
A terceira fase 
 
O consumidor de luxo, no Brasil, é um colecionador voraz de grifes caras, lugares badalados 
caros e viagens dispendiosas. No entanto, em contraste com a agenda de almoços e jantares, 
a agenda cultural do topo da nossa pirâmide, em geral, é pobre. 
 
"Tenho várias tapeçarias na minha casa",me disse, enfatizando a segunda palavra, a jovem 
magra, cabelos tratados,paramentada de grifes e jóias caras, costurando o assunto sobre 
tapeçarias antigas de proveniência européia. Não resisti; perguntei:" E de quais manufaturas 
são?". Um hiato de silêncio."Comprei no Ugo di Pace", foi a resposta. 
 
Várias vezes ouvi: "Amor, como é mesmo o nome desse pintor?",de outras madeixas tratadas 
a seus companheiros, em casas de áreas palacianas com telas de arte em alguns casos, 
excepcionais, penduradas anonimamente,como outdoor sem mensagem. Mas Daslu, Vuitton, 
Dior são nomes correntes no vocabulário da maioria dos que têm acesso ao mundo do luxo no 
Brasil. 
 
Há uns anos, luxo era careta. Símbolo de coisa velha, elite antiquada, conceitos 
reacionários,volutas douradas, mau gosto carnavalesco, castelo rococó austríaco,bilionário 
texano,de bicha cafona.Collor abriu o mercado, transformou a "carroça" em automóvel, 
introduziu novos hábitos, estimulando o até então proibido e proibitivo. Preparou a cabeça do 
consumidor para a fase seguinte. 
 
De uns dez anos para cá, luxo virou moda. Alavancado pelas marcas estrangeiras que aqui 
aterrissaram, de uma hora para outra tudo queria ser... luxo.Os comunicadores do segmento 
reformularam o conceito arraigado no inconsciente coletivo de sua ligação com o 
passado,utilizando o eterno facilitador: o velho adjetivo "novo". No entanto, o vínculo a 
imagens de opulência levou a uma resistência à assimilação de sua nova versão, gerando 
incontáveis reportagens do tipo "O que é o novo luxo?". As respostas? "Meu marido", "O 
vestido da grife tal","Viajar para o Nepal". E dos sensatos: "ter tempo","ter amigos","ter 
saúde","ter paz","(...) ter liberdade de fazer o que se quer e quando se quer", como ouvi de 
Yves Carcelle,presidente da Vuitton, marca ícone do luxo. 
 
O autêntico produto de luxo resulta do cruzamento de cultura, excelência e criatividade, em 
geral apoiado na tradição.O ato contínuo do fazer e refazer aprimora técnicas,materiais e 
soluções. Com a tecnologia,o produto de luxo abraçou o melhor dos dois mundos: o fazer 
artesanal e a ferramenta cibernética.  
 
Um produto de luxo de nosso tempo tem muito mais chances de ser "perfeito" do que o 
equivalente há 20 anos.Hoje, o design e a confecção de uma bolsa são admiravelmente bem 
resolvidos, a qualidade das safras de um vinho, mais constante. Com isso lucraram não só 
produtos como também o mercado de serviços de luxo que entrou na era do customized 
service. Não é mais uma tarefa hercúlea para um hotel 5 estrelas analisar as preferências de 
quem se hospeda ali pela segunda vez.Na anterior foi requisitado o quê? Orquídeas no 
apartamento? Whisky single malt? Veuve Clicquot? Mais travesseiros? 
 
Neste mundo onde o parâmetro é medido pela excelência de produto, 
serviço,atendimento,marketing e imagem, uma loja de roupa que se diz de luxo dedica-se a 
obter tudo que é informação relativa à cliente. Suas flutuações de peso, se vai usar tal vestido 
em tal evento para que seja a única com o modelo.  
 
Se curte preto, abomina branco, se ali gasta em vestidos de noite ou itens do dia-a-dia 
importados, nacionais, ambos. Separada? Casada? Filhos? Quando viaja, quando volta. E se há 
alguma cliente inimiga.Tudo feito com nossa simpatia natural que encanta o estrangeiro. 
Ciente de que o cliente tem razão, sempre. Especialmente clientes desse nível. 
 
Atualmente,o consumidor brasileiro de luxo, que, segundo especula-se, não chega a 100 mil 
pessoas, é um colecionador. Compra made in Brasil, mas sua paixão está no made in alhures.  



Coleciona roupas, bolsas, vinhos, charutos, carros, cavalos, barcos, helicópteros, relógios, 
jóias, casas,viagens, idas a cabeleireiros, estadas em spas e joga golfe,encarado não mais 
como jogo de velho americano.Ah,sim, e plásticas e tratamentos estéticos,elas e eles. 
 
Em contraste com a agenda de almoços e jantares, a agenda cultural do topo da nossa 
pirâmide, em geral, é pobre. Mas nosso privilegiado está ciente que deve cultivar.Percebeu que 
cultura é um valor, um diferencial, que deve ler mais,que a arte deve estar presente em seu 
universo.Mas são poucos os que podem ser chamados grandes colecionadores, do nível do 
carioca Gilberto Chateaubriand ou do mineiro Bernardo Paz. 
 
Esses são indicadores que sinalizam que devemos entrar na terceira fase do crescimento do 
luxo,que tem dois pontos principais a ser conquistados. O primeiro, uma conscientização de 
responsabilidade social e ambiental, ampla e profunda, nos moldes da que ocorre na alta 
esfera da sociedade americana.  
 
O outro é a valorização do respeito e apreço pela arte e pelo conhecimento - alicerces sem os 
quais a cultura do luxo não sobrevive. Hoje um número crescente de grifes européias 
patrocinam fundações culturais, têm seus nomes ligados a eventos de arte,agregando o luxo 
do conhecimento, da inovação, da História a seus produtos, tendência ainda incipiente entre 
nossas marcas de luxo. 
 
Espero que a moça do início de nossa conversa tenha se dado conta do privilégio que é 
conviver com objetos de luxo,como suas tapeçarias (que depois eu soube são 
Aubusson),embelezando o dia-a-dia de sua família e emprestando, de várias maneiras, arte e 
cultura ao seu home-$weet-home. 
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