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Nunca o luxo esteve tão na moda. Hoje, além dos templos de consumo de luxo existem 
também cursos de pós-graduação no segmento, e não há como negar: o mercado do luxo (o 
que quer que seja luxo hoje) é uma realidade.  
 
Naturalmente, para a maior parte das pessoas que não está habituada a transitar em todo 
esse glamour, fica a impressão de que, se não puderem consumir esse luxo, elas praticamente 
deixam de existir. Como se estivessem perdendo uma parte importante e boa da vida... Quem 
foi que disse que luxo é apenas o que o mercado nos impõe? Coco Chanel definia o luxo como 
o oposto da vulgaridade e do que é comum. Ora, se a gente prestar atenção, dá para pensar 
em uma série de pequenos e grandes luxos que têm muito mais a ver com atitude e qualidade 
de vida do que com produtos e grifes.  
 
Comer ao ar livre é um luxo - tem coisa melhor? Na sombra, em meio à natureza, e de 
quebra, ouvindo os passarinhos; ou na praia ouvindo o som das ondas...  
 
O silêncio é um luxo - em um mundo onde predominam ruídos de todas as espécies - de 
pessoas a máquinas e a toques de celulares - o silêncio para que ouçamos o nosso ritmo e as 
nossas sensações se manifestando é um superluxo.  
 
Férias de mais de duas semanas... Alguém ainda tira férias de um mês tudo de uma vez? 
Quem pode se dar esse luxo?  
 
Andar a pé à noite, depois do jantar. Um luxo cada vez mais precioso e raro nas grandes e 
médias cidades.  
 
Desligar o celular por duas horas seguidas acordado. Alguém consegue fazer isso sem culpa? 
Pois é um luxo dos mais cobiçados.  
 
A privacidade também é um produto de altíssimo luxo em uma era onde tudo o que é feito e 
falado já sai, simultaneamente, em sites e blogs, transmitido para os quatro cantos do mundo.  
 
O conceito de luxo, antes baseado em parâmetros como raridade e autenticidade mudou. Uma 
vez que até mesmo as grandes grifes de luxo querem vender e vender muito, seus produtos 
deixaram de ser raros.  
 
Então, como fica a idéia de que o luxo é uma coisa rara, quase única? Pois para resolver esse 
impasse, as empresas inventaram uma coisa que se chama branding emocional. Ou seja: eu 
compro algo que vai me emocionar, me trazer uma sensação extremamente gratificante e vou 
querer repetir sempre, por meio da fidelização dessa mesma marca.  
 
E aí está uma das armadilhas mais sutis contra a qual devemos nos prevenir: o poder da 
propaganda é avassalador e como somos abalroados diariamente pelos diversos meios de 
comunicação, é preciso questionar com cautela.  
 
Não adianta apenas ter os meios para comprar um produto desse mercado do luxo. É 
fundamental saber reconhecer o que realmente nos dá prazer e, aí sim, estaremos preparados 
para, talvez sim talvez não, aceitarmos essa carga de aspirações que uma poderosa indústria 
tenta impingir sem trégua.  
 



De modo que você, caro leitor, como consumidor final deve se lembrar apenas de uma coisa: 
luxo mesmo é poder escolher o que comprar baseado em seu gosto pessoal e no prazer que tal 
peça pode lhe proporcionar. E não no logotipo desta ou daquela marca e no status que isso 
representa. Independência, essa sim é o supremo luxo! E não tem preço.  
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