
"Brasil será grande criador de marcas de luxo" 
Vanessa Barone 
 
O pesquisador francês Jean Castarède visita São Paulo na próxima semana  
 
O Brasil será o principal lançador de marcas de luxo, nos próximos anos, entre os 
grandes mercados emergentes, que reúnem também Rússia, Índia e China. 
 
Esta é a opinião do escritor e pesquisador francês Jean Castarède. Doutor em 
Ciências Econômicas, com mais de 15 livros publicados sobre economia, história e 
cultura. Castarède nasceu em 1934 em Bordeaux (França) e foi um dos pioneiros 
no estudo do mercado de luxo. 
 
Segundo o pesquisador, o Brasil tem um potencial incrível para criar grifes de luxo - 
e não apenas para consumi-las. 
 
"A palavra Brasil já traz em si uma tradição", diz Castarède. E tradição, para quem 
entende do assunto, é um dos atributos que as marcas de prestígio se valem para 
laçar os corações dos consumidores. 
 
Castarède aponta em quais produtos o país poderia se destacar: vestuário 
feminino, artigos de couro e joalheria. "São coisas nas quais o Brasil tem 
legitimidade e qualidade", afirma. "Vi grifes brasileiras mais criativas do que marcas 
(famosas) como a Dior." 
 
No segmento de jóias, o escritor cita a H.Stern como uma potencial grife de luxo 
mundial. "Mas ela poderia se identificar mais como uma marca 100% brasileira. Ela 
é muito européia." 
 
Segundo o escritor, o Brasil atrai por suas belas paisagens, criatividade e alegria - 
atributos que Castarède classifica como "os valores de amanhã" do segmento do 
consumo de luxo, que hoje está muito mais ligado a uma experiência que à compra 
de um produto propriamente dita. 
 
"O luxo não é apenas algo ligado à riqueza. É um estado de alma", diz o 
pesquisador. 
 
"Conheci uma brasileira, moradora de favela, que estava feliz porque conseguiu 
comprar sua fantasia e desfilar no carnaval", diz o escritor. Esse momento, segundo 
Castarède, representou a sua ascensão ao luxo. 
 
Castarède estará em São Paulo na próxima semana para o lançamento do Curso 
Marketing de Luxo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Ele fará 
uma palestra, no dia 21, sobre as novas tendências e os novos mercados para 
grifes de prestígio mundial como Louis Vuitton, Christian Dior e Cartier. Ele é autor 
do livro "O Luxo - Os Segredos dos Produtos Mais Desejados do Mundo", que está 
em sua segunda edição no Brasil, pela editora Barcarolla. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B5. 


