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SERVIÇOS DE LUXO

alar dos ricos, e
das coisas que
eles usam ou con-
somem, é um e-
xercício estimu-
lante. No fundo,
os ricos são seres
humanos como
nós, reagindo aos
mesmos apelos e

estímulos. A diferença está nas
proporções e este é o enigma que
desafia os profissionais que
trabalham no setor. Na discussão
aqui transcrita, comprovamos o
grande avanço do setor do luxo
em nosso país, seja no volume de
negócios, seja na sofisticação do
marketing. Aqui reside uma
curiosa contradição: como se
explica que as vendas de pro-
dutos e serviços de luxo sejam
tão importantes, num país que os
nossos próprios governantes
insistem em chamar de miserável?
Na leitura dos debates, o leitor
certamente encontrará respostas
para estas e outras questões.

F
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JR – Seria bom iniciarmos o deba-
te com uma definição do que seja
um produto, um serviço de luxo.

MAURO – Há muitas definições,
e gosto do que diz a Danielle Al-
lérès, diretora do Departamento de
Gestão de Luxo e Arte da Universi-
dade de Marne-la-Vallée, numa
definição bastante abrangente:
“Produto de luxo é toda criação fora
do comum ou trivial, extraordiná-
ria, sinônimo de beleza, estética e
refinamento, produto mágico, com
as marcas da sedução, lúdico,
evocativo de sonho, prazer e
principalmente uma promessa de
felicidade. É qualificado como
prestigioso, de alta classe de luxo”.
Essa definição é em termos de
produto. Quer dizer, além das
características inerentes do pro-
duto, tem-se uma parte de promes-
sa que o produto pode dar à pessoa
que vai usar uma imagem proje-
tiva interessante do produto de luxo
de quem o usa.

JR – Será que não haveria uma
definição um pouco mais simples?

LIVIA – Atualmente, o conceito se
ampliou. O produto de luxo é uma
categoria, do ponto de vista do
business. Ele é uma qualidade da
experiência. Por isso talvez, que
ela fale desse envolvimento com
sonhos, essa dimensão projetiva. O
serviço de luxo é caracterizado por
uma experiência excepcional. O
que se observa é justamente a
ampliação do que é, generica-
mente, chamado luxo. Só que, no
Brasil, há ainda um outro dado:

luxo passou a não mais designar
algo específico, mas é, digamos,
um conforto. Numa edição da
revista Vogue-Brasil, dez perso-
nalidades foram chamadas para
falar sobre luxo – Sig Bergamin,
Gisele Bündchen, entre outros –, e
o que eles enfatizaram foi exata-
mente essa qualidade da expe-
riência. A possibilidade de você,
depois de um dia tumultuado, ter-
minar o seu dia vendo o pôr-do-sol
na praia do Arpoador. Pode até
levar uma pequena garrafa de
champagne – seria perfeito. Mas o
luxo estaria na qualidade da ex-
periência e não no produto.

FG – Gostei da definição da Da-
nielle, essa referência que ela faz
a promessas. Acho isso importante
para explicar o que leva as pessoas
a comprar produtos e serviços de
luxo. É a promessa de auto-estima
aumentada, emulação de um ído-
lo. Enfim, coisas que, de uma for-
ma ou outra, estão ligadas à
marca. Isso explica a importância
da marca, da grife nos produtos e
serviços de luxo.

ISMAEL – Há uma definição do
presidente da Federação Francesa
de Costura que é bastante interes-
sante. Ele diz que o luxo tem alma,
que se trata um pouco de sair do
lugar comum. Esse conceito de al-
ma, da experiência, da grife, aca-
ba constituindo essa percepção do
luxo – é uma somatória de tudo is-
so. Se você conseguir perceber exa-
tamente o que as pessoas compram:
algo que as faz diferentes no grupo
de referência, através de uma ex-

periência com o produto que real-
mente traga essa percepção.

MAURO – Houve uma evolução
na definição de luxo. Vi uma repor-
tagem com um psicanalista chama-
do Jorge Forbes que diz que o luxo
sempre esteve junto à humanidade.
Só que o objetivo do luxo, no
início, era tentar aproximar-se do
metafísico, era algo divino – uma
aproximação dos deuses. Depois,
passou por uma transformação até
chegar no iluminismo – um ponto
de ruptura, porque aí se falou da
razão, da lógica. Então desviou-se
o caminho original do luxo que
beirava a religiosidade, para um
papel paralelo à sociedade – uma
coisa superficial.

FERREIRINHA – Esse trabalho do
Jorge Forbes é feito em cima do
trabalho do Gilles Lipovetsky, na
verdade, o primeiro filósofo contem-
porâneo a escrever sobre o luxo. A
grande mudança em relação ao
luxo é justamente essa: deixou de
ser comportamental, a busca pelo
efêmero – pelo que era endeusado –
e hoje é uma atividade de negócios.
E como atividade de negócios, esse
universo foi ampliado. E os concei-
tos estão meio confusos porque se diz
que se pode consumir luxo barato;
mas não pode. Luxo tem de ser caro.
Ele pode ter classificação por aces-
sibilidade, mesmo assim é caro.

JR – Mas e aquilo que se chama
no Brasil, de “luxo de pobre”?

MAURO – Essa padronização de
luxo – formatar-se, rotular-se dentro
de uma marca – não é a tendência
do luxo atual. Tudo envolve a
busca de uma identidade pessoal.

“HOJE, TEMOS UMA VISÃO UM POUCO MAIS DEMOCRÁTICA.”
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O luxo está também nessa via.

FERREIRINHA – Mas, muito no
luxo comportamento, Mauro. Já o
luxo como atividade de negócios
tem por como princípio produtos
com matéria-prima de excelente
qualidade e mão-de-obra altamen-
te qualificada; o que faz dele um
produto caro.

MAURO – Não nessa visão de
business, quando digo: luxo, para
mim, é participar. Para o pobre, luxo
é participar de uma festa no terraço
da casa dele. Isso é comportamento;
não é negócios.

FG – De qualquer forma, aquilo que
você definiu como mercado de luxo
não se destina aos pobres.

MAURO – Diria que, dentro desse
luxo sobre o qual estamos falando,
existe uma segmentação que é
aceitável. Por exemplo, você tem
uma sensibilidade de escolher um
relógio que não é de uma marca
extremamente cara, do tipo um
Patek Philippe, mas você vai em
uma loja de design do Philip Stark
e escolhe um relógio com uma
pulseira que você mesmo corta e
coloca na medida do seu pulso.
Quer dizer, essa noção de iden-
tidade pessoal que o luxo atual traz,
essa nova versão de luxo é que
diferencia a relação. Antes, luxo
eram as marcas superpremium que
estão lá em cima – beirando o
inacessível. E hoje, temos uma
visão um pouco mais democrática.
Não significa que os pobres façam
parte disso. Mas o luxo possibilitou
uma segmentação em vários grupos.

LIVIA – Existe o luxo do luxo, pro-

dutos quase que únicos, sob medida.
Bolsas de US$ 40 mil – a Gucci fabrica
uma. O luxo teve também um pro-
cesso de democratização. No Brasil,
muito grande, a facilidade de crédito
permite. E um outro dado: no Brasil,
luxo não é formal, em termos de
vestuário; é casual. No Rio, anda-se
de sandálias Havainas, entra-se numa
loja Louis Vuitton, com uma bolsa
Prada, vestindo uma calça jeans e
camiseta, tudo está absolutamente de
acordo, com charme e elegância.

MAURO – Com a globalização, a
busca pela identidade pessoal fez
com que, muitas vezes, marcas que
se tornaram ícones de luxo deixaram
de ter esse rótulo. O bonito é ter o
seu próprio estilo. Não basta ser
reconhecido por estar com uma bolsa
Louis Vuitton, como todos os que es-
tão viajando. As pessoas mais “ante-
nadas” procuram marcas que não
sejam luxo banalizado: é o luxo que
você surfa na tendência – per-
sonalizado. Em muitas lojas do tipo
Chocolate, na Oscar Freire, que é
uma loja de multimarcas e fala-se
de grade – em lojas de vestuário, é
importante. Mas, no verdadeiro luxo
é cada vez menos importante.

FERREIRINHA – Mas esses ainda
são exercícios, tendências. No caso
de uma Chocolate, é o seu estilo de
comportamento de negócios, traba-
lhar dessa forma. Já nas grandes ca-
deias mundiais, não se consegue fa-
zer isso. O cliente mudou; as mar-
cas tiveram de se ajustar.

JR – Onde está a fronteira entre  luxo
e arte?

FG – O comprador de arte compra
algo que é exclusivo. Eu estava len-
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do uma nota sobre uma cidade de
Mato Grosso, chamada Sorriso;
uma dessas cidades que se tornaram
milionárias, por causa da soja. A
dona de uma butique dizia que
tem, na cidade, 15 freguesas para
os novos modelos, e que a sua
preocupação era comprar 15 vari-
ações diferentes de roupa, porque
essas 15 mulheres se encontram a
todo momento, no clube, no shop-
ping. E afirmava: “Se uma delas
estiver usando um vestido igual ao
de outra, estou perdida. Preciso
vender um artigo exclusivo para
cada uma”.

MAURO – Que é um pouco dessa
tendência que estamos comen-
tando.

ISMAEL – Mas ainda existe um
mercado muito grande para as
grandes grifes.

FERREIRINHA – Tanto assim que
o grupo Chocolate tem êxito
naquilo que a gente vê; não do que
verdadeiramente gera.

MAURO – Veja a Colette, em
Paris – uma loja que já existe há
algum tempo. Depois dela, vieram
outras, do mesmo estilo, que
exploram um pouco esse universo,
onde o consumidor...

FERREIRINHA – Você tem a Jef-
freys em Nova Iorque, Corso em
Milão... O dinheiro não está mais
na aristocracia tradicional. As mar-
cas tiveram de se ajustar aos novos

tempos. Hoje, o novo consumidor,
ávido por consumir, não é mais
quem tinha nome e sobrenome. A
pergunta do J. Roberto sobre luxo e
arte. A arte no quesito luxo não, mas
a arte é design. Não se pode dis-
sociar, porque luxo vem da palavra
latina lux que vem do belo, da luz,
daquilo que enaltece. Então isso é
design. Não há produto de luxo que
se olhe e diga: isso é um horror. Vou
me hospedar nesse hotel que tem
um serviço de luxo maravilhoso,
mas o hotel está caindo aos peda-
ços. Não faz sentido. A arte, no que
se refere ao design, é intrinseca-
mente ligada.

JR – Conheci a Danielle Allérès
num encontro da AIMAC,  há uns
10 anos. Fui eu quem trouxe o livro
dela para o Brasil – fiz o prefácio.
O livro foi publicado pela FGV, que
foi a única editora interessada. Nin-
guém mais mostrou interesse. Por
que é assim tão recente o interes-
se, no Brasil, por esse segmento do
mercado?

FERREIRINHA – Muito recente.
Tanto que o livro da Danielle é, até
hoje, o único disponível.

LIVIA – Também temos o do José
Carlos Duran, da própria FGV.

FERREIRINHA – O livro da Da-
nielle é especial. Há outros livros
que abordam o luxo, mas – tecnica-
mente – Luxo... Estratégias de Mar-
keting é uma obra-prima. De fato,
no Brasil, luxo é bem recente. Só

agora começamos a ver o luxo como
negócio. E isso está associado a uma
abertura recente do mercado; o
Brasil era muito restritivo.

JR – Você fala da importação física
de coisas?

FERREIRINHA – Sim, porque as
grandes marcas internacionais são
os atores globais. Há uma série de
outros atores na Globo, mas só
existe uma Renata Sorrah, um Tar-
cisio Meira. Esses atores globais a-
brem oportunidades para outros. No
segmento do luxo são Louis Vuitton,
Chanel, que, chegando ao Brasil,
criaram novas possibilidades para
todos. Se há agora o grupo Choco-
late, Regina Lunchi, é porque sur-
giu uma possibilidade nova, no
país, que não havia antes.

MAURO – Há de se tomar cuidado
ao trazer essas grifes para cá. São
marcas que têm visibilidade no
mundo inteiro, a consumidora viaja
muito e não compra no Brasil. A
grande dificuldade é ter capital,
para esperar um pouco pelo retorno
do business.

FERREIRINHA – Luxo é um in-
vestimento de longo prazo. Como
no Brasil o comportamento de ne-
gócios é imediatista, essa equação,
às vezes não fecha. Qualquer pla-
nejamento que se faça para o luxo,
em termos de negócios, precisa de
5 anos no mínimo. Por que se abre
uma loja na Venezuela, no início
do governo Chavez? Porque nin-
guém está esperando o resultado
em 6 meses; mas em 5 ou 10 anos.
Mas, mesmo assim, o Brasil tem
produzido resultados acima da
média. Só não temos mais expres-

“PRODUTO DE LUXO É TODA CRIAÇÃO FORA DO
COMUM OU TRIVIAL, EXTRAORDINÁRIA, SINÔNIMO
DE BELEZA, ESTÉTICA E REFINAMENTO.”
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são internacional em função das
nossas limitações de dispêndio
econômico per capita.

JR – Vocês citaram Rolls Royce e
Louis Vuitton. Só que o produto mais
barato da Rolls Royce custa uns US$
150 mil e o produto mais barato da
Louis Vuitton custa US$ 50. Como
é que lidamos com isso? Afinal, US$
50, até uma pessoa pobre pode
gastar, mas US$ 150 mil é só para
determinadas pessoas.

FG – Permitam-me, os especialis-
tas, provocá-los. Alguns tipos de
produtos de luxo – naturalmente os
que permitem a produção barata –
estão quase apelando para o mer-
cado de massa. Há canetas Mont-
blanc, segundo ouvi dizer, que se
vendem por R$ 200. Pouco a pouco
isso vai massificando a marca.

MAURO – Deve-se tomar muito
cuidado com as estratégias em
relação ao luxo. Um gerente ou
diretor novo de uma empresa como
a Montblanc pode achar que está
tendo uma grande idéia: “Estou
nesse segmento. Por que não atrair
o segmento logo abaixo? Olha que
volume de pessoas poderia ter aces-
so à minha marca”. Este é um cami-
nho perigoso porque, no mesmo tem-
po em que se aproxima do segmen-
to abaixo, acaba-se distanciando do
segmento para o qual foi criado.
Quando surgiu, a Montblanc não era
para vender canetas por 100 dólares.

FERREIRINHA – Mas, você não
acha que, para sobreviver nesse

mundo atual, a Montblanc precisa
encontrar outros patamares de
consumo para os seus produtos?
Porque essas são grandes empresas
multinacionais com pressões por
resultados, precisam ser rentáveis,
têm ações negociadas na bolsa...

MAURO – Pois eu critico essa vi-
são do curto prazo. O acionista quer
receber retorno rápido, mas é preci-
so uma visão de construção da mar-
ca a longo prazo.

FERREIRINHA – Mas, a longo
prazo, a aristocracia deixou de
existir. Essa clientela, que antes
sustentava as Montblanc da vida,
não as sustenta mais.

JR – Mas uma coisa é você ter um
produto que pode custar 50 ou 500
dólares. E quando estamos lidando,
por exemplo, com automóveis –
Rolls Royce ou Ferrari? Quanto custa
a Ferrari mais barata?

FERREIRINHA – US$ 400, 500 mil.

FG – Acho que o Mauro tem razão.
A Montblanc, realmente, corre
riscos, ao vender uma caneta por
US$ 100, porque ela não faz outra
coisa a não ser caneta.

MAURO – Faz sim. Já estão diver-
sificando, e acho que esse é um
caminho interessante.

FG – Com certeza. A H. Stern tem
jóias de US$ 50 mil e de US$ 50. E
não é por isso que perdem a ima-
gem ou a reputação.

“DEIXOU DE SER COMPORTAMENTAL A BUSCA PELO
EFÊMERO E HOJE É UMA ATIVIDADE DE NEGÓCIOS.”
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FERREIRINHA – Há um questiona-
mento; hoje, no segmento de luxo,
isso é real. Nas conferências interna-
cionais questiona-se, o tempo todo –
até onde vai e o quanto mais é per-
mitido? Porque a massificação é real.
Quanto à pergunta do J. Roberto
sobre a diferença entre a Rolls Royce
e uma Vuitton, em termos de marca,
nenhuma, porque a Vuitton é, de
fato, mais poderosa que a Rolls
Royce em termos de marca. Agora,
por que ela tem produtos de US$ 50?
Porque deixou de ser uma marca
inacessível; passou a ser uma marca
intermediária, e gera acessibilidade
porque tem ativo de marca suficien-
te para isso.

JR – A Ferrari, aqui em São Paulo,
vende um boné por R$ 40. Eviden-
temente que não é um boné marca
Ferrari, mas é um produto comercia-
lizado sob licença da Ferrari.

MAURO – Mas quem dirige uma
Ferrari não vai querer usar um boné
Ferrari.

JR – Não. Quem usa são os torce-
dores que ficam na arquibancada,
durante o grande prêmio...

ISMAEL – Mas essas pessoas com-
pram esses produtos exatamente
porque existe uma Ferrari que custa
US$ 400 mil. Isso é que cria estilos.
Se a Louis Vuitton tem uma bolsa
de US$ 50 mil é porque há grupos
de consumidores de 50, 100, 200
dólares. Esses produtos são bandei-
ras, referências... É isso que gera
todo esse consumo e dá sustentação
para essas empresas.

JR – Então os que estão lá em cima
– Rolls Royce, Ferrari, Patek Phi-

lippe etc. – poderiam ter produtos
aqui em baixo, mas vice-versa não.

MAURO – Esse que é o risco. Não
sei se dá certo.

FERREIRINHA – Concordo que é
um risco, mas necessário.

ISMAEL – Caso contrário essas em-
presas não sobrevivem. Elas estão
encontrando aqui no Brasil um mer-
cado importante.

MAURO – Acho que se deve bus-
car um direcionamento estratégico
mais inteligente do que fazer um
downgrade da marca, fazendo
bonés... O caso da Armani. Acho
que ele foi um maestro na constru-
ção da sua marca. Em vez de fazer
um Giorgio Armani mais acessível,
para quem não podia comprar, criou
duas marcas: Empório Armani e
Armani Exchange, que não são ne-
cessariamente degradações da
marca Armani; mas três marcas que
hoje convivem.

FERREIRINHA – São outras marcas
do próprio criador para atingir um
outro consumidor.

MAURO – Esse é o pulo do gato. E
é diferente de se fazer um boné, um
cintinho mais barato de Armani.

FERREIRINHA – Mas a Ferrari não
faz cintinho; ela faz boné porque
vive disso, de torcida. O boné faz
parte do imaginário coletivo de
Ferrari, de Fórmula 1. O boné é um

exemplo real que a Ferrari precisa ter.
Vamos falar de duas marcas que são
o topo do consumo da chamada
“inacessibilidade”: Hermès e Cha-
nel. Chanel, o seu criador Karl La-
gerfeld, fez uma criação para a H&H
que vendeu em vinte minutos o que
a H&H não tinha vendido em seis
meses.

JR – O que é H&H?

FERREIRINHA – A concorrente
mundial da Zara – ela é duas vezes
maior do que a Zara. A Zara tem a
supremacia da marca e H&H, o
volume.

MAURO – Mas isso não é o movi-
mento special edition?

FERREIRINHA – O Karl Lagerfeld
– que estimula a inacessibilidade
da Chanel – para sobreviver, faz
uma coleção para a H&H dirigida
ao consumidor de menor poder
aquisitivo.

MAURO – Mas não com a marca
Chanel.

FERREIRINHA – Vamos chegar lá.
Essa é a pergunta de Suzy Menkes,
a papisa da moda mundial. Qual a
diferença da Chanel fazer bracelete
de US$ 60 para o Karl Lagerfeld?
Nenhuma. Há um novo consumidor,
querendo consumir bracelete.
Hermès – o topo da inacessibilidade,
que ninguém mexia – acabou de
contratar Jean Paul Gaultier, que é
um dos estilistas mais “vanguardas”

“SE UMA DELAS ESTIVER USANDO UM
VESTIDO IGUAL AO DE OUTRA, ESTOU PERDIDA.”
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e grunche que há com o Marc Jaco-
bs. Por que a Hermès fez isso? Por-
que precisa refrescar a marca, caso
contrário morre. Daqui a dez anos
vão dizer: “A Hermès foi uma marca
muito bacana”.

JR – Livia, você está falando pou-
co. Como vê, nesse nosso país de
contradições, que tem um segmen-
to importante, dos chamados “des-
possuídos”, essa questão de artigos
de luxo...?

FG – Mais do que o lado ético,
parece-me existir uma contradição.

LIVIA – O luxo dentro de uma dis-
cussão do ponto de vista ético,
moral, sempre foi um problema,
para o europeu. No pensamento so-
cial europeu, há essa discussão e
um “apavoramento” da aristocracia
com a verticalização do consumo.
O luxo era visto como trazendo a
lassidão moral, a degenerescência
dos costumes. Quem deveria consu-
mir o luxo era a aristocracia; os ou-
tros não. O fato é que ocorreu uma
revolução do consumo e ele se ver-
ticalizou para outras camadas so-
ciais. O luxo não estava mais na
posse de bens de luxo, mas, funda-
mentalmente, em saber usá-los. Por
isso, o estilo e o design se tornaram
elementos, sinais diacríticos de
pessoas ligadas ao luxo e ao próprio
luxo. No Brasil, não há uma discus-
são sobre luxo; mas sim sobre
desigualdade social. Concordo que
o Brasil é um mercado potencial.
Nos trabalhos que faço, por exem-
plo, sobre organização de orça-
mento doméstico, simplesmente
não existe o item poupança, inde-
pendentemente da classe. Se há uma
sobra, é sempre alocada ao lazer ou

ao consumo. Neste país – abso-
lutamente instável, do ponto de vista
econômico – a racionalidade
econômica seria economizar. Mas
não. Canaliza-se tudo para o consu-
mo. O que afeta o consumo do
brasileiro não é o juro, mas salário
e desemprego. Se ele tiver dinheiro
no bolso, vai gastar. É impressio-
nante analisar os orçamentos de
verdade: na maior crise, a pessoa
não tem nenhuma intenção de mu-
dar seu padrão de gastos diante de
uma situação econômica desfavo-
rável.

FG – Estava lendo, ontem, que a
massa salarial, neste fim de ano,
subiu 8% em relação ao ano pas-
sado e a produção industrial 8% –
exatamente a mesma coisa.

LIVIA – Acho que o imoral está na
desigualdade. Se todos tivessem
muito, o luxo não seria um proble-
ma. Lembro-me do Ronaldinho,
quando comprou uma Ferrari. De
que o acusaram? De ostentação,
num país pobre, de pessoas desi-
guais. O problema não era uma
preocupação moral européia ou
puritana: “Como a pessoa pode ter
ou viver para além do conforto, da
mera frugalidade. Como isso afeta
sua alma, seu espírito, sua dimensão
moral?” No Brasil é uma questão
de desigualdade. Então, o debate
vai existir enquanto houver desi-
gualdade. Quando essa desigual-
dade diminuir, provavelmente tere-
mos novos mercados para produtos
e serviços de luxo.

JR – Você deu-nos uma pequena
aula e colocou essa questão de
forma clara – mas fez-me lembrar
do nosso filósofo popular, o
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Joãozinho Trinta. Quando alguém
criticou o luxo da Beija Flor, ele
disse: “Quem gosta de pobreza é
intelectual; pobre gosta de luxo”.
Acho que a expressão “pobre gosta
de luxo” possivelmente nunca foi
pronunciada na Europa. Isso é uma
coisa nossa, como dizia Noel Rosa
– como o samba, a prontidão e
outras bossas.

FERREIRINHA – Acabo de voltar de
uma viagem que incluiu Tailândia,
Indonésia e Índia. Eles convivem
com a pobreza – são brasis.

LIVIA – A Índia é o maior consu-
midor de ouro do mundo.

JR – Mas será que existe lá a mes-
ma restrição ética à desigualdade?

LIVIA – Na índia certamente. A Tai-
lândia, conheço turisticamente.

JR – Nesses países também a desi-
gualdade é algo que não é aceito.

FERREIRINHA – Minha resposta
a esse tipo de crítica é sempre a de
que o segmento de luxo emprega,
gera divisas. Não há nada de amo-
ral nisso. É uma atividade econô-
mica; não é uma contravenção; é
um segmento de negócios que gera
divisas. Pobre gosta de pobreza?
Claro que não. Quem faz um
trabalho brilhante, hoje, no Brasil –
talvez o exercício prático da fala
do Joãozinho Trinta – chama-se
Casas Bahia. A Casas Bahia é pouco
diferente do Ponto Frio Bonzão. A
geladeira Cônsul que ela vende é a
mesma do Ponto Frio. Só que a Ca-
sas Bahia é três vezes maior do que
todas as outras somadas, porque ela
não vende eletrodomésticos; ela

vende sonho, possibilidade, desejo
de ascensão.

MAURO – Essa dicotomia entre o
pobre e o rico, essa desigualdade,
acho que o luxo até se serve disso.
O fato de ser aspiração é porque
alguém não tem – é um despossuído
que aspira aquilo. Num universo
perfeito, totalmente democrático,
acho que não existiria luxo – por-
que ele é aspiração, vive disso: da
diferença.

LIVIA – Só que nunca existiria um
universo social em que predominas-
se a igualdade; nem onde não exis-
tisse aspiração.

MAURO – Por exemplo, desde a
antigüidade – o Egito – aqueles
cultos aos mortos, a suntuosidade
daquilo. Havia despossuídos do
mesmo jeito, mas a pompa se
legitimava como divina. Esse pro-
blema ético não é novo, nem próprio
do Brasil, mas vem atravessando as
eras.

LIVIA – A condenação moral ao lu-
xo, especificamente, e às conse-
qüências que ele pode trazer moral-
mente, é diferente de uma discussão
da desigualdade sob suas dimen-
sões política e econômica. Que é
o caso brasileiro, em que não se
discute moral; o que é amoral é a
desigualdade, a má distribuição da
renda, não o fato de existir o luxo.

ISMAEL – No Brasil, as pessoas
gostam de ver os seus ídolos se apre-
sentando bem. Lembram quando o
Roberto Carlos comprou um iate –
o famoso “Lady Laura” – e todos
diziam: “Mas ele tem de ter mes-
mo. Ele é nosso rei”.
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LIVIA – Faz tempo que a Hebe Ca-
margo fascina a sua platéia, com
um estilo de vestir, jóias caras...

FG – Acho que o único problema
real – principalmente para quem
vende produtos de luxo – é que a
desigualdade provoca desajustes,
violência. As pessoas têm medo de
ostentar luxo na rua.

JR – Uma pessoa ligada à Ferrari
disse-me que não se vê Ferrari, por
medida de segurança.

FERREIRINHA – A violência talvez
o iniba de trafegar com mais freqüên-
cia, mas não de adquirir o carro.

ISMAEL – São duas coisas dife-
rentes: segurança e ostentação. Se
vejo um jogador de futebol do meu
time com um carro qualquer, digo:
“Ah! Está mal”. Quero ver meu arti-
lheiro com um carro de luxo.

JR – Livia, quando você fala da
questão européia, desse enfoque
moral do luxo, da ostentação. Isso
ocorre desde quando?

LIVIA – Começou nos Séculos
XVII, XVIII e a discussão estende-
se até hoje.

JR – Por quê?

LIVIA – A origem está numa revolu-
ção comercial. Nós aprendemos, na
historiografia oficial, que a Revolu-
ção Industrial precedeu a revolução
de consumo, mas, na verdade, não
foi isso o que ocorreu. Historicamen-
te, ocorreu uma revolução do consu-
mo comercial, precedendo as me-
didas para aumentar a produção.
Mas, moralmente, sempre valoriza-

mos tanto o trabalho, que ficou qua-
se impossível admitir-se a valori-
zação do consumo antes do tra-
balho. E é dessa época essa dis-
cussão. Foi quando começou a
verticalização do consumo do que
hoje se chama, culturalmente, de
supérfluo – eram fitas, veludos,
cintos, rendas, objetos para casa,
louças, talheres.

JR – A própria busca pelas especia-
rias.

LIVIA – Exatamente. Foi essa pri-
meira globalização, trazida pela
descoberta da América e caminho
das Índias; o mundo entra em con-
tato com uma série de produtos.
Não falamos aqui, mas há outra
coisa relacionada ao luxo, muito
importante, que é a raridade e o
exótico. Essa dimensão é muito
forte, no mercado de luxo.

FG – Li, outro dia, que uma manga
no Japão vale US$ 30 dólares.

LIVIA – Quando morei lá, Prof., vi
um melão por US$ 100.

JR – Há um outro item da pauta,
que é a questão da durabilidade das
marcas de luxo. O que é feito – se é
que existe alguma ação deliberada
– para manter as marcas de ponta
no mercado de luxo em evidência,
permanentemente desejáveis?

FG – Posso acrescentar, como al-
guém que trabalhou com produtos de
consumo, que, historicamente, as
marcas tiveram o apoio da propa-

ganda. Mas a propaganda foi perden-
do força, pouco a pouco, e hoje,
talvez o mais importante para manter
uma grande marca de produtos de
consumo viva e competitiva no mer-
cado seja a inovação. Como se faria
isso nesse mercado esotérico dos
produtos de luxo?

JR – E eu acrescentaria: existe al-
guma marca de luxo que foi deli-
beradamente criada em tempos
recentes?

MAURO – A Thierry Mugler é uma
marca relativamente recente.

FERREIRINHA – Recente, hoje é
só perfume, porque, como vestuá-
rio é quase inexistente. Mas no Bra-
sil temos um case, uma marca que
está se transformando em luxo, que
é a H. Stern. A H. Stern não era
uma marca de luxo, mas vem
fazendo seus deveres de casa para
se tornar uma marca longeva e
uma marca de luxo. Temos outro
case no Brasil que é Trousseau,
uma marca deliberadamente cria-
da para ser luxo. Ela não é apenas
uma continuidade da Trussardi.
Não vejo o segmento de luxo
como inovador e acho que não
poderia ser. Senão seria um para-
doxo, porque uma das caracterís-
ticas mais fortes da segmentação
do luxo é a tradição, a história. De
que forma se mantém viva a tradi-
ção, a história de determinado
produto? Aí você faz deliberada-
mente, com supremacia e técni-
ca, todas as correlações, as histó-
rias, os personagens, os reis etc.

“A VUITTON É MAIS PODEROSA QUE
A ROLLS ROYCE EM TERMOS DE MARCA.”
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Uma Montblanc não está no mer-
cado para inovar pela competência
técnica da sua caneta, mas para dar
sustentação à sua história. E essa his-
tória tem a ver com a fantasia, com
o imaginário de saber que é uma ca-
neta Montblanc porque tem a estre-
linha em cima – isso é maravilhoso.

FG – Tradição significa exclusivi-
dade.

MAURO – Há cases em que a tec-
nologia é importante. Por exemplo,
a Lancôme, uma marca de luxo,
mas que perdeu um pouco as suas
raízes por falta de inovação.

FERREIRINHA – Mas precisa ter
a tradição associada.

MAURO – Concordo que não é
predominantemente a inovação.
Mas há segmentos, como cosmé-
ticos, por exemplo, produtos que
foram tão segmentados, que, hoje,
tem produto para a ruga do nariz,
do dedo, em qualquer marca. Seg-
mentou-se o rosto da pessoa e sur-
giram produtos específicos para
cada área do rosto. Uma empresa
descobre um produto para as pri-
meiras rugas dos olhos. Em segui-

da, surgem outras 50 marcas no
mesmo segmento, explorando a
mesma idéia criativa. É mais um
mercado de benchmarking, e isso
é um pouco dessa sustentabilidade.
No business do luxo, há essa vora-
cidade da inovação. Há várias em-
presas de marketing de luxo que
têm uma enormidade de lança-
mentos por mês. O consumidor nem
bem incorporou a última inovação,
já está chegando outra, e assim por
diante. Até no segmento eletrônico.

JR – Você fala de moda, tecno-
logia, mas trabalha na indústria de
bebidas. Como é que a indústria de
bebidas funciona nessa questão do
luxo e do popular?

FG – Trabalhei com cerveja durante
anos e o que mais temíamos mexer
era no rótulo. O rótulo tem de parecer
velho, de 200 anos pelo menos.

JR – Mas cerveja é um produto
barato. Uma cachaça Havana que
custa R$ 300, vocês acham que um
produto como esse tem chance

internacionalmente?

FERREIRINHA – Não acho que a
cachaça possa ser um produto bra-
sileiro de luxo; é o mesmo caso da
Havaianas. O brasileiro confunde
essas coisas, porque somos um país
jovem, temos pouca referência das
raízes culturais.

JR – Sim, mas parece que existe
Havaianas de US$ 500.

FERREIRINHA – Trata-se de
Havaianas vendidas numa única
loja do Japão, feita especialmente
para essa loja. Acho que a cachaça
brasileira tem condições de tornar-
se um produto de exportação.
Tomara a Deus. Mas isso não é luxo.
Luxo tem um berço cultural, e aí
está associado à Europa, à França
principalmente.

JR – E o que fazem as empresas
para  perenizar-se,  tornarem-se
cada vez mais desejáveis?

LIVIA – O Ferreirinha disse que a

“O SEGMENTO DE LUXO EMPREGA,
GERA DIVISAS. NÃO HÁ NADA DE AMORAL NISSO.”
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H. Stern e a Trousseau estão fazen-
do seu dever de casa. Qual é o “de-
ver de casa” para se tornar uma
marca de luxo?

FERREIRINHA – No caso da Trous-
seau, ela nasceu como uma marca
de luxo. Chega hoje, mesmo, a
desafiar grandes marcas interna-
cionais. Ela trabalha com o topo da
matéria-prima, no material dela, e
tem um posicionamento de mer-
cado, com imagem, produto, preço,
ponto-de-venda que realmente bebe
da fonte do luxo, em todos os sen-
tidos. Luxo tem de ser caro e a
Trousseau faz isso bem. Quanto à H.
Stern, ela tem hoje, de market share,
no Brasil, 83%, e o segundo colo-
cado tem menos de 10%. Eles são a
única marca do Brasil, na história,
que foi considerada uma marca de
luxo na França, e participa do Guia
Oficial do Luxo.

JR – Eles faturam mais no exterior
ou no Brasil?

FERREIRINHA – Mais no exterior
porque têm um varejo mais forte. O
dever de casa que eles vêm fazen-
do... Foi a primeira empresa a as-
sociar design a jóias, no Brasil, a
primeira a trabalhar com identidade
de marca. Quer dizer, a ousadia da
inovação da H. Stern, associada à
tradição – aquilo que o Sr. Hans tem
até hoje como supremacia, de que
a jóia vem da pedra, mas chamou
Costanza Pascolato, Carlinhos
Brown. Mexeu com os aspectos cul-
turais brasileiros e, cada vez mais

FERREIRINHA – A Christian Dior,
hoje, é uma outra marca; o cliente
tradicional de Dior já não a re-
conhece mais. Mas a empresa
estava num beco sem saída. Era
deficitária e só não fechou as portas
porque o Bernard Arnault tem, na
Dior, a sua menina dos olhos; foi a
empresa que iniciou a LVMH. A
Dior  perdeu dinheiro durante 16
anos ininterruptos. Era a marca mais
deficitária do grupo LVMH. Daí,
aquele passo bem inicial: como
manter perene uma marca. Se a
Dior não tivesse feito um esforço
de mudança radical, desapare-
ceria, viraria uma Calvin Klein, que
se perdeu nas licenças, um Yves
Saint Laurrent, que faz um discurso,
dizendo: “Tom Ford roubou a minha
marca”. Não roubou. A marca era
dele, vendeu porque quis. A Dior
precisava fazer uma mudança.
Hoje está entre as três de maior
sucesso do mundo – uma delas é a
Louis Vuitton, a outra a Dior e outra
a Burberry e são marcas que
ultrapassaram cerca de 45% de
crescimento em vendas em um
ano. É inacreditável. Difícil con-
cluir que a Dior esteja “equivo-
cada”, pois saiu de 16 anos de
déficit para 3 anos de ascensão
financeira. Mas ainda está com
problemas de identidade. Só que
ela precisava correr riscos para
encontrar um novo caminho. Até o
mailing: os clientes estavam mor-
rendo. Não havia renovação.

JR – Vamos falar um pouco sobre a
questão da pirataria. Isso realmente
causa prejuízos ou ajuda a divulgar
a marca? Qual é a verdadeira
história?

FERREIRINHA – A Maria Helena

vem-se distanciando na construção
de design, peças, elementos nobres.
E agora chegou ao cúmulo de in-
ventar um novo corte de lapidação
de diamante. O mundo se ajoelhou
diante da H. Stern.

JR – Mas isso é tecnologia.

MAURO – Tecnologia e sensibili-
dade, porque houve uma tropica-
lização dos produtos da H. Stern.
Hoje, ela não trabalha só com as
pedras top, mas trabalha com
pedras brasileiras. E a grande
inovação foi o trabalho com desig-
ners, as coleções que lançaram.

FERREIRINHA – A H. Stern é uma
empresa 100% de luxo? Não é, mas
é uma empresa que vem fazendo um
excelente trabalho e já tem liderança
total na lembrança do que são jóias,
no Brasil. É objeto de desejo.

FG – O exemplo da H. Stern é uma
boa resposta à pergunta que o J.
Roberto fez sobre como perenizar
uma marca de produtos de luxo. Eu
lembraria também um exemplo
negativo – que talvez vocês queiram
comentar – que foi o da Christian Dior,
que parece estar – agora –  tentando
recuperar a imagem, mas perdeu, de
fato, sua posição.

MAURO – Há um outro exemplo:
Calvin Klein –  um case de como
não se fazer o marketing do luxo.
E acho que a Dior conseguiu res-
gatar um pouco; sofre menos.

“NO BRASIL,  AS PESSOAS GOSTAM DE
VER OS SEUS ÍDOLOS SE APRESENTANDO BEM.”
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Castilho – uma das primeiras
jornalistas de moda no Brasil e que
fundou o Work Fashion – costumava
dizer: “Ferreirinha, depois de muitos
anos, cheguei à conclusão de que,
quem mantém a indústria da falsifi-
cação são as próprias marcas de
luxo”. Quando falamos de pirataria
de CD, ou de relógio, que no Brasil
é muito forte, na verdade, em termos
de luxo, no Brasil, é quase nada. Em
lugares como Tailândia, China, Índia,
Nova Iorque, Itália é uma loucura.
Acabo de comparecer a uma con-
ferência internacional do luxo que
aconteceu na China – já está no
quarto ano. Aliás, ela foi realizada
na China devido a um problema
específico: Hong Kong cresceu esse
ano 82% no consumo direto de luxo,
só que, ao mesmo tempo, trata-se do
maior produtor mundial de falsi-
ficação. As empresas não perdem
cliente para pirataria, pois cliente de
luxo não compra produto pirata. O
grande prejuízo é em relação à
imagem – arranha a marca. Hoje é
o segundo orçamento de todas as
empresas, depois de marketing,
inovação e tecnologia; a briga é pelo
combate à pirataria. É tão dispen-
dioso, que faz com que grupos
concorrentes se juntem. Chanel
trabalha com Hermès e Louis
Vuitton, compartilhando custos, por-
que o combate à pirataria é caro. Isso
também tem a ver com a neces-
sidade de se lançar produtos no
mercado que custam US$ 50 mil...

MAURO – A inovação tem papel
importante, porque os modelos

falsificados ou pirateados tendem a
ser mais clássicos. O processo de
inovação ajuda. Mas não se conse-
gue controlar. Hoje, há até expor-
tadores de produtos piratas.

FERREIRINHA – Na China, vi ruas
e ruas só de falsificação. Nossa 25
de Março é coisa de amador. Vi uns
stands que não continham produto.
Só catálogos e fotos na parede. Um
indivíduo sentado à mesa; a pessoa
chega, escolhe o produto e ele, pelo
rádio, passa o pedido para alguém.
São os agentes e representantes da
falsificação – é uma indústria.

JR – Vamos falar um pouco do futuro
desse mercado no Brasil, tanto do
ponto de vista de mercado consumidor
quanto de mercado de trabalho?

LIVIA – Embora não seja especia-
lista nessa área, pela minha expe-
riência com a cultura brasileira e o
comportamento do consumidor,
acho que se trata de um mercado
em expansão. E a tendência será
ainda – por alguns anos – de crescer.

MAURO – Vejo dois cenários,
para o luxo brasileiro. O luxo de que
se fala – Ferrari, Jaguar, Mercedes –,
conforme aumentam a distribuição
e a disponibilidade das marcas, ele
tende a aumentar, não em volume,
mas em valor do que se adquire.
Quer dizer, o mesmo universo de
consumidores vai consumir mais
quantidade, mas o produto não vai
aumentar a sua penetração. O mer-
cado existe há muito tempo e o

crescimento é vegetativo. A relação
cambial vem sendo cada vez me-
lhor; vamos torcer para que o euro
não dispare. Grande parte das em-
presas que trabalham com produtos
de luxo leva em conta o fator risco,
as importações, essa questão da
banda cambial. Enquanto o dólar
cai, as empresas que se alavan-
caram vão trabalhar com preços
médios. Mas a percepção do consu-
midor é: “O dólar está caindo.
Então, vou comprar o produto mais
barato”. Mas não é bem assim.

FG – A verdade é que os preços dos
produtos importados não estão caindo.

MAURO – Não estão, mas a expec-
tativa é a de que a relação cambial
se estabilize, para que esse luxo
“intermediário”  continue acessível
para que uma pessoa que toma uísque
possa migrar para um Scotch 12
anos. A renda per capita tem de
aumentar para que o segmento cresça
em volume. O luxo inacessível vai
continuar assim. Tivemos um boom
de consumo no Brasil, em 97, quando
a taxa estava um para um.

FERREIRINHA – Acho que vai
haver uma grande expansão. A curto
prazo é um mercado em expansão,
crescimento e empregabilidade.
Claro que podemos crescer ainda
mais, quando retomarmos o cres-
cimento econômico. Mas também se
vê, no futuro, o chamado “novo
luxo”, que é o que os norte-ameri-
canos vêm criando com cases como
Starbucks. Aqui, fazemos café Supli-
cy, Santo Grão etc. – elevando o
patamar de consumo, não necessaria-
mente ao luxo inacessível, mas o de
poder consumir serviços e produtos
melhores. O perfil que o jovem

“OUTRA COISA RELACIONADA AO LUXO, MUITO
IMPORTANTE, É A RARIDADE E O EXÓTICO.”
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profissional vai ter é o de negócios.
No segmento de luxo buscam-se
profissionais. Uma LVMH contrata
executivos de Procter & Gamble,
Unilever. O novo presidente da Gu-
cci vem de uma divisão de sorvetes
do grupo Unilever. Hoje, o segmento
de luxo é um segmento profissional
que precisa de profissionais que en-
tendam de business. Tenho a expec-
tativa de que esse segmento dobrará
de tamanho nos próximos seis anos.

ISMAEL – O mercado vai crescer
e as empresas, cada vez mais, pre-
cisam fazer sua lição de casa. Foi
o que discutimos aqui. E fazer lição
de casa é, realmente, entender que
é um business, que precisa ser
trabalhado mercadologicamente.
Daí a necessidade de bons profissio-
nais. O segmento tem importado
profissionais de outras áreas porque
ainda não temos escolas que
formem profissionais especializa-
dos nesse tema. Vamos ter mais e
mais empresas contratando profis-
sionais voltados ao segmento do
luxo, porque ele realmente vai
crescer e profissionalizar-se. As
marcas, principalmente no Brasil,
precisam ter consciência de sua
perenidade. Esse é um mercado
muito novo e tenho certeza que
vamos ter aí algo bastante interes-
sante, tanto profissionalmente
quanto mercadologicamente, aca-
demicamente.

JR – Vocês acentuam o conhe-
cimento de negócios, de business.
Mas não há negócio, nem business
que não dependa de uma coisa
chamada ser humano. Na sua vi-
são, Livia, qual a importância do
conhecimento do ser humano para
esse negócio?

LIVIA – Em termos sociológicos e
culturais – onde me sinto mais à von-
tade – há duas coisas que chamam a
atenção. Primeiro, o perfil das novas
fortunas do mundo. Quem são essas
pessoas? Elas não têm perfil
aristocrático, e parecem voltadas
para outros interesses além do
consumo. Veja o Bill Gates e os novos
milionários. Além disso, entre as
maiores fortunas, sete são fortunas de
jovens. Não sei como isso pode
afetar alguma coisa, a longo prazo.
Pensaria nisso, inclusive no Brasil:
pessoas que podem comprar
praticamente qualquer coisa que
desejam, mas o interesse delas não
está mais nisso. Veria essa tendência
com cuidado.

MAURO – Concordo com a Livia. Tal-
vez, 70, 80% seja business, mas acho
que há pelo menos 30% de
sensibilidade: um olho para o luxo.
Vim do mercado de massa e tive
dificuldade para me adaptar aos
conceitos do luxo. Enquanto um
produto de massa busca a distribuição,
o luxo busca a seletividade, busca, de
fato, diminuir a distribuição. Se a
pessoa aplicar os mesmos conceitos
de massa dentro do luxo, vai se dar
mal. Por isso, acho que o business
só, não faz um bom profissional de
luxo; ele precisa de algo mais.

FG – Sensibilidade, informação e
coragem para ser diferente. Estava
vendo outro dia uma revista cha-
mada Plug – é o resultado de um
curso de jornalismo oferecido pela
Editora Abril aos melhores alunos das
faculdades de jornalismo do Brasil,
e entre eles são escolhidos os que a
Abril vai contratar. Como produto
final desse curso, fazem uma revista
muito bem impressa pela própria

Abril. Folheando esta revista,  percebi
como é  estereotipada a cabeça dos
jovens brasileiros, em alguns
aspectos. Das 28 ilustrações prin-
cipais da revista, 26 são mulheres em
variados estágios de nudez. A
matéria da página central da revista
faria corar de inveja os redatores da
Playboy e tem como anexo, um curso
avançado sobre sexo. Realmente, é
preciso ser diferente da maioria – ter
sensibilidade, informação, cultura,
caso contrário, não se vai entender
o que é esse mercado. Acho que
vocês cobriram o assunto de muitas
maneiras. Lembraria apenas um
aspecto que não foi registrado. Acho
que o mercado do luxo teve essa
expansão no Brasil – principalmente
nos últimos dez anos – como reflexo,
também, da abertura do Brasil ao
mundo exterior, em todos os
aspectos. Não só em termos de
importação, exportação, mas tam-
bém em idéias, viagens, exposição
à mídia estrangeira. As elites brasi-
leiras estão mais bem informadas
sobre tudo o que ocorre lá fora – e o
luxo vem, acima de tudo, do exte-
rior. Não é aqui que se produzem os
ícones do luxo. Acho que isso vai
aumentar ainda mais e, por si só, é
quase uma garantia de que esse
mercado vai continuar crescendo no
Brasil. É claro que o fator limitativo
é aquele que a Livia lembrou: nós,
brasileiros, temos mais vontade de
gastar do que dinheiro no bolso.

JR – Falou-se muito da França e há
uma frase em francês que acho que
ajuda a sintetizar o nosso tema, que
é “Vive la difference”. Agradeço a
presença de todos e espero, mais
uma vez, que esse debate seja útil
nas nossas aulas e, em geral,  para
os leitores da Revista da ESPM. ESPM


