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Uma nova feira é criada, com o objetivo de colocar o Brasil como importante foco de tendências 
no mercado de luxo. É a LuxeShow Latin America, que será promovida em São Paulo, na quinta e 
na sexta-feiras, no Museu Brasileiro de Escultura (MuBE). A primeira edição do evento, organizado 
pela Cosmetics Comunicação e Marketing, empresa de Renata Ashcar e Ana Maria Fuentes, deve 
movimentar cerca de R$ 2 milhões.  
 
O objetivo da LuxeShow é promover o encontro efetivo entre fornecedores de insumos, 
embalagens e serviços e os principais decisores da indústria latino-americana de produtos de luxo, 
em especial nos segmentos de cosméticos, perfumes, joalheria, moda e decoração. Renata e Ana 
Maria são dissidentes da LuxePack, tradicional feira monegasca que também faz sua segunda 
edição em São Paulo, hoje e amanhã no Hotel Unique. No ano passado, a Cosmetics foi 
contratada para organizar a versão brasileira do evento de Mônaco, no mesmo MuBE. Havia 
possibilidade até de se firmar uma sociedade entre os promotores, mas a parceria não vingou.  
 
À exceção de Victoria, empresa especializada em esmaltes para unhas de Buenos Aires, todos os 
12 expositores têm base no Estado. São eles: Eastman (plásticos especiais), Mega Plast 
(embalagens e decoração), Croma Microencapsulados (microcápsulas, vernizes aromáticos e 
aromatização de ambientes), Sografe (plástico, cartonagem e celulose), Íon Química e Beraca 
(ambas fornecedoras de matérias-primas para produtos de higiene, cosméticos e farmacêuticos), 
L’Atelier Parfums (essências e óleos essenciais), Aromakraut (velas, incensos, difusores de aroma 
para ambiente), Viza (brindes e promocionais), UP-Pack (prestadora de serviços na área gráfica) e 
Greco Prete (papel, cartonagem e celulose).  
 
A riqueza natural do País será uma das tônicas do evento, com a exposição "Amazônia: um 
caminho para a Indústria do Luxo", que reúne uma centena de produtos executados por 
comunidades da região, divididos em perfumaria, moda, decoração e joalheria. Renata acha 
perfeitamente viável inserir neste mercado, sempre associado a vidros, papéis e metais nobres, 
insumos da natureza brasileira, como buriti, jarina, couro de peixe, tururi, capim dourado, 
piaçava, breu, jutaicica - que podem ser desenvolvidos de maneira sustentável para a indústria de 
produtos de prestígio mundial.  
 
"É uma proposta ousada, mas achamos possível ditar tendências para o mercado de luxo", diz 
Renata Ashcar, autora do livro "Brasilessência". Ela lembra que a Hermès, marca francesa que é 
um dos ícones mundiais do alto luxo, por exemplo, já lançou uma bolsa em couro vegetal. O 
Brasil tem 23% das espécies vegetais do planeta, a maior diversidade biológica do mundo; Só 5% 
de toda a flora mundial foi pesquisada 1% é utilizada como matéria-prima. Renata lembra que o 
Brasil comercializa no Exterior apenas os óleos de eucalipto e de laranja, o que convenhamos, é 
muito pouco.  
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