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por inêz gularte

um paradoxo ou um futuro próximo?

O mercado do luxo movimenta, em média, US$ 7 bilhões por ano no Brasil e vem crescendo a taxas mais altas 
que as do PIB. Mas como este mercado tão promissor está lidando com a questão da sustentabilidade? Nesta 
reportagem, conversamos com especialistas e buscamos saber o quê pensam sobre o tema duas das marcas mais 
bem posicionadas, em recente pesquisa aplicada no Brasil sobre o setor: a Osklen, considerada benchmark nacional, 
atrás apenas da cadeia Fasano, e a Louis Vuitton, apontada como benchmark internacional.  

Afinal, é possível aliar luxo e sustentabilidade? Qual o futuro do mercado de luxo? O que é luxo nos dias de hoje? 
Abordamos estas e outras questões com especialistas nacionais e internacionais e também resgatamos alguns dos 
lançamentos mostrados na segunda edição da feira 1.618, o primeiro salão do luxo sustentável que reuniu em Paris, 
no Palais de Tokyo, 60 empresas expositoras em maio deste ano.
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luxo é ser sustentável
“a sustentabilidade será o luxo do futuro”. 
para francesco morace, sociólogo e jornalista 
à frente do future Concept lab, um instituto 
de pesquisa de tendências de consumo e 
consultoria estratégica, com sede em milão, 
a qualidade do tempo e do espaço, a relação 
com o meio ambiente e a busca da paz interior 
serão os novos paradigmas que a humanidade 
irá vivenciar. ele alerta que o fenômeno varia 
de acordo com a cultura de cada país. “na 
europa e nos estados unidos, a ostentação, o 
materialismo e o consumismo estão em crise e 
a sustentabilidade já se tornou um novo desafio. 
no Brasil, na China, Índia e, em outros países de 
economia emergente, o luxo ainda está vinculado 
ao consumismo, mas isso deve mudar logo”. 

morace acredita que as linhas ecofriendly 
estarão em constante evolução nos próximos 
anos. mas como resolver a questão do uso de 
peles e de outras matérias-primas oriundas do 
abate de animais? para ele, estas coleções serão 
gradativamente substituídas por novas compostas 
por produtos ambientalmente sustentáveis. 
no desfile de inverno 2011da Chanel, já foi 
possível perceber este movimento, com a marca 
apresentando uma coleção em que a pele e os 
pelos de animais foram substituídos por matérias-
primas tecnológicas, com textura e aparência 
muito similares aos materiais que lhe inspiraram.

para andré d’angelo, professor e autor do 
livro “precisar não precisa: um olhar sobre o 
Consumo de luxo no Brasil”, é possível aliar 
luxo e sustentabilidade. “uma das características 
dos produtos de luxo é a qualidade - em termos 
de matéria-prima, tecnologia e/ou processo de 
fabricação. em qualquer um desses elementos, 
é possível ser mais sustentável, do ponto de 
vista ambiental, sem perder de vista a qualidade 
final”. a grande questão é, segundo ele, saber 
se a sustentabilidade é um compromisso real 
da empresa, ou apenas um apelo promocional. 
“no momento, estamos em um estágio no 
qual o apelo supera o compromisso - inclusive 
porque é difícil para o cliente conhecer a fundo 
a empresa, a ponto de basear sua decisão 
de compra em critérios de responsabilidade 
socioambiental. embora seja possível acreditar 
em uma evolução do estágio atual para outro, 
no qual o compromisso prepondere, acredito que 
ele só será majoritário, no momento em que o 
estado intervir de alguma forma, com sanções de 
todos os tipos”.

Álvaro arthur de Castro, sociólogo, especialista 
no planejamento de negócios de luxo e diretor 
da oficina dos Sentidos, tem ressalvas sobre a 
viabilidade prática do luxo sustentável. “tenho 
dúvidas se a sustentabilidade é algo exeqüível, ou 
acabará como mais uma tendência da autoajuda 
corporativa, tornada premissa de consumo 
para legitimar novos gastos e, por conseguinte, 
mais consumo. Convém aguardarmos para 
descobri-lo”. Segundo o sociólogo, já está mais 
que claro que o ritmo de nossas economias 
é o grande responsável pelo esgotamento 
dos recursos naturais e pela deterioração do 

meio-ambiente. “em termos simples, a própria 
sociedade de consumo é insustentável. mantida 
à base de fontes de energias esgotáveis, ela se 
autodestruirá. de outro modo, teremos de nos 
adequar a condições de vida bem mais modestas 
do que a mais radical idéia de sustentabilidade 
pode apontar, algo próximo de um certo 
primitivismo. por outro lado, o próprio senso 
comum trata como luxo o que muitas vezes 
não passa de opulência. de certo que luxo e 
opulência são irmãos. logo, como algo opulento 
poderia ser considerado sustentável?” 

para luz Vaalor, presidente do Valor luxury lab 
- Consultoria em negócios de luxo, moda e 
desenvolvimento, luxo e sustentabilidade não são 
idéias opostas e muitas marcas já perceberam 
isso. “por começar no topo da pirâmide social, o 
luxo tem maior responsabilidade de liderar esse 
movimento, que é inevitável e inadiável. além 
disso, os consumidores de luxo preferem marcas 
que preconizem e pratiquem os valores morais 
e de responsabilidade social e ambiental nas 
empresas”. ela ressalta que fazer um produto 

sustentável não é apenas usar uma matéria-
prima orgânica ou reciclada. “a sustentabilidade 
deve ser aplicada em toda a cadeia de produção 
e no ciclo de vida dos produtos. Questões 
como durabilidade, preservação para matérias-
primas escassas e respeito à segurança do 
trabalho são alguns dos itens que integram a 
sustentabilidade”.

luz admite que ainda há muito a fazer, mas 
acredita que as empresas, sobretudo as 
internacionais, estão, cada vez mais, aderindo 
a este movimento com ações efetivas. “os 
produtos ecofriendly já são uma exigência 
do mercado de luxo. mercedes Bens, Bentley 
e ferrari, por exemplo, vêm implementando 
melhor desempenho nos motores com redução 
do consumo e menor emissão de poluentes. a 
marca Stella mcCarney não utiliza nenhuma 
matéria-prima de origem animal ou que tenha 
sido testada neles. a gucci, recentemente, trocou 
suas embalagens por novas feitas de papel de 
reflorestamento. a ferragamo lançou sapatos 
com sola reciclada”.  
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futuro premium
o professor andré d’angelo acredita que existam muitos futuros possíveis para o luxo. “um deles é o da 
democratização, que já está em voga e deve se acentuar, tornando produtos melhores, mais acessíveis a 
uma parcela maior da sociedade. por outro lado, como contrapartida, o luxo exclusivo, ou vip, também 
ganhará força: com produtos muito caros, em edição limitada, voltados a uma parcela estatisticamente 
ínfima da população - mas economicamente fortíssima”.   
para luz Vaalor, o futuro é que o luxo lidere os comportamentos e produtos totalmente sustentáveis. 
“essa tendência já é uma realidade. nos últimos cinco anos, a maioria das marcas mais importantes do 
segmento, iniciou ações que indicam um forte engajamento no movimento da sustentabilidade”. 

na visão do sociólogo, Álvaro arthur de Castro, o mercado do consumo deve sofrer uma grande 
reviravolta. ele acredita que, mais cedo ou mais tarde, o consumo, como fornecedor de sentido de vida 
e fonte de felicidade, vai perder o apelo. “os orçamentos pessoais não suportarão créditos maiores 
e/ou mais caros de modo progressivo, trazendo consequências pessoais drásticas para milhões de 
consumidores. e alerta: “não estou falando de algo longínquo, não. note-se o consumo médio diário 
dos americanos nos dias pós-crise. e não nos esqueçamos daqueles que perderam tudo, suas casas, 
inclusive, com a especulação financeira e imobiliária.” 

Segundo o especialista, como sempre, não faltarão os que se cercam de muito mais do que o 
necessário, ou até mesmo da opulência. “não me lembro de uma sociedade ou civilização que não 
tivesse promovido separação entre seus membros que não redundasse em diferenciação das condições 
materiais de vida de uns poucos. enquanto houver poder – na pior das hipóteses – haverá riqueza 
material e seus símbolos, símbolos de poder”.  Álvaro acredita que alguns luxos permanecerão alheios 
às tendências e à obsolescência fulminante. “Se estiver certo, a Hermès, por exemplo, durará mais um 
século, pelo menos, se não sofrer com gestões canhestras ou modernosas”, conclui o especialista.

“Luxo é arte, ou qualquer coisa que só uma, duas 

ou três pessoas conseguem fazer e nunca no 

mesmo nível. Uma delas será sempre ‘mestre’. 

Luxo se adquire, não se consome.Tal refinamento 

vem do berço, porta códigos antiquíssimos, que 

só são transmitidos de quem os domina. Luxo é 

um modo de ser que se desdobra de condições 

materiais de vida. É um estilo, ou um composto 

de estilos, sempre personalíssimo”. 

Álvaro Arthur de Castro

above magazine above magazine
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novo luxo da Osklen
em recente estudo sobre a visão do mercado de luxo brasileiro, 
a osklen foi considerada benchmark no setor ficando em 2º 
lugar no ranking, com 13% (atrás apenas da cadeia fasano, com 
14%). de acordo com recente relatório da abest, ela também 
foi a marca brasileira que mais exportou em 2009, batendo as 
empresas de moda praia que sempre figuraram no topo da lista. 

Segundo oskar metsavaht, idealizador e diretor de criação da 
osklen, eles evitam usar o termo “luxo” quando se referem às 
suas criações. “Sentimos que esta tradicional expressão remete 
somente a status, ignorando o design e as causas sociais, que 
pensamos ser a base de nossas criações. por isso, preferimos 
chamar de novo luxo, que aproxima o design da pesquisa 
de materiais sustentáveis e cuja cadeia produtiva beneficia 
comunidades inteiras e traz alternativas às matérias-primas não 
renováveis”.

o estilista diz acreditar que o novo luxo seja o caminho natural 
do mercado de design, já que os consumidores estão cada vez 
mais conscientes da importância das marcas estarem fortemente 
alinhadas às práticas sustentáveis em todos os níveis. e ainda 
acrescenta: “na nossa visão, o Brasil deveria (e teria todo o 
respaldo para) levantar a bandeira do luxo sustentável, já que 
contamos com uma biodiversidade única no planeta”. Segundo 
ele, o antigo mercado de luxo, aquele da ostentação, precisa 
rever seus conceitos com urgência. “ou vai continuar amargando 
quedas e sendo conduzido ao sabor das crises mundiais”.

trilhando um caminho de completo engajamento socioambiental, a osklen deve 
aumentar ainda mais sua participação no mercado internacional. “Somos pioneiros no 
mencionado mercado do novo luxo e referência nacional e internacional no assunto. 
a tendência é continuar mostrando esta proposta da marca e aumentar a visibilidade 
internacional da osklen, que já conta com seis lojas internacionais – duas em milão e 
uma em roma, nova York, miami e tóquio. 

salão do luxo sustentável
por Stella peliSSari/ pariS

durante cinco dias, especialistas no segmento 
luxo, empresários, pesquisadores, consultores, 
sociólogos e filósofos se reuniram em uma série 
de debates no 1.618 - o primeiro Salão do luxo 
Sustentável no mundo, que aconteceu em maio 
deste ano, no palais de tokyo, em paris. 

todos os debates afirmam: o luxo do futuro será 
baseado no design, na raridade, mas, sobretudo 
no desenvolvimento ecológico. designers como 
philip Stark ressaltaram a ideia de criar produtos 
preparados para uma nova forma de consumo e 
de apreciação. 

foram 60 expositores oriundos de segmentos 
como hotelaria, moda, transporte, cosmetologia, 
arte, turismo, eletrônica e design que expuseram 
seus produtos desenvolvidos conforme os novos 
códigos do luxo.

acompanhe alguns destaques.  

Above
revista 100% ecológica com informação e 

inspiração baseada no novo consumo. 

Ovetto
a lixeira em plástico reciclado, separa o lixo em recipientes 

distintos e ainda comprime garrafas e latas plásticas. 

Tesla Motors
Carros desenvolvidos na Califórnia, 100% elétricos, que funcionam com energia 

solar, reciclam baterias, não emitem poluentes e possuem alto desempenho.  

“Se falarmos de maneira genérica, atendo-se 

somente à palavra, luxo significa algo raro, 

incomum, um privilégio. Se estivermos falando 

de mercadorias, consideramos como luxo aquelas 

que apresentam alta qualidade, distribuição 

seletiva ou exclusiva, apelo estético, preço 

elevado e marca reconhecida.” 

André D’Angelo
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compromisso Louis Vuitton
a louis Vuitton foi citada na pesquisa sobre o segmento no luxo, realizada 
pela mCf Consultoria e gfK Brasil, como benchmark internacional. mas você 
conhece o comprometimento da marca com as causas socioambientais? 
a produção de um produto de alta qualidade, feito para durar, já é, por si só, 
parte importante da concepção de sustentabilidade. e nisso, os produtos de 
luxo são mestres. entretanto, algumas empresas estão indo mais adiante.
em 1992, Bernard arnault, presidente e Ceo da lVmH (moët Hennessy-louis 
Vuitton) criou um conselho do meio ambiente. em 2001, ele promoveu a 
assinatura da “Carta ambiental”, uma espécie de compromisso interno, que 
exigia que cada empresa estabelecesse um sistema de gestão dedicado ao 
meio ambiente. este compromisso foi renovado em 2003, com a assinatura do 
pacto global das nações unidas. em 2004, a lVmH implantou o inventário 
de Carbono com o intuito de medir o impacto de suas ações sobre o ambiente 
e adotar medidas para redução nas emissões de Co2 e outros causadores 
do efeito estufa. este levantamento mostrou que 33% da produção de gases 
nocivos, envolvidos nas operações do grupo, eram provenientes do transporte 
aéreo de produtos para as lojas de todo o mundo. 
o resultado fez com que a louis Vuitton passasse a adotar o transporte 
por via marítima, além de reduzir as viagens de negócios por meio de 
videoconferências. em 2006, a lV eliminou as embalagens plásticas para 
as entregas, tirando 20 toneladas de circulação. outra iniciativa foi o 
desenvolvimento do book de tendências ambientais, uma espécie de guia que 
orienta designers e gestores sobre novos materiais que podem ajudá-los a criar 
sem destruir a natureza, introduzindo materiais recicláveis e processos naturais. 
em março de 2007, a grife lançou o Cergie eole, primeiro “armazém verde” 
todo planejado pensando na sustentabilidade. o prédio tem certificação 

“HQe ®- High Quality – enviromental e iSo 14001. Sua arquitetura é funcional 
e promove uma melhor utilização da luz solar e da captação de água da chuva 
que é filtrada e armazenada em galerias subterrâneas. mais de 3.600 produtos 
chegam das unidades de produção diariamente e são embalados e direcionados 
aos centros de distribuição para depois serem enviados às lojas. 

Six Senses à Paris
um Spa em que tratamentos de beleza são feitos dentro de casulos 

com produtos naturais colhidos à mão. a filosofia é tão intensa que os 
funcionários usam meios de transporte não poluentes como a bicicleta. 

um conceito inovador e ousado.

Le Laboratoire Andrea
desenhado por mathieu lehanneur e pelo o cientista 

americano david edwards, é um novo sistema 
de filtragem do ar que aproveita o metabolismo 

de algumas plantas. a revista popular Science lhe 
concedeu o título da invenção do ano.

“O luxo é uma estética refinada, uma qualidade 

excepcional e excelência singular. Excelência em 

todas as etapas do processo, desde a escolha 

das matérias-primas, no design, na produção 

dos produtos, na apresentação e nos serviços. O 

luxo é o líder das tendências de comportamento 

e consumo e começa no topo da pirâmide social 

democratizando-se ao longo do tempo.” 

Luz Vaalor

Ranking do luxo

O setor do luxo, que alcançou US$ 6,23 bilhões em 
2009, deve ampliar seu faturamento em 22% este 
ano, alcançando o montante de US$7,59 bilhões. É o 
que aponta o estudo “O mercado do Luxo no Brasil – 
ano IV”, da MCF Consultoria & Conhecimento e GfK 
Brasil. A pesquisa foi realizada entre janeiro e maio 
de 2010. Acompanhe alguns dos principais dados 
levantados no estudo: 

* A marca considerada benchmark nacional é a 
Fasano, com 14%, seguida de perto pela Osklen, 
com 13% e H. Stern, com 9%. O benchmark 
internacional é Louis Vuitton, com 18%, seguida por 

Hermès, com 12% e Giorgio Armani, com 5%.

* As mulheres representam a maior parcela entre os 
compradores de artigos de luxo. 42% dos clientes são 
homens, contra 58% de mulheres. 

* 45% dos consumidores de luxo têm renda mensal 
superior a R$10 mil e que 47% fazem investimentos 
pessoais de até R$100 mil.

* O sonho de consumo dos clientes do luxo são 
produtos Chanel (10%) e Hermès (7%) e  eles 
gostariam de encontrar no Brasil produtos Prada 
(5%), assim como Sephora, Manolo Blahnik, Bottega 
Veneta, Fauchon, Burberry, Chanel, Abercrombie & 
Fitch Victoria´s Secret (todos com 2%).
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