
O luxo muda de cara 
Aida Veiga 
 
Pensador francês diz que hoje é mais importante curtir a vida e realçar a beleza do que 
ostentar 
 
O mercado de luxo entrou em sua segunda modernidade e 
ganhou um novo aspecto. Deixou  
de estar ligado à ostentação e aproximou-se da qualidade de 
vida. Não é mais uma marca de classe social, e sim uma 
espécie de propaganda da imagem de cada pessoa. Esse é o 
perfil do 'luxo emocional', alcunha dada pelo filósofo francês 
Gilles Lipovetsky, um dos primeiros acadêmicos a estudar um 
assunto considerado banal pela comunidade científica. 
Lipovetsky, autor do livro Luxo Eterno, esteve no Brasil na 
semana passada e falou a ÉPOCA sobre o futuro desse 
mercado. 
 
ÉPOCA - O que é a segunda modernidade do luxo? 
Gilles Lipovetsky - Vivemos numa sociedade de consumo 
alimentada pela autonomia do indivíduo. Ela valoriza bens 
ligados ao bem-estar, às necessidades individuais. Cada um 
investe em seu prazer: o jovem com aquele aparelho de som que só ele ouve, a mulher 
comprando um creme anti-rugas, o homem bebendo um vinho de primeira linha. Cada um tem 
seu luxo, o que chamo de luxo emocional. 
 
ÉPOCA - Qual é a diferença do luxo tradicional para o emocional? 
Lipovetsky - Antigamente, os ricos tinham obrigação de usar jóias e viver 
em mansões para se diferenciar das outras classes sociais. Essa obrigação 
acabou - ou está em via de. Os ricos dispõem do luxo num caráter mais 
privado. Nos Estados Unidos, o milionário mostra que tem dinheiro sendo 
filantropo, tendo seu nome ligado a fundações, como Bill Gates. O luxo 
emocional não é alimentado pela vontade de despertar inveja, de ser 
reconhecido pelo outro, mas pelo desejo de admirar a si próprio, de 
deleitar-se consigo mesmo. É essa dimensão narcísica que se tornou 
dominante e está mudando o conceito do luxo. 
 
ÉPOCA - O luxo emocional é uma exacerbação do individualismo? 
Lipovetsky - É. As pessoas estão preocupadas com sua imagem, consigo 
mesmas. O luxo passa a ser usado como promoção de uma imagem 
pessoal, não de uma classe. O importante não é exibir a fortuna, mas 
parecer jovem e realçar a beleza. 
 
ÉPOCA - É por isso que os conglomerados de luxo investem em cosméticos 
e os hotéis inauguram spas? 
Lipovetsky - Investir em saúde, beleza e lazer é um dos caminhos da 
indústria de luxo. O outro é vender produtos que tenham um estilo, uma particularidade. A 
pessoa não quer apenas um diamante. A mulher quer uma jóia que mostre que ela tem 
personalidade, um gosto próprio. O mesmo vale para as roupas. Não se vende simplesmente 
porque é de grife, mas porque é uma peça que foi trabalhada e veste uma pessoa especial. 
 
ÉPOCA - Existe uma democratização do luxo? 
Lipovetsky - Sim, mas para esse luxo emocional. Hoje, dois jovens se conhecem pela internet 
e pegam um avião para se encontrar pessoalmente. É o luxo emocional, de gastar muito para 
o próprio prazer. Mas a indústria ainda vende um luxo caro que é para poucos. São duas 
tendências: uma que banaliza o luxo, tornando-o mais acessível, mais barato; e outra que 
reproduz o sonho do inacessível com preços altos. 
 
Fonte: Época, n.380, p.48, 31 ago. 2005. 

BELEZA Conglomerados de 
luxo investem em lojas de 
cosméticos caros como a 
rede Sephora 
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ESPECIAL Não 
basta a roupa ser 
de grife. Precisa 
ter estilo, alguma 
particularidade a 
mais 


