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Atualmente nenhuma ferramenta de comunicação se compara à internet. Em termos de agilidade, 
acessibilidade, penetração e, em alguns casos, até confiabilidade, a internet superou, e muito, 
veículos consagrados pela comunicação como revistas e jornais. A força dessa poderosa 
ferramenta, disseminada na segunda metade da década de 1990, é tanta que foi capaz de 
transformar segmentos como o da publicidade. Por outro lado, o luxo durante muito tempo não 
fez uso da comunicação massiva. Não fez por que não dependia dela para se tornar desejado e 
"comercializado". Produtos e serviços com a aura de exclusividade, beleza, perfeição e 
originalidade eram comunicados pelas experiências individuais, até hoje o meio mais contundente 
quando se trata de construir e destruir uma marca.  
 
Não por acaso, mas por uma questão de sobrevivência quando estamos falando de luxo acessível, 
as marcas de luxo lançaram mão da comunicação tradicional, essa transformação aconteceu junto 
com a era do marketing, que no final da década de 1960 impactou o mundo todo com uma nova 
forma de as marcas se apresentarem e se venderem.  
 
Mesmo o luxo tendo sido um dos últimos segmentos de negócios a se render à publicidade, isso 
não comprometeu em nada seu desempenho, tanto sob o aspecto de negócios, quanto sob o 
aspecto de sua qualidade na comunicação. Pelo contrário, a publicidade feita por marcas de luxo é 
algo completamente coerente com o luxo e, por isso, eficiente, admirada e desejada. Milhões são 
destinados pelas marcas para que se lance ou se faça a manutenção da marca de um produto. O 
comercial do perfume Chanel nº 5, estrelado por Nicole Kidman e Rodrigo Santoro é um bom 
exemplo, consumiu U$ 32 milhões.  
 
O surgimento da internet transformou a publicidade e mais uma vez, fez com que o luxo 
repensasse uma nova forma de comunicar, seduzir e, principalmente, vender sem toda a aura e a 
emoção de uma loja, de uma vendedora impecável e do apelo emocional. Dessa forma estava 
lançado o desafio, na verdade está, porque a história de sites de luxo ainda está sendo feita. São 
poucos e que ainda não têm a pretensão de vender. Salvos, claro, os sites que vendem 
cosméticos e perfumes, estes sim produtos tidos como acesso no mercado de luxo e sucesso de 
vendas nesses sites.  
 
De forma geral, o volume das vendas realizadas via internet são ínfimas se comparadas à venda 
tradicional em lojas. Na verdade, os sites de luxo das marcas ainda são exercícios de estratégias 
de marketing. As pessoas sedentas por informação, que buscam estar sempre à par de tudo que 
acontece, inclusive no segmento do luxo, quase que automaticamente digitam www e o nome da 
marca.  
 
Defendo que qualquer negócio, seja ele qual for, deve investir num site, seja na área de luxo, 
premium ou de trading-up. Essa poderosa ferramenta é um dos cartões de visitas da empresa, 
funcionam mais ou menos como "me digas seu site e eu te direi quem és". Os sites 
www.eluxury.com e www.lvmh.com, ambos do grupo LVMH e www.chanel.com são bons 
exemplos. Os sites de luxo estão à espera de um novo público, que por algum motivo não se 
sente à vontade para entrar numa loja ou participar de ações que promovam esse produto ou 
serviço.  
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