


Comportamento 
de luxo 

ílvio Passarelli é professor e diretor do primeiro MBA 
em Gestão do Luxo na América Latina, curso criado na 
cidade de São Paulo pela Fundação Armando Álvares 
Penteado (Faap). O especialista em comportamento de 

luxo tem se dedicado, desde 2000, ao estudo de um mercado 
que movimenta, em média, 6 bilhões de dólares ao ano no 
Brasil e, pelo menos, 400 bilhões de dólares no mundo. 

Entender o comportamento de luxo com todas as suas par
ticularidades e cuidados não é tarefa fácil. Em seus estudos 
Passarelli percebeu que a motivação do ser humano em ter 
produtos e serviços de luxo vai muito além do simples ato de 
comprar. Para se fazer parte do mercado do luxo é preciso, evi
dentemente, ter recursos, mas também um comportamento 
de luxo que leve o consumidor a selecionar produtos e sentir 
prazer ao usufruí-los. 

0 mercado de luxo sempre 
existiu, de alguma forma, no 
Brasil ou é algo recente? 
A economia brasileira esteve fe
chada por muitos anos. Mas, sob 
certo aspecto, o mercado do luxo 
sempre existiu no País. Um exem
plo foi a prática da encomenda de 
roupas aos alfaiates ou mesmo a 
valorização da alta costura déca
das atrás. Os produtos importados 
no segmento de alimentação sem
pre chegaram aqui, em maior ou 
menor escala. Mas também havia 
uma legislação protecionista ao 

produto nacional. Era um naciona
lismo um pouco míope na minha 
forma de pensar. 

E qual era o objetivo do governo 
ao manter a economia tão 
fechada? 
O governo queria importar mais 
máquinas que produtos de con
sumo, porque queria fortalecer a 
indústria nacional. Produtos de 
luxo foram sempre classificados 
pelo governo como supérfluos. 
Esse mesmo governo pensava que 
o desenvolvimento da indústria 

nacional geraria satisfação para o 
consumidor brasileiro. E isso até 
aconteceu. A indústria brasileira 
se desenvolveu. Mas quem queria 
produtos diferenciados teve de re
correr às pessoas que viajavam para 
o exterior. Sempre se dava um jeiti
nho para trazer produtos diferen
ciados para o nosso mercado, por 
meio de um parente ou amigo que 
fazia uma viagem internacional. 

Nos anos 1990, um comentário 
emblemático, dizendo que os 
carros nacionais eram carroças, 
fez mudar toda a ótica do 
governo brasileiro em relação às 
importações... 
O comentário, feito pelo ex-presi
dente Fernando Collor de Mello, 
foi importante porque os mesmos 
modelos de automóveis quando 
eram exportados agregavam itens 
que não tinham no mercado in
terno. Não se podia aceitar mais 
que o cidadão brasileiro fosse de 
segunda classe. Não podia haver 
produtos proibidos de se importar. 
As proibições levavam o País ao 
obscurantismo. Sou daqueles que 
sempre acharam que luxo é deman
da qualificada, e demanda quali
ficada é cultura material. A única 
parte ruim do luxo é quando a mo
tivação da compra se dá por fatores 
como vaidade e ostentação. 

Se motivações como vaidade e 
ostentação são ruins, quais as 



ideais no mercado do luxo? 
A parte boa do segmento é ter uma 
demanda motivada pelo conheci
mento. Eu tenho um automóvel 
e acho que ele tem limitações de 
segurança. Tenho recursos e sei 
que no mercado tem um carro que 
atende melhor às minhas expec
tativas de segurança. Vou a uma 
loja e compro esse carro melhor. 
Então, é bom comprar segurança, 
conforto e potência quando o as
sunto é carro, por exemplo. É bom 
comprar produtos que deem prazer 
para quem está comprando. Aliás, 
as pessoas precisam perder a vergo
nha de sentir prazer. O século 20, 
principalmente a primeira metade, 
foi marcado por guerras, e sentir 
prazer passou a ser uma coisa peca
minosa. Mas sentir prazer é muito 
bom. O consumo é um realizador 
de satisfações humanas. 

0 mercado do luxo tem sido 
determinante na qualificação dos 
produtos e serviços no varejo? 
Eu diria que existe uma fluidez de 
informações muito grande para a 
qualificação do consumo hoje em 

dia. Todas as informações na mídia 
servem para qualificar a demanda. 
Todos os consumidores querem 
produtos com mais qualidade. É 
claro que quem tem mais dinhei
ro pode qualificar ainda mais seus 
hábitos de consumo, mas quem 
tem menos dinheiro também não 
vai se contentar com um produto 
sem qualidade. Todos os bens de 
consumo estão atualmente nas 
revistas, jornais, TVs e rádios. Tu
do isso ajuda os consumidores a 
ficarem mais informados e mais 
exigentes. Para atender essas pes
soas, a indústria e o comércio não 
podem ficar para trás. 

No mercado do luxo, os 
consumidores são iguais em 
qualquer parte do mundo ou há 
diferenças cruciais entre eles? 
Diferenças cruciais, não. Em linhas 
gerais, é o mesmo consumidor. O 
consumidor norte-americano é um 
funcionalista. Ele tem um ritual de 
consumo menos elaborado que os 
consumidores franceses, por exem
plo. Os franceses são arraigados a 
rituais, a etiquetas. São cercados de 

mimos em tudo que consomem, 
porque isso faz parte da cultura 
francesa. Mas todos, em diferentes 
países, procuram mais ou menos a 
mesma coisa. O consumidor quer 
apenas o melhor que o dinheiro 
pode comprar. Para isso cada pes
soa faz uma escala de preferência. 
Ela só paga muito por um produ
to que estiver na sua escala. Isso 
costuma ocorrer no Brasil ou em 
qualquer lugar do mundo. 

Como se convence o consumidor 
do mercado de luxo a comprar o 
que ele não precisa? 
Um dos pilares do luxo é a exclu
sividade. Como não é possível to
dos comprarem o mesmo produto, 
afinal alguns itens do mercado do 
luxo têm produção quase artesa
nal, oferece-se ao consumidor ex
periências novas em relação a um 
produto ou serviço. Cria-se roteiros 
turísticos especiais, por exemplo, 
produtos com tiragem limitada ou 
mesmo com diferenciais exclusi
vos. Vende-se uma nova experiên
cia acima de qualquer outra coisa. 



Mas todo consumidor, mesmo 
no mercado do luxo, consegue 
enxergar o valor de um produto 
ou serviço que tem como base 
fundamental propiciar uma nova 
experiência? 
Aí é que está o xis da questão. 
Fala-se o tempo todo do mercado 
do luxo quando o certo é se falar, 
primeiramente, do comportamen
to de luxo. Veja que requinte é o 
processo: viver experiências que 
não podem ser compartilhadas por 
todas as pessoas. Mas para existir 
a valorização dessas novas experi
ências é preciso sentir prazer só de 
imaginá-las. Se isso não existir, o 
mercado do luxo não existe. Se eu 
não me sentir à vontade com um 
produto ou serviço, não almejarei 
tê-lo. Portanto, precisa-se valorizar 
esse sentimento, essa vontade de 
sentir prazer. Só assim, com um 
comportamento de luxo, o mer
cado de luxo ganha ainda mais 
importância junto à economia e à 
sociedade modernas. 

Como é a relação de quem 
vende com quem compra no 
mercado do luxo? 
Muito íntima. Essa relação tem que 
se estreitar a ponto de criar cum
plicidade entre as partes. Não é in-
comum uma senhora consumidora 
do mercado do luxo convidar para 
o casamento da filha a vendedora 
de uma loja de marca importante, 
onde ela tem o costume de fazer 
compras. Isso porque no mercado 
do luxo a vendedora se torna, mui
tas vezes, quase alguém da família. 
E as jovens vendedoras costumam 
ser privilegiadas culturalmente, 
além de pertencer a famílias abas
tadas também. Trabalhar no mer
cado do luxo é charmoso aos olhos 
dessas vendedoras. Diariamente 
encontram no trabalho as amigas 
da mãe, da família. São pessoas do 
mesmo núcleo social. 

Existe espaço para o setor 
supermercadista abrir lojas 
exclusivas para o público AA? 
Não conheço um supermercado no 
mundo que seja voltado exclusiva
mente para esse público. A distri
buição geográfica dessa classe no 
Brasil também é muito abrangente. 
Então, existem lojas que atendem 
também ao público AA, mas aten
der somente a esse público não me 
parece viável. Em São Paulo, por 
exemplo, ninguém vai sair de sua 
região e atravessar a cidade para 
ir a um supermercado AA com a 
frequência que necessita. Então, o 
mais viável e comum é o aumento 
do número de empórios especiais 
ou de supermercados com áreas 
exclusivas para produtos de mais 
qualidade e maior preço. 

A pirataria atrapalha o mercado 
do luxo no Brasil? 
Atrapalha muito. Penso que o da
no não é ao mercado, mas à ima
gem da marca. Toda vez que um 
produto desse mercado do luxo 
está nas mãos da pessoa errada 
pode-se criar uma relação de en
fraquecimento do desejo do legí
timo consumidor dessa marca em 

relação ao produto. E me causa es
tranhamento a forma branda com 
que esse assunto é tratado. Se nós, 
pessoas comuns, sabemos de vários 
pontos fixos de venda de produ
tos pirateados em nossa cidade, por 
que não existe um combate mais 
rígido em relação a isso por parte 
das autoridades? Elas também sa
bem onde está esse produto pirata. 
O crime organizado é uma grande 
rede e outras irregularidades estão 
inseridas nessa grande rede. A falsi
ficação e o contrabando são apenas 
duas delas. 

A preocupação das empresas 
do mercado do luxo é maior que 
as empresas comuns quando o 
assunto é meio ambiente? 
A pressão mundial e principal
mente dos consumidores foi tão 
forte que as empresas que fabri
cavam para o mercado do luxo 
precisaram respeitar mais o meio 
ambiente também. Afinal, perce
beu-se que essa preocupação não 
era um modismo. O mercado do 
luxo consegue resultados muito 
melhores que os demais mercados 
na preservação do meio ambiente. 
A durabilidade dos produtos de lu
xo é muito grande e um dos maio
res problemas em relação ao meio 
ambiente é com o descartável. Os 
produtos descartáveis são coloca
dos no mercado o tempo todo e 
rapidamente vão para o lixo. Já 
o mercado do luxo trabalha com 
produtos que duram décadas. 

0 mercado do luxo é muito 
vantajoso para quem 
comercializa os seus produtos? 
As pessoas acham que o lucro do 
mercado do luxo é altíssimo e vai 
diretamente para o bolso do em
presário que comercializa esse tipo 
de produto. Não é bem assim. A 
manutenção do comportamento 
de luxo gera uma série de despesas. 
A alta margem de lucro, tão fala
da por aí, não é tão grande assim. 
Existem vários gastos para manter 
a excelência no atendimento a esse 
público consumidor. 
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