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Tomo a liberdade, pela primeira vez em meus artigos para a Gazeta Mercantil, de transcrever 
o interessante e especial discurso do executivo principal do Grupo PPR, François-Henri Pinault, 
sobre a questão do luxo sustentável, realizado na Conferência Mundial do Luxo organizada pelo 
IHT - International Herald Tribune - no mês passado, na Índia.  
 
"O tema do desenvolvimento sustentável do negócio do luxo já foi falado e abordado em várias 
ocasiões. Muita coisa está em jogo e este é, para mim, também um motivo de profunda 
convicção. (...) O mundo do patrimônio ecológico é limitado e precioso. Estou convencido: o 
ser humano e o planeta estão vinculados. (...) "Luxo Sustentável" é uma expressão que alguns 
podem achar estranha, até mesmo chocante, uma vez que os dois conceitos, de luxo e de 
desenvolvimento sustentável, encontram-se em aparente contradição. (...) Luxo e 
desenvolvimento sustentável partilham valores comuns, que são a intempestividade de valor 
duradouro e a passagem de conhecimento, bem como a proteção dos talentos e recursos 
naturais. (...) A qualidade do luxo é baseada em materiais finos, o respeito pelo material e 
pelo artesanato em si, que resultam num raro e belo objeto. Tal como o luxuoso, o 
desenvolvimento sustentável baseia-se em sua essência no respeito pelos recursos naturais e 
pelas pessoas. (...) Por último, luxo e o desenvolvimento sustentável possuem duas partes 
essenciais: intempestividade e continuidade do conhecimento. Fundamentalmente, luxo é 
permanente. Luxo exige tempo e leva tempo.  
 
(...) Intempestividade não é apenas sobre o produto, mas também sobre a marca e o valor 
não material de todas os valores que ela representa. (...) O verdadeiro luxo é obrigado a 
salvaguardar as competências, o comandante e os artesãos, que são segredos comerciais, sem 
os quais não poderiam existir. É por isso que o Comité Colbert, associação francesa das 
marcas de luxo, defende ativamente os interesses dos artesãos de luxo. (...) As pessoas, as 
competências, o meio ambiente: tudo vem junto. Por todas as razões acima expostas, luxo 
sustentável não é apenas uma vontade, mas sim uma necessidade. Esse tipo de intercâmbio 
recíproco é mais do que uma possibilidade óbvia hoje: é uma necessidade, porque, 
paradoxalmente, a indústria não foi luxo na vanguarda do desenvolvimento sustentável; agora 
precisa ser exemplar. (...) Do luxo, as pessoas esperam perfeição, mas também a sinceridade. 
Por "sinceridade", quero dizer: fé no que está sendo criado, crença no que está sendo feito e 
rejeição ao engano. (...) Então, luxo deve ser exemplar, pois precisa dar o melhor exemplo. 
Luxo tem essa vocação, sendo um catalisador de sonhos e um criador de tendências. (...)".  
 
Luxo sustentável tem de ser uma convicção. Não é só o luxo que as empresas podem dar. Ele 
deve fazer parte da identidade e responsabilidade. Toda a cadeia produtiva de fornecedores 
deve abraçar essa expectativa como uma necessidade. Ninguém hoje seria capaz de negar a 
existência do aquecimento global, a ameaça para a biodiversidade nem o equilíbrio da equação 
energética e como a população mundial continua a crescer exponencialmente. Este não é mais 
um tempo de reflexão, temos que agir. Os clientes são cada vez mais conscientes dessas 
questões e mudarão os próprios critérios de compra. A incapacidade de cumprir as exigências 
do desenvolvimento sustentável, poderá resultar em rejeição de uma marca. Além disso, o 
desenvolvimento sustentável incentiva a inovação tecnológica, representando uma magnífica 
oportunidade. Temos de renovar os nossos esforços para encontrar soluções economicamente 
viáveis que também são favoráveis para a natureza e as pessoas. O futuro da humanidade que 
está em jogo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D8. 


