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Grifes apostam em produtos de até R$ 2.000 para
conquistar mais clientes
PEDRO DINIZ
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Recomendar 35 1

O luxo em São Paulo cabe no bolso e pode ser dividido em até cinco
vezes sem juros (mais abaixo, veja imagens de produtos).

Aposta antiga dos especialistas em consumo de alto padrão, a máxima
deve ser o lema das gigantes internacionais da moda para os próximo
anos.

Conheça erros clássicos das vendedoras de loja feminina

A abertura de lojas chiques em shoppings neste ano --entre elas Prada e Miu Miu-- pode
até ter causado furor entre os entusiastas das passarelas; porém, é no consumo de
itens de até R$ 2.000 e que podem ser parcelados, e não em seu "prêt-à-porter", que as
grifes devem encontrar o caminho para se firmar no Brasil.
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"As marcas estrangeiras de moda trouxeram seu 'feijão com arroz', ou seja, produtos
mais baratos que seguram o faturamento do fim do mês.

Além disso, estão percebendo a necessidade de ajustar o preço de alguns itens para
atingir mais consumidores", analisa Fábio Justos, sócio da agência Acaju do Brasil, que
representa e gerencia grifes internacionais no país.

A empresa, dirigida por ele e pelo franco-
suíço Dimitri Mussard, tem em seu rol de
marcas as francesas Vicomte A.,
patrocinadora do time de polo do príncipe
William, e Clémence de Gabriac, de cuecas
de luxo.

Bom exemplo desse ajuste nos preços é o da
grife Hermès, que possui só uma loja na
América Latina, no shopping Cidade Jardim,
na zona oeste.

Desde a abertura do ponto paulistano, em
2009, a etiqueta francesa de luxo diminuiu
ao menos duas vezes o preço de seu
emblemático "carré". Os lenços de seda
estampados custavam, em novembro do ano
passado, cerca de R$ 1.400. Numa estratégia
de reposicionamento, passaram a ser
vendidos, neste mês, por R$ 1.190.

"O Brasil não consome luxo como os países
da Ásia, que respondem pela maioria dos
investimentos das grandes marcas em
território estrangeiro. Aqui, há um trabalho
de consolidação, que deve durar até 2016",
afirma Justos. Do continente americano, o
Brasil é o país que deve apresentar os
melhores resultados do segmento a médio
prazo.

Pesquisa divulgada neste mês pela
consultoria italiana Bain & Company aponta
que, nos próximos cinco anos, o mercado de
luxo irá crescer entre 15% e 25% no Brasil -
-a média do continente é de 13%. No
balanço deste ano, de acordo com o estudo,
a receita brasileira no setor será de € 2,7
bilhões (mais de R$ 7 bilhões).

FEITO NO BRASIL

Para alcançar resultados positivos, as grifes
de luxo miram na consumidora da classe A
como objeto de desejo. Disputada a peso de
diamante pelo mercado, seus gostos e
desejos servem de mote para a adoção de
estratégias pelas marcas.

Mas conquistá-las não é tarefa simples. "A
grife pode até ser símbolo de status, mas
atendimento personalizado, acabamento e o
comparativo de quanto vale o produto no
exterior e quanto é cobrado no Brasil são
decisivos", afirma a consultora Daniela Daud Malouf, sócia-diretora do Instituto
QualiBest, especializado em pesquisas no mercado de luxo.

Por meio da Rede La Clé, braço da empresa que estuda o comportamento das
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A personal stylist Maria Pia Brunoro ajuda mulheres de alto poder aquisitivo nas primeiras "compras de
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compradoras da classe A, Daniela reuniu números detalhados sobre mulheres de todo o
país que possuem cartões premium e têm, em média, renda familiar de R$ 30 mil por
mês.

Entre os tópicos da pesquisa, de agosto, chama a atenção o fato de a grife brasileira Le
Lis Blanc ser a mais citada --por 35% das mulheres-- no quesito loja feminina. "Para a
maioria delas, o volume de compras não está concentrado nas peças das grifes
internacionais, mas em roupas que as atendam em várias ocasiões. Estrangeiras como
Prada e Louis Vuitton são preferência quando se trata de acessórios e outros itens
menores."

A administradora Valéria Romano, 39, aposta em acessórios quando compra itens de
marcas de luxo internacionais no Brasil. "Comparo bastante os preços cobrados no
exterior com os daqui. Além disso, o corpo da brasileira é mais curvilíneo. Só garimpo
bons pequenos acessórios e cosméticos."

Ela faz coro aos especialistas ouvidos pela reportagem ao afirmar que, mais do que
status, essa lojas oferecem "bens duráveis", que valem o investimento. "Mas não acho
justo pagar R$ 10 mil em um item só por causa da logomarca estampada", diz Valéria.

A personal stylist Maria Pia Brunoro, 36, sabe bem disso. Ela atende, diariamente,
mulheres de alto poder aquisitivo em busca de assistência. Segundo ela, no ranking das
primeiras "compras de grife" das clientes está uma pequena carteira da Louis Vuitton,
seguida por óculos Chanel e lenços Hermès. "Das marcas estrangeiras, preferem
acessórios icônicos, mais acessíveis mesmo. O 'prêt-à-porter', muito mais caro, não é o
primeiro lugar nos 'closets'."

Não à toa, a Louis Vuitton abriu, no mês passado, no shopping Cidade Jardim, sua 12ª
"global store". Primeira do tipo na América Latina, a loja-conceito vende, sem exceção,
todos os itens lançados pela grife, dos mais baratos aos mais caros.

A Gucci, depois da Louis Vuitton na lista de marcas mais conhecidas do mundo,
segundo a consultoria Interbrand, não ficou para trás. No início deste mês, inaugurou,
no shopping JK Iguatemi, a primeira Gucci Homem do Ocidente, na qual são vendidos
itens exclusivos para rapazes bem nascidos --e para aqueles que querem parecer um
deles.

O MELHOR DE SÃOPAULO COMPRAS 2012

Paulistano pretende gastar mais de R$ 600 com presentes de Natal
'Shoppings de SP querem muita, muita luz', diz decoradora
Após chegada do JK Iguatemi, procura por pontos subiu 30% no Itaim
Com mais de 15 andares, edifício com lojas atrai endinheiradas no Itaim Bibi
Grifes apostam em produtos de até R$ 2.000 para conquistar mais clientes
Paisagista indica onde comprar árvores de Natal em SP
Shoppings sorteiam carros de até R$ 270 mil em promoções de fim de ano
Conheça erros clássicos das vendedoras de loja feminina
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COMPRAR

AS METAMORFOSES DO
GORDO
Georges Vigarello
De: 45,00
Por: 40,50

COMPRAR

COMO ENTREI NA LISTA NEGRA
DA HERMÈS
Michael Tonello
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Comentar esta reportagem

Pequenos paulistanos de estilos e regiões diferentes dão dicas para o Natal
Presentes de Natal para todas idades e bolsos

OPÇÕES DE LOJAS E PRESENTES

Confira 350 sugestões de lojas para encontrar o melhor presente de Natal
Artísticos: peças únicas para presente, além do circuito de galerias de arte
Aos domingos: lojas fogem à regra e ficam abertas nesse dia o ano inteiro
Para bebês: com imaginação, marcas têm produtos que fogem da mesmice
Até R$ 30: opções para quem está com orçamento curto e lista de presentes longa
Para quem tem tudo: templos do design para quem não se impressiona facilmente
No museu: saiba onde achar presentes enquanto se passeia em SP
De última hora: conheça lugares para comprar presente na hora do aperto
Comestíveis: veja delícias para presentear, sem pensar muito
De madrugada: lojas para quando as horas úteis não forem suficientes
Originais: lojas têm utilitários (e inutilitários) criativos para presente
Toque final: lojas em que o papel de embrulho é um presente à parte

Confeitaria fashion de Londres dá receita de cupcake vegano
'Porsche 911' traz imagens históricas do carro esportivo; veja
Sommelier harmoniza filosofia e cerveja; ouça
Autora de 'Mentes Perigosas' lança livro sobre o ciúme
Especialista escreve sobre o mercado de luxo brasileiro
Coleção de idiomas "15 Minutos" ganha desconto de 30%
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Ver todos os comentários (0)

Termos e condições

Links Patrocinados

Promoção Vai de Visa
Concorra a 1 TV LED todos os dias Clique e Participe!
www.PromocoesVisa.com.br

Camisas Shoulder no Lets
Camisas Femininas da Moda em Oferta Compre Já com até 30 dias p/ Troca
www.UseLets.com.br

Procura Apartamentos?
Na Fernandez Mera Você Encontra um Apto Ideal p/ Você! Confira Aqui.
FernandezMera.com.br

Anuncie aqui
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