 


