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Por que custa tão caro?

SUZANE FRUTUOSO

V ocê trocaria um apartamento de
três quartos em um prédio de clas-

se média por um colar de pérolas? Pre-
fere comprar um Celta 2006 ou um ves-
tido de alta-costura? Para a maioria da
população, é inacreditável que alguns
prefiram o vestido e o colar. Difícil mes-
mo é compreender a matemática que
tenta explicar o preço desses artigos
pessoais de luxo.

Em 2005, o mercado brasileiro de lu-
xo movimentou US$ 2,3 bilhões - no
mundo, foram US$ 200 bilhões. Ape-
nas olhando friamente para esses nú-
meros, porém, é difícil entender por que
um vestido como o da Dior da foto ao
lado custa R$ 27 mil. É feito de ouro?
Até é, mas o bordado em ouro e turque-
sas sai por, segundo especialistas, cer-
ca de R$ 3 mil. O que mais ele tem de
especial? Um tule de seda que, nas me-

Vestido Vivian -
Preço-R$27 mil
O que diz o fabricante
Na alta-costura é feita apenas uma peça de ca-
da modelo. O vestido ao lado foi confecciona-
do em tule degrade púrpura, bordado com ou-
ro e cem turquesas. Levou cerca de três sema-
nas para ser produzido. O trabalho envolveu es-
tilista, modelistas, costureiras e bordadeiras

O que dizem os números
Custo de um vestido igual ao modelo Vivian,
sem a etiqueta Dior

R$ 1.000 - 10 metros de tule de seda
R$ 10 - um rolo de linha
R$ 0,25 - um zíper invisível
R$ 400 - trabalho de uma bordadeira
R$ 600 - trabalho de uma costureira
R$ 3 mil - bordado em ouro com cem
turquesas

Custo total: R$ 5.010,25



lhores casas, sai por R$ 100 o metro. De
acordo com Valeska Nakad, professo-
ra de Planejamento de Coleção e Pro-
dução da Faculdade de Moda da Uni-
versidade Anhembi Morumbi, compu-
tados todos os custos, uma cópia de pri-
meira qualidade do vestido Vivian da
Dior sairia por R$ 5 mil. "O custo é es-
se", diz Valeska. Por que, então, o ves-
tido custa mais que o quíntuplo?

"O preço vem do valor simbólico, de
possuir um objeto do desejo que nin-
guém terá igual", afirma Valeska. A
Dior, assim como todas as grifes de lu-
xo, responde que a marca acrescenta
ao produto tradição, qualidade e ex-
clusividade. De acordo com Carlos Fer-
reirinha, coordenador do programa
Gestão do Luxo da Faap, em São Pau-
lo, o conceito de excelência das gri-
fes de luxo envolve uma criação exclu-
siva, a mais bem preparada mão-de-
obra, a melhor matéria-prima, tecno-
logia e distribuição impecáveis. São es-
ses fatores que costumam ser resumi-
dos na expressão "valor agregado da
marca". "Dependendo da empresa, os
valores aumentam entre 30% e 60%,
carregados pelo prestígio da etiqueta",
afirma Ferreirinha. No Brasil, como es-
ses produtos são importados da Euro-
pa, ainda entra no cálculo o peso dos
impostos - em torno de 30%.

Na opinião de alguns, é impossível
descobrir o custo real de um produto
de luxo. "É como querer saber o preço
da tinta gasta, da tela e da moldura de
uma obra de arte, sem considerar a as-
sinatura do artista", diz João Braga,
professor de História da Moda. "O ves-
tido de luxo é como um quadro de um
pintor famoso. Seu preço não é medi-
do pelo material usado ou pelo tem-
po gasto para fazê-lo, mas pela cria-
tividade e qualidade da obra."

Muitos sonham com uma pontinha
de glamour ao comprar produtos fal-
sificados. Mas o professor e escritor
francês Jean Castarède, do Institut Su-
périer du Marketing de Luxe, diz:
"Usar uma bolsa Louis Vuitton do ca-
melô é se ridicularizar. É melhor ter
um objeto menos caro, mas autên-
tico, que fingir ter algo que não en-
gana ninguém. A elegância con-
siste em comprar o que é propor-
cional a suas possibilidades".
Além disso, diz ele, apenas custar
caro não é garantia de que uma rou-
pa ou jóia sejam bonitas ou elegan-
tes. A etiqueta famosa garante status.
E nada mais. •

Bolsa Maxi Bucket - Louis
Preço - R$ 56.500
O que diz o fabricante
A bolsa tem quatro couros diferentes - de
crocodilo, cobra, veado e pônei -, em 13 tons.
Como é feita à mão, com um mínimo de cos-
turas, são necessários quatro crocodilos
para que se retire o couro inteiro das cos-
tas do animal. As ferragens são banha-

das em ouro. A bolsa é produzida por ape-
nas uma pessoa durante um mês inteiro

Relógio Tank à Vis -
Preço - R$ 65 mil
O que diz o fabricante
Apenas 20 relojoeiros sabem fa-
zer esse relógio, capaz de mos-
trar a hora em dois fusos horá-
rios sem defasagens. Os 24 ru-
bis funcionam como eixo do me-
canismo. Cada detalhe, desde
o menor parafuso, é moldado e
polido com uma lixa à mão. A pul-
seira é de couro de crocodilo. Na
coroa, há uma safira azul faceta-
da. A ferragem é de ouro

Colar de pérolas Akoya -
Preço - R$ 122 mil

O que diz o fabricante
A gema é cultivada em conchas
do mar do Japão depois de in-
seminação com material de con-
chas antigas. O processo leva
dois anos. O fecho é de ouro

18 quilates. A montagem é fei-
ta manualmente por apenas
uma pessoa, por tempo inde-
terminado
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