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Caro Participante,

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua participação no Onne Luxo - Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo.

Esperamos que suas expectativas tenham sido alcançadas e que as novas ideias apresentadas possam ser implementadas, 
trazendo benefícios e crescimento para seus negócios e para sua vida pessoal.

Conforme prometido, estamos enviando os principais tópicos abordados no Fórum e que foram autorizados pelos palestrantes 
para divulgação.

Ficamos felizes que o tema “O Negócio do Luxo” e suas estratégias tenham despertado seu interesse. Esperamos você na 
próxima edição, em 2019, para mais insights e reflexões sobre este promissor mercado.

Uma vez mais agradecemos e desejamos muito sucesso!



André D’Angelo
André D’Angelo é autor de “Precisar, não 
precisa”, livro pioneiro sobre o mercado de 
luxo no Brasil. Foi professor do MBA em 
Gestão do Luxo da FAAP (SP) e já participou 
de diversos eventos a respeito do assunto. 

livro@precisarnaoprecisa.com.br

TEMA:

Como construir e gerenciar uma marca de Luxo
Metodologia eficaz para conquistar, encantar e fidelizar clientes através de uma 
marca forte e com propósito coerente.









Ani Mari Hartz
Pós-doutoranda em Marketing pela Nova 
School of Business and Economics (Nova SBE, 
Lisboa, Portugal).  Ani Mari é professora de 
Marketing e de Marketing de Luxo na ESPM 
Sul e sócia-proprietária da empresa AniHartz 
Consultoria em Marketing.

TEMA:

Metodologia VCW
Metodologia pioneira e inovadora para solução de conflitos e problemas em empresas.

A metodologia Value Creation Wheel (VCW) foi criada há mais de duas décadas pelo professor portu-
guês Luís Filipe Lages, com base na sua experiência com empresas, executivos, universidades, estudantes 
e especialistas para a resolução de problemas (desde os mais simples até os mais complexos). Trata-se 
de uma metodologia que tem como características o dinamismo, a personalização, a flexibilidade e ao 
mesmo tempo com uma estrutura, o pensar dentro, fora e até mesmo sem “caixas”. Permite a coexistên-
cia com outras ferramentas (matriz SWOT, BCG, design thinking...), ou seja, ela possui uma abordagem 
circular, holística e auxilia no paradoxo da escolha. A VCW envolve os atores da cadeia de valor de uma 
organização como, por exemplo, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, os investidores, entre 
outros. Ela tem dois componentes principais: a Diana e o Tiago. A Diana é o nível teórico, já o Tiago é 
o nível prático. O modelo da metodologia VCW constitui-se em cinco fases: tap (para descobrir valor), 
induce (para criar valor), analyze (para analisar valor), ground (para capturar valor) e operate (para con-
solidar valor), conforme figura 1.

ani.hartz@espm.br



Figura 1 – The Value Creation Wheel (VCW)

Fonte: LAGES (2016).



Essa metodologia pode ser utilizada de forma pessoal (para conseguir emagrecer, por exemplo) quanto de forma profissional e em 
qualquer setor. Neste caso, o convite é para pensarmos no setor de luxo.

Fase 1 VCW -  A descoberta de valor
 Nessa fase (tap), o importante é obter conhecimento sobre a empresa e esclarecer sobre o problema que deverá ser soluciona-
do. Para tanto, normalmente realiza-se pesquisa com base nos materiais internos e externos e, se possível, entrevistas com os gestores. 
Nessa primeira fase da VCW, ainda define-se os indicadores-chave de performance esperados (KPIs - Key Performance Indicators) 
pelos gestores como, por exemplo, o prazo para desenvolvimento do projeto, número de loops para se chegar à solução final, número 
de pessoas envolvidas no projeto, recursos financeiros utilizados no projeto, número de ideias e de filtros a obter e número de soluções 
finais. No sector do luxo, há diversos problemas que a metodologia VCW pode solucionar como, por exemplo, como aumentar o 
faturamento de determinado produto, como diminuir a capacidade ociosa de um estabelecimento, como motivar os colaboradores, 
como lidar com a concorrência entre os colaboradores, como trabalhar a imagem de marca, entre outros. Para cada problema, deve 
ser construída uma VCW.
 
Fase 2 VCW -  A criação de valor para a CMJP
 A segunda fase da VCW (induce) deve envolver diversos atores da cadeia de valor e é dividida em duas partes. A fase 2a que 
consiste em obter o máximo de ideias possíveis para resolver o problema. A fase 2b que consiste em conseguir o máximo de filtros/
critérios para selecionar posteriormente as ideias obtidas..
Na fase 2, é importante contemplar tanto os stakeholders internos (gestores, colaboradores) quanto os externos (clientes, fornece-
dores, pessoas comuns com muito, pouco ou até mesmo sem conhecimento da empresa e do setor). Para isso, pode-se utilizar diversas 
abordagens como, por exemplo, brainwriting e brainstorming e ter o cuidado de não “matar” alguma ideia e/ou filtro porque nesta fase 
não existem ideias/filtros “bons ou maus”. Os envolvidos podem utilizar várias ferramentas para a obtenção das ideias e filtros, ou seja, 
não há uma forma única e ideal para a execução dessa fase. 



Fases 3 VCW – Para analisar valor 
 A terceira fase da VCW (analyze) é o momento dos decisores-chave voltarem à cena, pois eles devem selecionar as ideias (fase 
3a) e os filtros (fase 3b) com mais potencial oriundos da fase 2. Os decisores-chave ainda deverão classificar os filtros do mais ao menos 
importante (fase 3c). 

Fase 4 VCW – Para capturar valor 
 A quarta fase (ground) pode ser dividida em 4a e 4b. Na fase 4a, os decisores-chave devem construir o chamado funil de criação 
de valor (VCF - Value Creation Funnel), que consiste na aplicação dos filtros mais importantes às ideias previamente selecionadas na 
fase anterior (3). Dessa forma, é possível verificar as ideias com mais potencial de serem implementadas. Já na fase 4b, são apresentados 
os conceitos e/ou protótipos para as soluções finais. Além disso, sugere-se que mantenham todas as soluções excluídas do funil de 
criação de valor em um banco de dados para futuros projetos e/ou nova aplicação da VCW. 

Fase 5 VCW – Para consolidar valor

 Na fase 5 da VCW (operate) é preciso elaborar um plano de ação que pode utilizar diferentes ferramentas (3Ms, business 
model canvas, entre outros) e os decisores-chave decidem se devem ou não avançar ou até mesmo retornar à alguma fase da VCW.

Leitura recomendada:
LAGES, Luís Filipe (2016). VCW - Value Creation Wheel: Innovation, technology, business, and society. Journal of Business Research, 
69(11), 4849-4855. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/302553288_VCW-Value_Creation_Wheel_Innovation_
technology_business_and_society 



TEMA:

O novo DNA do Luxo
Um raio-X do mercado brasileiro do Luxo: detalhes e informações para uma nova 
perspectiva em metas de atuação neste segmento.

Claudio Diniz
CEO da Maison du Luxe e autor dos livros 
“O Mercado do Luxo no Brasil: Tendências 
e oportunidades” (editora Seoman) e “The 
Luxury Market in Brazil” (editora Palgrave 
Macmillan), Claudio é coordenador da 
Comissão do Luxo da Câmara de Comércio 
França Brasil em São Paulo e Rio de Janeiro. É 
coordenador do curso de Imersão em Gestão 
do Luxo no ISC Business School em Paris 
e professor em várias instituições de ensino 
no Brasil. Ministra palestras sobre o mercado 
do Luxo no Brasil em várias empresas e já 
escreveu vários artigos e entrevistas para 
revistas, jornais e TV. É Embaixador de Turismo 
do Rio de Janeiro, título concedido pela 
Fundação Cesgranrio e pela Associação de 
Embaixadores do Rio de Janeiro.

www.maisonduluxe.com.br 

claudio@claudiodiniz.com
FB/ Claudio Diniz
@claudiodiniz
www.maisonduluxe.com.br



As marcas precisam interpretar as aspirações de seus clientes, sem perder o seu DNA. 



Em 2017 o mercado de Luxo Global voltou ao 
normal e os conglomerados de Luxo  
aumentaram suas vendas e atingiram recordes 
em seus resultados. 
Uma marca hoje tem o compromisso de entregar 
conteúdo, inspiração e experiência. 
O conceito de Luxo vem mudando seu formato 
por causa da relevância  e da importância dos 
millennials. 



Fonte: Bain & Co.



Uma outra característica é que o 

consumidor de Luxo passou a ser um 

Consumidor Universal. 

Quando ele compra fora do Brasil, ele 

não se sente um consumidor turista, 

mas um consumidor da marca, um 

hóspede do hotel, um passageiro de 

uma cia aérea. 

Ele é antenado e conhece as 

diferenças. 

Isso o faz muito mais exigente ao 

consumir no Brasil. 



O Brasil é um país com uma mesma língua, mas com culturas diferentes em suas 
regiões. Isso deve ser respeitado no consumo. Precisamos entender quem é o 
consumidor de luxo no Brasil e o que o faz ter uma verdadeira experiência de 
consumo. 



Preço e valor têm uma nova relação: se 

nas sociedades dos últimos 30 anos o 

que não tinha preço não tinha valor, nas 

sociedades do futuro o que não tem 

preço é o que tem verdadeiro valor: 

Experiência. Esse é o luxo do sec XXI. 



1. Selena Gomez (122 milhões de seguidores): 
US$ 550 mil (R$ 1,7 milhão) por postagem 
 
2. Kim Kardashian (100 milhões de seguidores): 
US$ 500 mil (R$ 1,6 milhão) por postagem 
 
3. Cristiano Ronaldo (104 milhões de seguidores): 
US$ 400 mil (R$ 1,2 milhão) por postagem 







A LEALDADE COMEÇA NA 
PRIMEIRA VISITA 
 
*Construir confiança é a melhor 
maneira de construir lealdade. 
 
*Humildade, simplicidade com 
elegância e honestidade – não 
concorrer com seu cliente, afinal 
você não é o luxo: você vende luxo. 



TEMA:

A semiótica do Luxo
A linguagem subjetiva do marketing de Luxo e seus sistemas de significação.

Clotilde Perez
Pós-doutora em Design Thinking pela Stanford 
University, Clotilde é professora titular de 
Publicidade e Semiótica da USP.  É vice-
presidente da Federación Latinoamericada 
de Semiótica (FELS) e editora da Signos do 
Consumo. Sócia-fundadora da Casa Semio, 
boutique voltada exclusivamente aos estudos 
Semióticos e de Tendências, que atende as 
principais empresas e agências publicitárias 
do país. Autora do livro “Signos da Marca - 
Expressividade e Sensorialidade”.

OS SENTIDOS DO LUXO
NA CONTEMPORANEIDADE

Profa. Dra. Clotilde Perez

cloperez@terra.com.br



O desejo humano 
é uma falta,
uma pulsão



BUSCA DA COMPLETUDE



Culturalmente, o luxo sempre 
esteve associado à noção de 
vitória da abundância contra a 
escassez. 



As personagens de François 
Rabelais (1494-1553) 
na França, representam 
alguns dos sintomas 
sígnicos mais significativos.



Portanto, o Luxo tem 
raízes sígnicas 

populares associadas à 
abundância, à festa e 

à fertilidade. 



O luxo é o sonho, o que embeleza o cenário da
vida, a perfeição tornada coisa 
pelo gênio humano. 

Gilles Lipovetsky

“



Luxo é diferenciação social

Luxo é ferramenta de 
management de marca 
(o prestígio de um top de linha repercute 
no conjunto dos modelos)

Luxo é singularidade, originalidade, 
gosto pessoal livre das normas

SIGNOS DO LUXO



Os bens e serviços que utilizamos para nos 
reproduzir física e socialmente nos auxiliam 
na “descoberta” ou na “constituição” de nossa 
subjetividade e identidade. Mediante a 
oportunidade que nos oferecem de 
expressarmos os nossos desejos e 
experimentarmos as suas mais diversas 
materialidades, nossas reações a elas são
organizadas, classificadas e memorizadas e

nosso autoconhecimento 
é ampliado.



CONTEMPORANEIDADE

Há uma evaporação da grand narrative – o
enredo dominante por meio do qual
somos inseridos na história como seres
tendo um passado definitivo e um
futuro previsível.

Século XX para XXI



desemprego

Ressaca 7 x 1

Desastres 
ambientais

Ódio, 
intolerâncias

genderless

novas relações

Lava Jato

endividamento

Zika, Dengue, 
Chikungunya, H1N1

insegurança

Identidade 
nacional retraída

Crise 
econômica

Crise 
política

corrupção



Respeito ao ambiente
Saudável

Herança cultural
Produtos com “alma”

Narrativas
Ético

Novo Luxo

Herança
Tradição

Qualidade
Minimalismo

Raro
Caro

Padrão gosto

Luxo
Tradicional

Exagero
Exibicionismo

Ostentação
Maxi

Intensidade
Hipérbole

Luxo
Ostentação

CONVÍVIO



TEMA:

Luxo e comunicação: desafios do social media
Segredos e táticas para comunicar o Luxo para o público de Luxo, via mídias sociais. 

Fabiano Mazzei
Jornalista com 20 anos de carreira, Fabiano 
já foi Editor de Negócios para a Revista Isto 
é Dinheiro. É coordenador de conteúdo 
acadêmico do Istituto Europeo di Design 
(IED) e gestor de conteúdo e comunicação da 
empresa Avantto Administração de Aeronaves, 
líder da aviação compartilhada no país. 

@luxurycontent  
www.luxurycontent.com.br
(11) 99666-4536

OS DESAFIOS  
DO SOCIAL MEDIA  
NO LUXO 
ONNE	LUXO	–	Forum	Sul-Americano	dos	Negócios	do	Luxo	2018	



Análise Consumo 

• MUNDO	
•  9%	das	vendas	de	luxury	goods	
em	2017	foi	feita		
via	online	(Bain&Co.);	
•  24%	a	mais	do	que	em	2016;	
•  2025:	25%	do	consumo	de	luxo	
global	será	via	e-commerce;	

• BRASIL	
•  116	milhões	de	brasileiros	
conectados	na	internet	em	2017	
(IBGE);	
•  	65%	compraram	online	no	
último	ano	(PwC);	
•  Eletrônicos	(27%)	e	Vestuário	
(22%)	lideram	nos	segmentos	
mais	buscados;	



Análise Comportamento (BR) 

• Dos	139,1	mi	de	brasileiros	
conectados	por	mês,	130	mi	
estão	nas	redes;	
•  9h14	conectados	por	dia/3h39	
nas	redes	sociais;	
•  92%	usuários	do	FB	acessam	
pelo	celular;	
•  (Fontes:	We	Are	Social/
Hootsuite/SimilarWeb)	

•  YouTube	engaja	mais:		
20’33”	por	visita	(9,6	páginas);	
•  Facebook	13’55”		
(11,8	páginas);	
•  57	mi	no	Instagram		
(2o.	RM);	
• Mulheres	são	59%	no	Instagram;	



Presença digital é a chave. 

•  “A	conversa	está	acontecendo	com	ou	sem	você.	Você	pode	até	
escolher	não	participar,	mas	não	pode	escolher	ficar	de	fora.”		
Matt	Jacobson,	head	MKT	Instagram	
•  “As	mídias	sociais	são	a	mais	poderosa	e	acessível	maneira	de	se	

construir	o	awareness	sobre	uma	marca.”	
Christopher	Parr,	expert	MKT	Digital	



Marcas de luxo nas redes sociais… 

•  EFEITO	
• ATRAEM	4x	mais	do	que	marcas	
convencionais;	
• GANHAM	20x	mais	likes	em	suas	
postagens;	
•  ENGAJAM	por	mais	tempo	a	
audiência;	
• GERAM	mais	desejo	entre	os	
seus	seguidores;	

• CAUSA	
•  Enfoque	aspiracional	seduz	a	
audiência;	
• Consumidor	é	mais	ativo	e	gosta	
de	compartilhar;	
• Conteúdos	exclusivos	e	de	alta	
qualidade;	
• Acesso	restrito	estimula	a	busca	
do	pertencimento;	



EXCLUSIVIDADE 
Remete	à	restrição	de	acesso		
– seja	ele	financeiro	ou	cultural	–	a	
determinada	classe	de	produtos	e	serviços,	
gerando	o	desejo.	



EXPERIÊNCIA 
Novo	valor	do	luxo,	ele	destaca	as	vivências	
reais	e	não	a	posse,	atendendo	a	uma	
demanda	dos	millennials.	



As 5 dicas essenciais: 

•  #1	
Defina	a	rede	social	mais	sintonizada	com	o	seu	cliente;	
•  #2	
Valorize	os	atributos	de	sua	marca	nas	postagens;	
•  #3	
Busque	sempre	conteúdo	de	alta	qualidade;	
•  #4	
Alinhe	suas	plataformas	digitais	para	melhor	performance;	
•  #5	
Crie	um	discurso	próprio	e	conduza	a	conversa	online;	



Fernando Lucchese
Médico cardiologista, Lucchese é palestrante e 
escritor com renome internacional, especialista 
em aconselhamento para uma vida saudável. 
É chefe do Grupo de Transplantes Cardíacos 
do Hospital de Transplantes Dom Vicente 
Scherer e diretor do Hospital São Francisco de 
Cardiologia e Transplantes.

TEMA:

A vida saudável é um Luxo
Cuidados básicos para uma vida saudável e o grande tema do Luxo 
da atualidade: busca da felicidade, saúde e paz interior.

www.doutorcoracao.com.br
FB/ heartteam
lucchese@santacasa.tche.br

UM BOM ESTILO DE VIDA  É PURO LUXO 

FÍSICO 

PSÍQUICO 

FAMILIAR 

FINANCEIRO 

PROFISSIONAL 

AMBIENTAL 

ESPIRITUAL 

 
ESTILO DE VIDA = SAÚDE 

 

ALIMENTAÇÃO 

LAZER 

EXERCÍCIO 



ESTILO DE VIDA 

= 
SAÚDE 

= 
FELICIDADE 

= 
LONGEVIDADE 

EQUAÇÃO DO LUXO 



Nem sempre viver muito é bom 

•  Aumentamos a expectativa de vida, mas 
não aumentamos o tempo de vida 
saudável. 

•  Convivência com a doença aumentou 
para 10% da vida. 

 



VIDA LONGA E SAUDÁVEL 
É UM LUXO 



As zonas do luxo são 
também zonas de felicidade 



Ser feliz é um luxo 



Franz Figueroa
Head UX Designer do BEPiD Porto Alegre, 
Franz supervisiona equipes de desenvolvimento 
de aplicativos e games para a iPhone, iPad, 
Watch e Apple TV. Desde 2000, trabalha
como consultor de UX no mercado latino-
americano. É coordenador do Curso de 
Produção Multimídia da Faculdade Senac-RS, 
onde também atua como professor de UX, 
Storytelling, Criatividade e Design Thinking.

TEMA:

Tecnologia e Luxo
Inovações tecnológicas para auxiliar e facilitar a interação com clientes 
tanto online quanto off-line.

@franzfigueroa
FB/ franzfigueroaf
franzfigueroa@gmail.com



















Sebastien Santos (França)
Atuou por 15 anos, no Japão, como
diretor de renomadas marcas de Luxo 
como Givenchy, Bulgary, Harry Winston, 
Swatch Group e Porsche Designer. 
Atualmente, Sebastien trabalha como 
consultor estratégico para algumas marcas 
de Luxo no Japão e na França, além de 
lecionar na Université Paris- Dauphine, 
Istituto Marangoni, ISC Business School, 
EIML Paris, CREA Geneve. É graduado 
em relojoaria pela Hiko Mizuno College 
of Jewelry, Tokyo, com MBA em Luxury 
Management pelo HEC Paris. 

TEMA:

As antileis do Luxo e o Luxo na França
O mercado do Luxo a partir da fonte principal de criação e promoção, a França.

Le  Luxe
Sébas&en	  SANTOS	  –	  2018	  

FÓRUM	  SUL-‐AMERICANO	  DO	  NEGÓCIO	  DO	  LUXO	  

sebastien.santos@icloud.com



Origines  et  significa-ons
Sébas&en	  Santos	  



Luxe  :  un  terme  ambivalent

Lux	  ou	  Luxus	  ?	  
	  

Ø Lux	  :	  la	  lumière,	  la	  pureté,	  
éclatant	  

	  
Ø Luxus	  :	  la	  corrup6on,	  

l’excès	  (a	  donné	  en	  
français	  ”luxure”	  et	  
“luxa6on”)	  

	  
14	  mai	  2018	  –	  Porto	  Alegre	   Sébas8en	  Santos	  



Le luxe peut éventuellement influencer la mode, mais ne 
peut en aucun cas suivre la mode 

Oscar Wilde 



Les  an'-‐lois  du  marke'ng
Sébas&en	  Santos	   As anti-leis do marketing do luxo superlativo



1)	  Oubliez	  le	  positionnement	  :	  le	  luxe	  ne	  se	  compare	  pas	  

182	  

ü  Le	  luxe	  doit	  avoir	  un	  caractère	  unique	  

ü  Ne	  vous	  comparez	  pas	  

ü  Le	  luxe	  est	  superla:f,	  pas	  compara:f	  

Esqueça o posicionamento: o luxo não é comparativo



2)	  Votre	  produit	  a-‐t-‐il	  suf2isamment	  de	  défauts	  ?	  

183	  

ü  Le	  luxe	  est	  fait	  à	  la	  main	  
ü  Le	  luxe	  est	  comme	  la	  vie	  :	  idéal	  avec	  des	  défauts	  

O seu produto tem defeitos o suficiente?



3)	  N’adaptez	  pas	  le	  produit	  aux	  demandes	  de	  vos	  clients	  

184	  

ü  Respectez	  votre	  iden2té	  

ü  N’obéissez	  pas	  aux	  tendances	  et	  aux	  marchés	  

ü  Conservez	  une	  vision	  sur	  le	  long	  terme	  

Não adapte o produto às demandas dos seus clientes.



4)	  Excluez	  les	  non-‐adeptes	  

ü  Nous	  avons	  tous	  des	  ennemis	  et	  tout	  le	  monde	  ne	  peut	  pas	  adorer	  votre	  
marque	  

ü  Concentrez-‐vous	  sur	  vos	  adeptes	  et	  ne	  recherchez	  pas	  le	  consensus	  

Exclua os não-adeptos



5)	  Ne	  répondez	  pas	  systématiquement	  à	  la	  demande	  en	  hausse	  

ü  “Quand	  un	  produit	  se	  vend	  trop,	  nous	  l’arrêtons”	  	  
Patrick	  Thomas,	  ancien	  PDG	  d’Hermès	  

ü  Il	  doit	  y	  avoir	  davantage	  de	  personnes	  rêvant	  à	  la	  marque	  
que	  de	  clients	  qui	  l’achètent	  

Ø  Valeur	  de	  rêve	  de	  la	  marque	  

Não responda sistematicamente à demanda em alta



6)	  Dominez	  le	  client,	  ne	  cherchez	  pas	  l’égalité	  

ü  Le	  luxe	  est	  la	  conséquence	  de	  la	  méritocra3e	  
ü  Les	  marques	  de	  luxe	  sont	  à	  la	  fois	  la	  récompense	  et	  le	  signe	  

de	  l’éléva3on	  progressive	  
Ø  Maintenir	  une	  distance	  pour	  préserver	  une	  aura	  de	  mystère	  

Domine o cliente, não procure a igualdade



7)	  Créez	  des	  barrières	  à	  l’entrée,	  à	  l’achat	  des	  clients	  

L’absence	  de	  rareté	  conduit	  à	  
la	  résolu3on	  immédiate	  du	  
désir	  

Ø  Limiter	  les	  points	  d’accès	  
(nombre	  de	  bou3ques)	  

Ø  Faire	  a;endre	  vos	  clients	  

Crie barreiras iniciais para a compra do cliente



8)	  Défendre	  les	  clients	  contre	  les	  non-‐clients	  

Les	  marques	  doivent	  préserver	  les	  privilèges	  de	  leurs	  clients	  
Ø  Les	  passagers	  de	  la	  Première	  Classe	  ne	  doivent	  pas	  rencontrer	  ceux	  de	  la	  Classe	  

Economique	  

Defenda os clientes dos não clientes



9)	  Le	  rôle	  de	  la	  publicité	  n’est	  pas	  de	  vendre…	  

ü  …	  mais	  de	  faire	  rêver	  à	  la	  marque	  

ü  La	  publicité	  doit	  communiquer	  les	  valeurs	  de	  la	  marque	  

O papel da publicidade não é vender



10)	  Communiquez	  aussi	  à	  l’extérieur	  de	  votre	  cible	  

ü  Le	  luxe	  a	  2	  face+es	  de	  valeurs	  :	  le	  luxe	  pour	  soi	  et	  le	  regard	  
des	  autres	  

ü  Il	  faut	  plus	  d’admirateurs	  que	  d’acheteurs	  

Divulgue também para além do seu público



11)	  Le	  prix	  supputé	  doit	  être	  supérieur	  à	  la	  réalité	  

La	  valeur	  est	  créée	  lorsque	  le	  prix	  imaginé	  est	  supérieur	  au	  prix	  
réel	  

O preço imaginado deve ser maior que o preço real



12)	  Ce	  n’est	  pas	  le	  prix	  qui	  fait	  le	  luxe,	  mais	  le	  luxe	  qui	  fait	  le	  
prix	  

Le	  luxe	  est	  un	  marke.ng	  de	  l’offre	  :	  plus	  le	  client	  perçoit	  une	  offre	  comme	  du	  
luxe,	  plus	  le	  prix	  peut	  être	  élevé	  

Le	  prix	  s’explique	  par	  les	  valeurs	  de	  la	  marque,	  son	  héritage,	  sa	  qualité,	  sa	  
rareté…	  

Não é o preço que faz o luxo, mas o luxo que faz o preço



13)	  Augmentez	  vos	  prix	  au	  5il	  du	  temps	  pour	  accroître	  la	  
demande	  

Le	  prix	  n’est	  qu’un	  détail	  et	  les	  marques	  de	  luxe	  doivent	  créer	  
davantage	  de	  valeur	  (produits,	  image)	  pour	  les	  clients	  	  

Aumente o preço no decorrer do tempo para fazer crescer a demanda



14)	  Ne	  cherchez	  pas	  à	  vendre	  

Dans	  le	  luxe,	  la	  marque	  ne	  va	  pas	  vers	  le	  consommateur	  pour	  lui	  vendre	  quelque	  
chose	  ;	  c’est	  lui	  qui	  vient	  à	  vous	  pour	  vous	  acheter	  quelque	  chose	  

ü  Les	  clients	  du	  luxe	  sont	  a:rés	  naturellement	  par	  votre	  offre	  

ü  Il	  faut	  partager	  des	  moments	  d’in@mité	  avec	  ses	  clients	  

Não tente vender



15)	  Ne	  mettez	  pas	  de	  stars	  dans	  vos	  publicités	  
ü  La	  marque	  de	  luxe	  se	  situe	  au-‐dessus	  des	  stars	  

ü  Les	  valeurs	  de	  la	  marque	  suffisent	  pour	  communiquer	  

ü  Il	  faut	  conserver	  le	  côté	  extraordinaire	  du	  luxe	  

ü  Risque	  de	  scandales,	  de	  dilu<on	  de	  l’image,	  et	  fin	  de	  l’atemporalité	  de	  la	  marque	  

Não use celebridades na sua publicidade



16)	  Cultivez	  la	  proximité	  avec	  l’art	  pour	  initiés	  

ü  La	  marque	  de	  luxe	  est	  un	  éme0eur	  de	  goût,	  tout	  comme	  l’art	  (cf.	  
Bourdieu)	  

ü  Le	  luxe	  n’est	  pas	  suiveur,	  il	  crée	  è	  meilleur	  choix	  :	  art	  
contemporain	  et	  non-‐populaire	  

Cultive a proximidade com a arte para os iniciantes



17)	  Ne	  délocalisez	  pas	  la	  production	  pour	  réduire	  les	  coûts	  

Ø  Un	  produit	  de	  luxe	  est	  lié	  à	  une	  histoire,	  à	  un	  territoire	  

Ø  Le	  pays	  d’origine	  est	  l’une	  des	  valeurs	  de	  la	  marque	  

Ø  Il	  ne	  faut	  pas	  réduire	  les	  coûts	  mais	  il	  faut	  créer	  de	  la	  valeur	  

Não desloque a produção a fim de reduzir custos



18)	  N’engagez	  pas	  d’employés	  non	  formés	  aux	  codes	  du	  luxe	  

Les	  managers	  provenant	  de	  la	  grande	  consomma1on	  ne	  connaissent	  rien	  au	  
luxe	  et	  imposent	  leurs	  standards	  

Ø  Massifica1on	  du	  luxe	  

Não contrate funcionários não formados pelos códigos do luxo



19)	  Ne	  testez	  pas	  vos	  produits	  ou	  services	  

ü  Si	  vous	  testez,	  vous	  êtes	  une	  marque	  pres3ge,	  et	  pas	  de	  luxe	  
Ø  Coach	  teste	  80%	  de	  ses	  nouveaux	  produits	  avant	  de	  les	  lancer	  

ü  Le	  luxe	  est	  un	  éducateur	  de	  goût	  :	  il	  bâ3t	  les	  classiques	  de	  demain	  
et	  ne	  suit	  pas	  les	  tendances	  (luxe	  ≠	  mode)	  

Nao teste seu produtos ou serviços



20)	  Ne	  vendez	  pas	  librement	  sur	  internet	  

ü  Internet	  et	  les	  réseaux	  sociaux	  (en	  priorité	  Instagram	  et	  Youtube)	  doivent	  être	  
u:lisés	  pour	  communiquer	  :	  histoire,	  valeurs,	  fabrica:on,	  matériaux,	  
événements…	  

ü  Afficher	  le	  prix	  détruit	  le	  rêve	  ;	  la	  marque	  devient	  alors	  «	  trop	  facile	  »	  

Não venda indiscriminadamente pela internet
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TEMA:

O atendimento de excelência no mercado do Luxo
A importância do atendimento de excelência e atenção aos detalhes
no mercado do Luxo. 

soniahs@uol.com.br
(11) 99146 7713

§  A	  primeira	  impressão	  deve	  ser	  memorável.	  
§  A	  alma	  e	  o	  coração	  da	  organização	  devem	  transparecer.	  
§  A	  linguagem	  do	  atendimento	  deve	  ser	  claramente	  expressada.	  
§  Deve-‐se	  estabelecer	  um	  comportamento	  cortês,	  respeitoso	  e	  	  

entre	  outros	  elementos,	  ter	  qualidade.	  	  
§  Deve-‐se	  construir	  uma	  cultura	  de	  apresentação,	  ou	  seja,	  que	  

leve	  a	  equipe	  a	  colocar	  em	  prá@ca	  os	  valores,	  missões	  e	  visões	  
compar@lhadas,	  de	  modo	  a	  o@mizar	  e	  personalizar	  o	  
atendimento.	  

Atendimento	  de	  qualidade...	  

Fonte:	  DISNEY	  INSTITUTE.	  O	  Jeito	  Disney	  de	  Encantar	  os	  Clientes.	  São	  Paulo:	  Saraiva,	  2011.	  



Excelência 
S.	  f.	  	  1.	  Qualidade	  de	  excelente;	  
primazia.	  	  2.	  Tratamento	  das	  pessoas	  
de	  alta	  hierarquia	  social,	  dado	  
também	  a	  senhoras.	  	  	  

Fonte:	  DICIONÁRIO	  AURÉLIO	  ELETRÔNICO.	  São	  Paulo:	  Nova	  Fronteira,	  1999.	  

Atendimento	  
S.m.	  1.	  Ato	  ou	  efeito	  de	  atender.	  	  	  
2.	  Prop.	  Conjunto	  de	  aCvidades	  de	  
uma	  agência	  de	  propaganda,	  
relaCvas	  ao	  contato	  com	  o	  cliente	  e	  
ao	  acompanha-‐mento	  da	  execução	  
e	  veiculação	  de	  seus	  anúncios.	  	  
3.	  Prop.	  Setor	  da	  agência	  que	  
executa	  o	  atendimento.	  	  

PORTANTO DEVEMOS:

Quebrar paradigmas para efetivar mudanças e inovações;

Favorecer um clima organizacional motivador e produtivo;

Diagnosticar problemas e oportunidades de melhoria;

Adotar uma postura flexível, participativa, inovadora e 
dinâmica;

Identificar e administrar as diferenças;

Compreender a importância do mercado e da 
concorrência;

Privilegiar o trabalho em equipe.



Questões	  que	  não	  	  
podem	  ser	  esquecidas	  

“Cada  funcionário  é  um  
representante  da  marca    

para  a  qual  trabalha,  portanto,  
algumas  ações  são  de  sua  total  

responsabilidade,  elas  
comunicam  não  apenas  o  

profissionalismo,  a  educação  e  
cortesia  de  quem  atende,    
mas  também  os  valores  da  

empresa.”  



“Prá%cas  como  
sorrir,  cumprim

entar  e  

agradecer  [...]  s
ão  muito  bonita

s,  mas,  

se  essas  ações  s
e  restringirem  a

  

comportamento
s  mecânicos  e  

automá%cos,  su
a  eficácia  é  

enormemente  l
imitada.  Elas  po

dem  

ser  mais  adequa
damente  vistas  

como  

uma  medida  de
  referência  míni

ma  

para  as  expecta
%vas  e  guia  para

  a  

criação  de  um  a
tendimento  

personalizado  [.
..].”

Fonte:	  DISNEY	  INSTITUTE.	  O	  Jeito	  Disney	  de	  Encantar	  os	  Clientes.	  São	  Paulo:	  Saraiva,	  2011.	  



CULTURA  DE  DESEMPENHO  “Construir  culturas  não  é  uma  ciência.  [...]  trata-‐se  de  um  processo  relaGvamente  misterioso  que,  quando  bem  feito,  é  capaz  de  unir  a  energia  e  emoções  de  toda  a  força  de  trabalho  em  uma  única  e  
focada  direção.”

Fonte:	  DISNEY	  INSTITUTE.	  O	  Jeito	  Disney	  de	  Encantar	  os	  Clientes.	  São	  Paulo:	  Saraiva,	  2011.	  
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