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A sensação do momento entre os adolescentes da periferia de Paris são pólos e acessórios da 
Costela, que passaram a uniformizar parte de uma geração consumidora de marcas famosas. 
Costela não é uma nova grife no mercado francês, que virou objeto de desejo de multidões do 
dia para a noite. Trata-se de uma etiqueta com muito lastro, a Lacoste. Para quem não sabe, é 
hábito da juventude francesa brincar com as palavras, quebrando-as em sílabas para a criação 
de uma novo termo.  
 
O fenômeno não envolve somente a marca do crocodilo. Mas Louis Vuitton, Chanel, Prada, 
entre outras, são capazes de arrebatar o consumidor classe média e média-baixa num 
processo de popularização do luxo chamado por Christophe Rioux, diretor do pólo de luxo do 
Instituto Superior de Comércio de Paris (ISC Paris), como massificação do luxo. Rioux abriu 
ontem o AtuaLuxo 2008, a primeira conferência internacional do negócio do luxo, que termina 
amanhã no hotel Renaissance, em São Paulo.  
 
Se o luxo era local, passou a ser globalizado, se era fator relacionado à hereditariedade, agora 
é ligado ao fenômeno dos novos ricos, se era sinônimo de fidelidade, eternidade e aristocracia, 
hoje representa o zapping em busca das novidades das marcas, a moda e o popular. "Ao sair à 
procura de um fetiche o diamante que está dentro de uma estátua o personagem francês de 
desenho animado TinTin é a simbologia perfeita do que hoje representa o luxo para as 
massas", disse Rioux. Para ele, o fenômeno nem é tão novo assim. Vem desde, pelo menos, a 
revolução industrial e seus ideais de reprodução de objetos em tempo-recorde.  
 
"Tão importante quanto a Revolução Industrial foi a Revolução Francesa que, ao contrário do 
que muita gente pensa, não profanou nem matou o luxo, mas pregou que devia ser 
diversificado e democratizado", afirmou Rioux. Antes disso, o luxo era individualizado, ligado 
ao poder e à exclusividade irrestrita. A corte de Luís XIV tinha perfumistas que criavam odores 
individuais para cada nobre.  
 
Hoje, para acompanhar o fenômeno da globalização, as empresas do segmento passaram a 
criar estratégias diversificadas para manter a exclusividade e aumentar as vendas dos seus 
produtos. Passaram a diversificar suas criações. No caso da moda, algumas maisons que 
faziam apenas alta-costura, passaram a fazer jeans, entre outros produtos mais acessíveis.  
 
Também criaram estratégias de distribuição em flagships, grandes lojas e nos mercados de 
massa como a internet; criaram produtos diferenciados para gays, crianças, negros, 
diversificando o que estava nas lojas, ficando atentas aos fatores geopolíticos. "Neste ano, 
uma marca de champanhe criou o luxo halal, que nada mais é do que uma bebida para os 
povos islâmicos que vivem na França tomarem durante o Ramadã", contou Rioux.  
 
Como estratégias usadas para manter o fator de exclusividade, as marcas investiram em lojas 
super elegantes concebidas por renomados arquitetos como o italiano Renzo Piano e o 
holandês Ram Koolhaas, que criam experiências lúdicas em suas construções.  
 
Rioux disse que, para manter o caráter de seus produtos, as marcas se utilizam dos princípios 
do Efeito Veblen, criado pelo economista e sociólogo americano Thorstein Veblen (1857-1929), 
na qual o preço elevado de um produto é um fator que aguça os sentidos, excitando o 
consumidor. "E são as estratégias da comunicação que criam o desejo", finalizou.  
 
Palestrante do evento, Dionisio Ferenc, diretor da IFF Internacional, empresa norte-americana 
fundada em 1833 que desenvolve fragrâncias para perfumarias finas ao redor do mundo, 
observa que o perfume é uma metáfora das marcas de luxo hoje. "Isso por que o mundo do 
consumo de luxo é marcado, naturalmente, pelo impacto dos sentidos. As empresas focadas 
no segmento usam invariavelmente sensações que passam pelo toque, o som, o gosto, o 
cheiro e o olhar. De forma mais simbólica, os sentidos são a auto-pista das emoções, e uma 
marca de luxo quer pegar consumidor desta forma", afirmou.  
 



Mas como uma marca de luxo explora os sentidos? Ferenc observa que concedem especial 
atenção à visão, principalmente. Ou seja, o belo aos olhos é o fator que mais apelo tem. "Mas 
os sentidos numa marca de luxo vem todos mesclados uns aos outros. É como se fosse uma 
orquestra. Todos os instrumentos tocam ao mesmo tempo para que sintamos as nuances da 
música", comparou.  
 
Nos países emergentes  
 
Se o luxo se popularizou nas periferias das cidades européias, é fato que hoje começa a invadir 
os mercados dos países do Bric. E uma marca que quiser sobreviver daqui a 20 anos vai ter, 
invariavelmente, que estar em países como o Brasil. A constatação é do economista Ricardo 
Amorin, diretor executivo para mercados países emergentes do banco americano West LB. 
Amorim, que se auto-intitula um dos poucos economistas otimistas do momento, conta que 
um dos impactos do crescimento da economia do Brasil vai ter impacto direto no negócio do 
luxo. "O mundo está virando de cabeça para baixo, e, mesmo que a participação nacional no 
nicho seja pequena neste momento, o potencial de crescimento é grande. Não temos mais o 
monstro da inflação e da dívida externa batendo a nossa porta; há consumidores em potencial 
no País", disse ele.  
 
É certo que este fenômeno acontece, por enquanto, de forma mais efetiva na Ásia e na Rússia, 
mas este evento vai chegar ao Brasil nas próximas décadas, garantiu. Como exemplo de 
crescimento do negócio do luxo na Ásia, ele citou o exemplo da Índia, como um dos países 
hoje que mais impactam o mercado do luxo ao redor do mundo. "A economia do país vai muito 
bem, e, com isso, os dotes de casamentos que são pagos em jóias e ouro aumentou. Mesmo 
que a tradição seja estranha aos nossos olhos ocidentais, este fato é super-representativo para 
o mercado de luxo", destacou ele.  
 
Amorim ainda observou que, com o crescimento que está por vir nestes mercados, a chance 
dos países do Bric de exportarem marcas de luxo é grande. "Se ainda não temos marcas de 
carro premium fabricados no Brasil, acredito que isso vá mudar muito em breve. Claro que 
esta mudança não vai acontecer nos próximos anos, estamos falando de décadas. Penso em 
20, 30 anos."  
 
O mercado de luxo movimenta cerca de US$ 210 bilhões ao ano em todo o mundo. Embora o 
segmento fature não mais do que US$ 5 bilhões no Brasil uma das menores taxas dentre os 
países que compõem o Bric, atrás da Índia, com 42%, da Rússia, com 62% e da China, com 
espantosos 98%, está em plena ascensão por aqui. "O crescimento no País foi de 17% de 
2006 para 2007, o que representa índice maior do que o PIB,que cresceu 5,4%", afirma Paulo 
Carramenha, da GfK Indicator, que endossa a teoria de Amorim. "Para 2008, a previsão de 
crescimento é de 25%", afirmou ele, que apresentou no evento o estudo "Mercado de Luxo 
Brasil", trabalho realizado entre novembro de 2007 e abril deste ano entre 100 dirigentes das 
295 empresas que atuam no segmento no País.  
 

 
Leia mais: 
 
Um ícone editorial chamado Assouline 
 
O mercado de publicações de luxo no Brasil já está se organizando para o auge previsto para 
os próximos anos. Conforme Christophe Rioux, o branding das marcas só é possível com um 
mercado editorial estruturado, capaz de absorver as novidades e transmitir sensações. 
Pensando neste tema, Carlos Ferreirinha, organizador do evento, chamou a francesa Yaffa 
Assouline, diretora e sócia majoritária da Assouline, que investiga a evolução dos conceitos de 
luxo e apresenta as soluções mais adequadas para as marcas surpreenderem aos 
consumidores.  
 
Considerada um exemplo de estilo, a elegante Yaffa contou em sua palestra como levou sua 
criatividade para a nova concepção de luxo no mundo virtual, o www.luxuryculture.com. O site 
apresenta as diferentes expressões sobre o negócio do luxo.  



 
Yaffa Assouline se iniciou na indústria do luxo há 25 anos, quando desenvolveu a primeira 
revista de bordo, a Air France Madame. Em seguida, criou e organizou livros e revistas 
customizadas e campanhas publicitárias para marcas como Cartier, Christie’s , Dior, Chanel, 
Zenith, Veuve Clicquot, Ritz e Dorchester Group. Por 13 anos, atuou na área jornalística da 
Editora Filipacchi, onde colaborou e escreveu para revistas como Paris Match, Elle e Playboy 
(edições francesas). Em 1986, desenvolveu a companhia Assouline junto com seus irmãos, 
editora que rapidamente se tornou uma referência em marca, imagem, publicidade e em 
revistas customizadas para negócios de luxo, identidade de destaque que possui até hoje.  
 
"Percebi que a internet era parte essencial do negócio nos dias de hoje. Não podia ficar de 
fora. Foi por isso que me envolvi em estudos sobre o luxurycultura.com", disse ela.  
 
Ontem ainda se apresentaram no evento Diego Stecchi, da italiana Salvatore Ferragamo, que 
abordou o desenvolvimento de uma marca tradicional na América Latina; Vinod Nair, jornalista 
indiano que contou a exeriência do luxo em seu país; Ernesto Kohen presidente da relojoaria 
de luxo Sensation du Temps: Patricio Eguiguren, diretor da vinícola Casa Lapostolo (Chile); 
Philippe Soussand, fundador e diretor da Soussand Associates, empresa que presta consultoria 
a indústrias de luxo no mundo;, além de Javier Alcalde, criador do caviar uruguaio.  
 
Hoje será a vez de Claudio Camelier, diretor de inteligência de mercado para aviação executiva 
da Embraer, que abordará a aviação executiva; Barbara Kennington, da WGSN, que falará 
sobre tendências e comportamento do consumo de luxo; e Armando Branchini, diretor da 
Associação Altagamma, com marketing estratégico e bens de luxo, entre outros participantes. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 set. 2008, Plano Pessoal, p. C12. 
 


