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Hoje podemos identificar claramente a exis-
tência de um tipo de luxo reluzente e indus-
trializado. Misto de commodity e espetá-
culo, espalhando lojas e pontos-de-venda
nos mercados internacionais emergentes ou
não, com uma fórmula pronta que se repete
pelo mundo afora em shoppings absoluta-
mente idênticos. E este tipo de luxo que
pode ser encontrado nos tradicionais centros
de consumo de altíssimo nível, como a Via
Montenapoleone, Avenue Montaigne ou
Madison Avenue, bem como nos anúncios
das principais revistas de moda e vestindo as
celebridades nos eventos mais concorridos
da mídia. Tudo feito a partir de articuladas
estratégias, grandes investimentos e um
agressivo trabalho de relações públicas. É
luxo, sem dúvida, mas algumas vezes sem es-
tilo, enlatado, e pronto para o consumo.
O luxo que me seduz é diferente. É um
luxo com estilo, editado, com alma e adap-
tado à cultura dos seus consumidores. E
importante que consigamos entender a
grande diferença entre o que é idealizado e
produzido pelo marketing e o que é legí-
timo. Por exemplo, o que torna uma marca
forte o suficiente para ser traduzida em um
perfume — a ponto de a mulher que com-
pra esse perfume se sentir num vestido ar-
rasador naquela festa deslumbrante em
Cannes - é sua tradição, essência, DNA, li-
fé style. Posso dizer que é exatamente esse o

diferencial que busquei sempre mais e mais na Daslu: ser uma
marca com alma. E, talvez por isso, ela encante tanto os experts e
empresários mundiais do ramo que nos visitam.
Muito mais do que vestir celebridades de A a Z, através dos serviços
de uma equipe de RPs atarefadíssimos, o verdadeiro luxo é poder ter
uma top model do calibre de Gisele Bündchen ou Naomí Campbell
desfilando para sua marca não por um cachê milionário, mas por
puro prazer, como aconteceu na Daslu. O verdadeiro luxo é o opos-
to do excesso e as melhores coisas não são necessariamente as mais ca-
ras. Não foi fácil conseguir o que conseguimos: conhecer profunda-
mente a alma de nossa cliente, transformando tudo o que há de mais
exclusivo em termos de consumo no mundo numa escolha com es-
tilo próprio e identidade. Fazer uma edição para essa cliente, desta-
car apenas o melhor e mostrar como usar, quando usar, o que evitar^
Luxo, cada vez mais, é uma questão de edição.

Sempre fomos pioneiras no mercado de moda brasileiro. Nos anos
70 e 80, as etiquetas "made in France, USA, England ou Itaíy"
eram muito valorizadas e conseqüentemente consideradas luxo. Ao
longo dos últimos 50 anos, criamos valor para a etiqueta "made ín
Brazil", que passou a ser usada com orgulho pelas brasileiras ele-
gantes e com estilo. Dessa forma, foi sendo criado o nosso mercado
de luxo, que não deve ser entendido como apenas restrito às mar-
cas importadas. Nós também produzimos luxo, ele não é sinônimo
de "made fora do Brasil". Mesmo porque nem tudo o que é impor-
tado é de bom gosto e qualidade.
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Fomos pioneiras em tornar as marcas de pres-
tígio e luxo internacionais acessíveis para o
consumidor brasileiro. Não foi uma trajetória
fácil porque nosso mercado de consumo era
visto com muitas restrições pelos empresários
internacionais do ramo. Para eles o mercado
era inexistente e sem gosto. Tivemos que
mostrar nosso estilo, arriscar, fazer apostas. E,
em pouco tempo, os olhos dos principais em-
presários mundiais deste segmento se volta-
ram para o Brasil. Com isso, levamos conosco
(assim como fizeram top models brasileiras
como Gisele) o estilo inconfundível, único e
cheio de charme dos brasileiros. Criamos, a
partir daí, um "misto de emoções", mistu-
rando Havaianas com Chanel, Daslu com
Prada, o que é justamente o que caracteriza o
nosso estilo e canto encanta os editores de
moda internacionais. E é nesse luxo que eu
acredito: original, com DNA e estilo.
O outro fator que caracteriza o luxo é a exce-
lência do padrão de qualidade e serviço de
atendimento. Foi o que buscamos nos 50
anos da história da Daslu. Claro, não foi um
sucesso obtido do dia para noite, mas uma
trajetória de prestígio e credibilidade amadu-
recida passo a passo, que foi construída com
a ajuda e o esforço dos nossos funcionários
competentes e comprometidos. Por isso não
é um modelo pronto e fácil de ser reprodu-
zido. Não à toa, Fasano e Daslu - marcas que
sempre priorizaram a qualidade — são os no-
mes mais lembrados quando se fala de con-
sumo de alto padrão. Estamos no topo do
desejo do consumidor nacional assim como
Chanel, Prada e Hermes se mantêm há déca-
das no imaginário coletivo internacional.

O Brasil mudou muito nos últimos 15 anos. Hoje temos um país di-
ferente, com economia estável e maior poder em todas as classes soci-
ais. Os bens de alto padrão estão mais acessíveis para um maior número
de pessoas, cada vez mais exigentes quanto à qualidade do que conso-
mem. Contribuímos muito para essa "educação dos sentidos" do con-
sumidor brasileiro, como também para a expansão desse segmento que
movimenta milhões e gera inúmeros empregos. Temos, só no prédio
da avenida Marginal (em São Paulo marcas internacionais espalhadas
por seis mil metros quadrados, além de outros dez mil metros quadra-
dos entre marcas da Daslu e outras marcas "made in Brazíl". Me orgu-
lho muito deste trabalho que movimenta a economia, traz divisas, cria
empregos, e, portanto, não vejo o luxo como um acinte à desigualdade
social do nosso país, como alguns levianamente colocam.
A estilista francesa Coco Chanel dizia que "moda é uma questão de
proporção e bom senso". Digo o mesmo a respeito do luxo. E ne-
cessário conhecer as verdadeiras razões de sua existência, saber
dosá-lo e quando usá-lo. Afinal, há momentos de igual prazer tanto
para o foie gras quanto para o pastel de feira; um momento Manolo
Blahnik e outro Havaianas. Aliás, devíamos aprender com a França
ou Itália, países onde o verdadeiro luxo é, acima de tudo, um bem
cultural. Um bem do qual os brasileiros deveriam se orgulhar. &
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