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No prédio da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), em 
Higienópolis, o diretor da Faculdade de Artes Plásticas e do 
Programa de Gestão do Luxo tem uma sala repleta de livros, 
com um vaso de orquídeas amarelas, um inseparável cachimbo 
e um telefone que não para de tocar. Entre uma baforada e 
outra, com sua fala pausada, um dos mentores do primeiro 
curso de MBA dessa disciplina das Américas defende a idéia 
de que vivemos um novo momento hedonista, com a revalo-
rização do prazer. Por isso mesmo, ele acredita que o mercado 
que mais vai crescer em 2011 é o de serviços pessoais como 
beleza, spas e hospedagens sofisticadas. Algo que pode ser 
comprovado com a chegada ao Brasil de marcas como Prada, 
Van Cleef e Sephora. Autor do livro O universo do luxo, ele diz 
que o século XXI está alicerçado em três conceitos: beleza, 
elegância e conhecimento. É a era do luxo inteligente. »» 
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ENTREVISTA 

ÉPOCA SÃO PAULO: O QUE É LUXO? 
SILVIO PASSARELLI: É um comporta-
mento humano. Está ligado à educação 
e à cultura. Mas existem bens e serviços 
de luxo que são materiais: ele precisa ter 
um bom design, matérias-primas no-
bres, qualidade total. Para garantir ex-
clusividade, o produto deve ser escasso. 

O QUE DIFERE LUXO DE OSTENTA-
ÇÃO? Elegância é uma marca registrada. 
Algumas coisas que caíram em desuso, 
como puxar uma cadeira para uma se-
nhora sentar, ceder o lugar para uma pes-
soa mais velha, utilizar as palavras "por 
favor", "obrigado", "com licença", são al-
guns exemplos. O mundo pós-moderno 
é caracterizado pelas experiências indi-
viduais. É como se vivêssemos um novo 
surto hedonista: as pessoas consomem 
por prazer. Nesse aspecto, o consumo de 
luxo gera prazer e a ostentação é apenas 
um distúrbio. Assim como o autorita-
rismo é um distúrbio da autoridade. 

EM SEU LIVRO, A EMOÇÃO APARE-
CE COMO UM DOS ELEMENTOS 
ESSENCIAIS NOS ITENS DE CON-
SUMO QUALIFICADO. POR QUÊ? A 
economia do luxo é feita de emoção e 
detalhes. O século XXI está alicerçado 
em três conceitos fundamentais: bele-
za, elegância e conhecimento. No século 
XX, o mote foi a tecnologia. Achávamos 
que ela era uma "estrada sem fim", cara e 
inacessível. Hoje, ela é uma commodity 
baratíssima. O século XXI será marcado 
por elegância, sutileza, generosidade, coi-
sas imateriais. É uma mudança de para-
digma - e que se reflete nos negócios. 

QUAL É A RELAÇÃO DO LUXO COM 
O TEMPO? O tempo é a única coisa que 
existe na natureza igual para todos: ricos, 
pobres, adultos e crianças. Todos têm 24 

horas por dia para viver. Mas as pessoas 
precisam parar de ter vergonha de sentir 
prazer no século XXI. Se formos pensar, 
o que é a depressão? É quando a capaci-
dade de sentir prazer enfraquece, é um 
entorpecimento sensorial. A doença des-
te século é a depressão porque as pesso-
as perderam a capacidade de sentir pra-
zer. O mais importante nesse mercado 
não é o consumo. É a decorrência dele. A 
questão do tempo está ligada ao prazer. 

DESDE QUANDO PODEMOS DIZER 
QUE EXISTE UM MERCADO SOFISTI-
CADO NO BRASIL? Depois da abertura 
econômica, há 22 anos. O que coincide 
com a queda das reservas de mercado. 

QUEM É O CONSUMIDOR DESSE 
SEGMENTO? O PERFIL MUDOU? 
Mudou. Novos estratos, pessoas de classe 
média alta, que têm renda e aspirações, 
reconhecem aquilo como bom e parti-
cipam. O consumidor de luxo se divide 
não por sexo, mas por freqüência. A par-
tir da classe média, todos são clientes. O 
importante é saber com qual freqüência 
e itens você participa. Uma pessoa da 
classe AAA praticamente todos os dias 
toma decisões ligadas a esse mercado, 
seja consumindo produtos, seja consu-
mindo serviços. E tem o outro extremo 
da pirâmide: os que conhecem, aspiram 
e usam (o luxo) com menor freqüência. 

O SETOR VEM SE DESENVOLVEN-
DO NO PAÍS COM NÚMEROS QUE 
SUPERAM O CRESCIMENTO DA 
ECONOMIA GLOBAL QUAL É A EX-
PECTATIVA PARA 2011 E PARA OS 
PRÓXIMOS ANOS? Neste ano e no 
próximo, vamos assistir a uma fase que 
eu chamo de diversificação de marcas. 
Existe um enorme conjunto de grifes 
internacionais que estão em "fila india-
na" para passar pela imigração. O Brasil 
não é o mercado de maior potencial nu-
mérico, como a China, mas, dos quatro 
Brics (Brasil, Rússia, índia e China), é o 
que tem a democracia mais estabilizada. 
Somos a sétima economia mundial e a 
inflação está relativamente sob controle. 
Nos últimos 20 anos, houve um proces-
so de mobilidade social indiscutível, e 
como consequência o nível da classe 
média aumentou. E, toda vez que você 
eleva patamares, sobe também o nível 
mais alto. Na soma das possibilidades, 
o Brasil é o país com menos incerte-
zas. Importantes marcas vão chegar ao 
país. Os próximos 25 anos estão abertos 
para o crescimento macroeconômico do 
segmento de luxo, com índices sempre 
acima da economia global. Há uma de-
manda ainda um pouco reprimida. 

QUAIS MARCAS IMPORTANTES DE-
VEM CHEGAR AO BRASIL? Dentro de 
alguns meses, desembarca a Prada. Mas, 
hoje, algumas das principais, como a 
LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, 
poderoso conglomerado do empresário 
Bernard Arnault), ja estão no país. Temos 
as marcas-símbolo de praticamente tudo. 
Provavelmente a joalheria Van Cleef vai 
operar com lojas próprias, e não por 
meio de distribuição. Tenho a impressão 
que o luxo americano deve desembarcar 
em breve, com marcas que já estiveram 
por aqui secundariamente, como Ralph 
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Lauren. Calvin Klein, que vende un-
derwear e jeans, virá com uma operação 
maior. A Inglaterra tem possibilidades 
muito fortes e complementares com o 
Brasil. Eles têm um apreço muito grande 
pela indústria criativa - softwares, desig-
ner gráfico, publicidade. Tanto que cria-
ram um Ministério da Indústria Criativa. 

EM QUE SETOR SE CONCENTRA 
SUA APOSTA DE CRESCIMENTO 
PARA O MERCADO DE LUXO? Eu 
aposto na área de serviços pessoais: 
beleza, resorts, spas, hospedagens so-
fisticadas, atividades ligadas ao prazer. 
A Sephora (rede de lojas de cosméticos do 
grupo LVMH) não está vindo à toa para 
o Brasil. E o chamado luxo acessível. 
Essa é uma área que vai se consolidar. 
Acredito que já não teremos a mesma 
pujança no setor imobiliário. Por outro 
lado, há um fator que fará com que to-
dos melhorem seu padrão habitacional. 
Neste século, voltamos a ter momentos 
de individualismo e reflexão. No século 
XX, a demanda era ficar fora de casa. De 
uns tempos para cá, seja por questões de 
segurança, de conforto ou de transpor-
te, as pessoas voltaram a ter o gosto de 
receber, de ficar em pequenos grupos. 
Daí o home theater em casa, os terraços 
gourmet. O mercado poderia encontrar 
mais dificuldades não fosse essa tendên-
cia de modificar a função da residência. 

O BRASIL TEM IMPOSTOS ALTÍSSI-
MOS. QUAL É O PESO DOS TRIBU-
TOS SOBRE O SETOR? O custo Brasil 
é um grande desafio, ou seja, o conjun-
to de tributos peculiares ao nosso país 
que não existe no resto do mundo. A 
manutenção dessa alíquota está ligada 
a uma teoria que vigorou no mundo, 
sobretudo na América Latina, nos anos 

1960, de proteção da indústria nacional. 
O resultado no Brasil foi tão deletério 
que os empresários, longe de aplicarem 
seus lucros em tecnologia de ponta e em 
produtividade, investiram no patrimô-
nio particular, deixando as empresas 
tão pouco competitivas quanto antes. 
Empresário bom é o que consegue ser 
competitivo. E aquele que não consegue 
ser deixará de existir. No mundo globa-
lizado, quem não tiver padrão de com-
petitividade global estará fora do jogo. 

NOSSA ECONOMIA JÁ É APONTA-
DA COMO A SÉTIMA MAIOR DO 
MUNDO. COMO FICARÍAMOS NUM 
EVENTUAL RANKING DO LUXO? 
Nunca pensei nisso. Mas, fazendo 
uma hipótese, ficaria em torno da 15a 

ou 18a posição. Há países que, mesmo 
não tendo o mesmo volume financeiro 
do Brasil, possuem níveis de educação, 
de qualidade cultural e de usufruto do 
consumo de luxo muito mais consis-
tentes e interessantes. É o caso dos 
países escandinavos. 

O BRASIL TEM UMA PRODUÇÃO 
NESSA ÁREA? DESDE QUANDO? 
Na moda, Madame Rosita (da estilista 
Rosa de Libman, 1904-1991) já era uma 
maison há 40 anos. Denner (Denner 
Pamplona de Abreu, 1937-1978) também. 
E com padrão de um (Yves) Saint Lau-
rent, guardadas as proporções. O que 

faltou foi uma política de estado. Pier-
re Cardin e Laurent eclodiram porque 
havia receptividade na Europa. Aqui, 
já existia uma cultura do que poderia 
ser o embrião do mercado de luxo, mas 
não havia massa crítica para fazer dis-
so um segmento importante. Quatro 
décadas depois, estamos tendo essa 
oportunidade. Existem empreendedo-
res brasileiros que estão fazendo um 
bom trabalho: H. Stern, Carlos Miele, 
Alexandre Herchcovitch, Etel Carmona 
(na área de móveis) e muitos outros. 

QUAL É O LUGAR DA OBRA DE 
ARTE NESSE MERCADO DE LUXO? 
A grande caixa-preta no Brasil é o mer-
cado de arte, que ainda é incipiente. Há 
poucas informações sobre o volume de 
faturamento. E os interesses dos gale-
ristas e dos escritórios de arte são mui-
to diferentes do restante do mercado. 

O QUE FALTA PARA O CRESCI-
MENTO SÓLIDO É CULTURA? 
A cultura sustenta todos os episódios 
desse consumo. É um investimento que 
tem evoluído muito, mas é um exercício 
a ser feito ainda nos próximos anos. 

QUAL É O MAIOR DESAFIO DO SETOR? 
O Brasil tem duas coisas que ainda 
impedem um maior crescimento do 
segmento: uma é a memória da inflação. 
A outra é não termos o hábito de utili-
zar os seguros. Viemos para um dígito 
(de inflação) há menos de dez anos. Mas 
ficamos por 30 anos com índices altís-
simos. O Brasil foi o campeão mun-
dial de inflação. Por isso, ainda temos 
medo. As pessoas renunciam ao con-
sumo para investir na poupança. Melhor 
seria pagar um seguro para operações 
do cotidiano. Quando você securitiza a 
vida, usufrui mais os bens e serviços. 
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