
QUE HÁ EM comum en-
tre um carro de 520 mil 
reais e o automóvel mais 
barato do mundo? Eles 
vêm do mesmo grupo 
empresarial, integra-
do pela inglesa Jaguar. 

Quanto custa o que é considerado um dos 
melhores sorvetes do planeta? Não mais 
do que módicos 2,30 reais (1 euro), no ro-
mano Palácio do Freddo. A maioria dos 
consumidores de celular no Brasil per-
tence aos setores mais abastados da socie-
dade, certo? Errado: cerca de 80% dos do-
nos do aparelho vêm das classes C, D e E. 

Se você derrapou em alguma das ques-
tões, não se preocupe: o mundo do consu-
mo muda rápido mesmo. É disso que tra-
ta Luxo for All, livro recentemente lança-
do que se propõe a radiografar e analisar 
a ascensão do luxo popular, fenômeno 
que, defendem os autores (os especialis-
tas em marketing e gestão organizacio-
nal José Luiz Tejon, Victor Megido e Ro-
berto Panzarani), não pode mais ser ig-
norado por empresários, comerciantes e 
departamentos de marketing de compa-
nhias em qualquer latitude da Terra. 

Em um contexto local, experiências an-
tes restritas a um segmento limitado têm 

sido cada vez mais ambicionadas por um 
maior número de pessoas: a volumosa clas-
se C, por exemplo, representada por 90 mi-
lhões de brasileiros com renda mensal fa-
miliar entre 1,1 mil e 3 mil reais. Em escala 
mundial, estima-se que quase 4 bilhões de 
seres humanos componham o que se cha-
ma de "base da pirâmide", grupo que "vive 
com menos de 8 dólares por dia, represen-
ta cerca de 2,5 trilhões de dólares de renda 
e cresce em torno de 8% ao ano na impor-
tância do consumo, anotam os escritores. 

Para quem quer se manter no topo do 
sucesso, o lema da vez é democracia ou 
morte. "Se você tem uma marca consa-
grada de alto luxo, seu futuro depende-
rá de sua capilaridade. As marcas têm 
de acompanhar a pirâmide sociológica. 
Porque, se você não fizer isso, outros o 
farão", diz Tejon, publicitário, jornalis-
ta, escritor, professor de pós-graduação 
da Fundação Getulio Vargas e diretor do 
núcleo de agronegócios da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing. 

Outra ideia defendida em Luxo for 
All é a de que já não é suficiente reve-
renciar somente os "4P's" (preço, pro-
duto, praça e promoção) para garan-
tir o êxito de um produto. O santíssi-

mo quarteto do marketing precisa ser 
acompanhado agora pelos "4E's": exce-
lência, estética, experiência e ética. 

Por fim, preconizam, o marketing 
deve funcionar de forma "centrípeta", 
e não mais "centrífuga". Tem de pres-
tar atenção ao que acontece nas bor-
das da sociedade, uma visão que pode-
ria ser entendida como a contribuição 
publicitária à discussão contemporâ-
nea sobre a dissolução dos conceitos de 
centro e periferia. "O melhor dos mun-
dos estará cada vez mais próximo da 
base da pirâmide", vaticina Tejon. 

De seu escritório em São Paulo, e ain-
da sob o impacto de uma visita à lon-
gínqua Canarana (MT), onde conheceu 
inovações em agrobusiness, genética, 
operações de crédito (o "início de um 
novo Brasil", define com entusiasmo), o 
publicitário santista falou sobre a emer-
gência do luxo democrático, aquele ofe-
recido por tudo o que o dinheiro, ainda 
que pouco, pode comprar. 

CartaCapital: O conceito de luxo para to-
dos não encerra um paradoxo? 
José Luiz Tejon: Trata-se de u m a visão 
humanista. Tradicionalmente, o luxo é 
entendido como algo pertencente a um 



momento raro, que exclui. Mas, ao lon-
go do tempo, coisas que no passado eram 
de grande exclusividade caíram no po-
pular, mas isso levava séculos. O que ve-
mos agora é uma mudança mais rápida. 
Com a ciência, a tecnologia, os fenôme-
nos midiáticos, que são transcendentes 
das classes sociais, e depois da crise de 
2008, em que os emergentes passaram 
a ter importância como um dos grandes 
responsáveis pelo crescimento do PIB 
do planeta, e mais outros fenômenos so-
ciológicos, como o aumento das mulhe-
res no mercado de trabalho, por tudo is-
so, o que era considerado um luxo há 30 
anos passou a ser extremamente acessí-
vel. O exemplo mais nítido é o da telefo-
nia. Há algumas décadas havia pessoas 
que possuíam centenas de aparelhos, os 
alugavam, era uma fortuna. Hoje, 17%-
18% dos celulares são da classe AB, o res-
to se concentra nas classes emergentes. 

É um luxo que passa a ser acessível tam-
bém em termos de acesso à saúde, quali-
dade de vida, direito a uma melhor edu-
cação. E marcas famosas que se restrin-
giam a um target muito específico pas-
saram a procurar negócios também em 
uma classe média global nova. A ideia do 
outlet, por exemplo, passa por aí. E um 

fenômeno: a marca que talvez seja a de 
maior glamour em automóveis, a Jaguar, 
hoje faz o carro mais barato do mundo, 
o Nano. Esses contrastes, inimagináveis 
há 20 anos, são hoje uma realidade. 

CC: O luxo tradicional vincula-se ao dese-
jo, por parte do consumidor, de reafirmar 
um estilo de vida. Em que valores ou pro-
messas se apoia o novo luxo? 
JLT: Dividimos o luxo em quadrantes. 
O luxo aristocrático, que envolve aspec-
tos culturais, obras de arte, esportes fi-
nos, charutos etc., o luxo mais tradicio-
nal. Dentro disso temos ainda o luxo da 
opulência, aquele que ostenta, o luxo 
material. Depois vem, já no plano mais 
acessível, aquilo que as pessoas das clas-
ses emergentes entendem como luxo, 
um carro bom, uma casa boa, viajar to-
do ano. Há ainda o luxo íntimo, forma-
do por aquilo que dá satisfação pessoal, e 
o luxo filosófico, que é o frugal, aquilo do 
"eu não quero mais ter nem parecer, eu 
quero andar de bicicleta". É aquela pes-
soa que transcendeu a necessidade da in-
terpretação de si mesmo pela opulência 
ou de outro símbolo de status. 

CC: Depois da emergência dos novos-ri-

cos, agora é a vez da ascensão dos "no-
vos-pobres"? 

JLT: Queremos trabalhar o conceito de 
dignidade humana. Todo ser humano 
deve ser tratado como antigamente os 
negócios de luxo tratavam os chiquérri-
mos. Essa preocupação já acontece, mas 
essa distribuição de qualidade não é be-
nemerencia de ninguém. As mudanças 
sociológicas e tecnológicas do plane-
ta caminham velozmente no sentido de 
dizer ao empresário o seguinte: se você 
tem uma marca consagrada de alto luxo, 
cuidado. Seu futuro dependerá do quan-
to você vai conseguir fazer seu downtra-
ding, de quanto saberá ampliar a capilari-
dade dos seus negócios. Em termos de es-
calabilidade, marcas de maior amplitude 
global têm de acompanhar essa pirâmide 
sociológica, buscar negócios lá na base. 
Porque, se você não fizer isso, outros o fa-
rão. E, ao mesmo tempo, lojas, pontos de 
venda, marcas consideradas basicamen-
te populares, na medida em que a popu-
lação emergente cresce na interpretação 
de seus papéis sociais, também têm de 
tomar cuidado, porque precisam avançar 
na autoestima gerada por seus produtos, 
uma vez que essa categoria sociológica 
tem anseios superiores agora. 
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