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Assim como o número de pessoas muito ricas no mundo atinge um recorde histórico, o mesmo 
acontece com a dificuldade de capturar seus dólares. Estudo da American Express, a ser divulgado 
hoje, mostra que os consumidores de artigos de luxo estão gastando seu dinheiro, cada vez mais, 
de maneira não tradicional. Isso significa que as marcas de luxo terão de repensar suas ofertas e 
estender suas grifes a outros setores do mercado. 
 
"O comportamento dos consumidores está mudando. Já não basta simplesmente criar um produto 
maravilhoso", diz Massimo Quarra, presidente regional da American Express para Europa, Oriente 
Médio e África. 
 
Essa é a primeira investigação da American Express sobre os hábitos do segmento mais rico de 
seus consumidores. No fim de 2004, o número total de milionários mundiais cresceu 7,3%, para 
8,7 milhões de pessoas, com ativos no total de US$ 33,3 trilhões, segundo o Relatório de Fortuna 
Mundial de 2006 da CapGemi-ni/Merrill Lynch. "Todo mundo quer falar com eles; o problema é 
como", diz Quarra. Realizada pela Future Laboratory, uma agência londrina especializada em 
previsão de tendências, o estudo baseou-se em entrevistas com 100 executivos nos setores de 
moda, aumentos, viagem e design. 
 
Heston Blumenthal, por exemplo, dono de um restaurante e conhecido por suas pesquisas sobre a 
química dos alimentos, observou crescente ênfase, por parte de seus clientes, em questões 
ambientais e sociais — preocupação demonstradas também pelo estilista de moda Giorgio Armani 
e o designer de móveis Ron Arad. 
 
O arquiteto Jun Aoki, o principal executivo operacional do Ritz-Carlton, Simon Cooper, e o 
designer Mareei Wanders dizem ter notado um crescente anseio por experiências individuais. "Já 
não se trata mais de fazer tudo o que os outros fazem, trata-se de fazer o que os outros não 
fizeram", explica Cooper. 
  
Embora o foco do levantamento tenha sido consumidores europeus, Quarra disse acreditar que as 
mesmas tendências deverão manifestar-se nos consumidores em mercado emergentes em dois a 
três anos. 
 
Muitas das conclusões parecem contradizer as atuais tendências no setor de luxo tradicional. É 
difícil, por exemplo, conciliar a crescente importância de artigos feitos sob encomenda com a 
expansão mundial de grifes sofisticadas, que oferecem produtos similares em vários países.  
 
Nessa mesma linha, a importância da tecnologia pode fazer soar um alarme em empresas que 
insistem no valor de tradições que vêm de décadas, valorizando objetos feitos à mão. Numa 
perspectiva mais ampla, a pesquisa prevê uma alta no turismo ligado a causas sociais e 
ambientais, "hometéis" (apartamentos servidos por atendimento de luxo) e diversificação ainda 
maior das marcas — de tal forma que um consumidor poderá almoçar num restaurante Hermes 
antes de fazer compras numa loja Hermes e alugar um carro Hermes. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


