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Para que o luxo? A resposta é simples. Por que é necessário. A reflexão vem na esteira da 
leitura de "Precisar, Não Precisa - Um Olhar Sobre o Consumo de Luxo no Brasil", dissertação 
de mestrado em Marketing - recém-lançada em livro pela editora Lazuli - do administrador 
André Cauduro D’Angelo, na qual faz interpretações relativas ao fenômeno do consumo de luxo 
no Brasil.  
 
Numa tentativa de compreensão do caráter simbólico do luxo, "numa época em que o design e 
a propaganda comandam um espetáculo divertido e excitante", como observa, D’Angelo parte 
do pressuposto de que consumo é cultura, pois, a partir daquilo que se consome é possível 
apreender características sociais e individuais. Ele diz: "a relação entre seres humanos e 
objetos de luxo permite conhecer inúmeras características das sociedades, constituindo um 
retrato das pessoas e de seus grupos".  
 
Se consumir o luxo é um privilégio para poucos, e, estudá-lo do ponto de vista acadêmico uma 
oportunidade mais democrática, o pesquisador utilizou como critério a escolha de dois focos, 
vestuário e joalheria - os responsáveis pelo boom do mercado brasileiro, que colocaram o País 
no segundo lugar de melhor mercado emergente para esse tipo de produto, perdendo apenas 
para o asiático. 
 
Mesmo que se perca em meio a entrevistas (de respostas óbvias demais) com consumidoras 
da Daslu, análises semióticas de anúncios publicitários de lojas de luxo e listagens de grifes 
que fazem sucesso no Brasil, o autor acerta ao passear pelo luxo ao longo da História do País. 
Neste ponto, contextualiza o por que de bolsinhas Luis Vuitton e vestimentas da Prada terem 
virado coqueluche por aqui hoje.  
 
D’Angelo observa que, em linhas gerais, o consumo de luxo no Brasil não difere de outros 
países. Ele contextualiza: esse tipo de consumo está relacionado à valorização da qualidade, 
hedonismo, preocupação com a aparência e distinção, dimensões propostas pela estudiosa 
francesa Danielle Allérès.  
 
Porém, o autor observa particularidades nestes 500 anos de história (do luxo) do País. Duas 
merecem especial atenção: a primeira é relativa à abertura dos portos nacionais às nações 
amigas, em 1808, operação realizada pelo então príncipe regente D. João logo que se mudou 
para o Brasil. A segunda, a permissão de importação de bens de consumo realizada no 
governo de Fernando Collor de Mello, em 1990.  
 
O autor, porém, não fecha as possibilidades nestes dois exemplos. Quando aborda o século 
XVI, diz que os condimentos orientais eram indicadores de status, devido à sua raridade. 
Aponta ainda a vinda de pianos austríacos, o sucesso da cerveja holandesa, dos licores 
franceses, azeites e vinhos portugueses, dos queijos suíços, enfim uma infinidade de produtos 
que despertavam o interesse dos novos-ricos de então.  
 
Mas o que mudou dos comércios chiques da Rua do Ouvidor, onde se concentravam a maioria 
das lojas finas de importados até o século XIX e o aparecimento da Daslu na década de 90? O 
luxo só aumentou, mostrando-se um setor que movimenta hoje mais de US$ 1,5 bilhão por 
ano, dos quais um terço corresponde à moda.  
 
Dono de um texto crítico, D’Angelo analisa fatos pitorescos da história do consumo de luxo, 
debruçando-se especialmente em fatos recentes. Conta, por exemplo, que, em 16 de março de 
1990, um dia depois de assumir o mandato presidencial, Collor anuncia suas medidas 
equivocadas para controle da inflação. O confisco dos depósitos de poupança fez com que 
muita gente se suicidasse. Eliana Piva de Albuquerque Tranchesi, dona da Daslu, não se 
abalou. Contou ao autor do livro que, do discurso da equipe econômica na TV, deletou quase 
tudo, guardando uma única fase: "As importações estão liberadas".  
 



D’Angelo conta, então, como Eliana recheou sua loja com marcas cobiçadas, como reinou 
absoluta no Brasil, como bateu recordes internacionais de venda e como hoje tenta limpar seu 
nome após a ruidosa ação da Polícia Federal em 2005, que a acusou de sonegar impostos.  
 
Por fim, o autor conclui a obra apontando para uma possível imaterialidade do que chama de 
"novo luxo", que não é ostensivo, nem material. Diz respeito ao tempo, espaço, silêncio, 
beleza, meio ambiente e segurança. Conceitos luxuosos nestes tempos de vida frenética nas 
grandes cidades.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 mar. 2007. Fim de Semana, p. 3. 
 
 


