
por luiz claudio rodrigues

O filósofo Alain de Botton acredita que a arquitetura revela quem realmente somos. 

Na foto, detalhe da residência Tyler, no Arizona: projeto do arquiteto norte-americano Rick Joy.
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Detalhes do 

apartamento 

da escritora em 

São Paulo: sua 

fonte permanente 

de pesquisa, 

a biblioteca; e 

flagrantes de seu 

cotidiano: um 

divertido adorno 

e seu gato de 

estimação

No livro Precisar, não precisa – um olhar sobre o consumo de 
luxo no Brasil (Lazuli Editora e Companhia Editora Nacional) 
você faz um raio-x das características de consumo de bens de 
luxo no Brasil. Que características são essas? 
Essencialmente relacionadas ao comportamento dos consumidores 
brasileiros. O livro mostra que o consumidor brasileiro tem nos bens 
de luxo um instrumento de gratificação pessoal e de inserção social 
em determinados grupos. O que quero dizer com isso? Que o luxo 
é uma forma de autorrecompensa, de se proporcionar um prazer, 
como uma bela roupa, uma jóia vistosa ou um carro confortável. 
Também é uma forma da pessoa se comunicar com os outros, de 
transitar em determinados círculos. Comprar e usar um produto de 
luxo diz algo a respeito de nós para os outros e pode ajudar a for-
mar uma imagem positiva a nosso respeito, dependendo, é claro, 
do meio social em que estamos inseridos. 

Qual a diferença dos brasileiros consumidores de luxo do res-
tante do mundo? 
Esses componentes que citei estão presentes também em outros 
países onde estudos semelhantes foram realizados. No entanto, há 

uma particularidade que diferencia o consumidor brasileiro e, acre-
dito, essa é a principal contribuição da minha pesquisa. À medida 
que os produtos de luxo vão se difundido, e deixam de ser uma ex-
clusividade das classes mais abastadas e chegam à classe média, 
os diferenciais sociais que ele pode proporcionar vão se reduzindo. 
Isso conduz a uma mudança na estratégia de distinção social que 
os consumidores adotam a partir de suas práticas de consumo. 
Como? Eles muitas vezes não conseguem comprovar status pelos 
bens que possuem - pois, afinal, outros tantos também os têm. 
Tentam, então, sinalizá-lo através do discurso que fazem a respeito 
das suas próprias aquisições, explicando-as e justificando-as de 
maneira racional. Defendem que seu consumo é feito com proprie-
dade, conhecimento de causa, análise do custo-benefício envolvi-
do. Ou seja, o fulano tem cultura. Enquanto o consumo dos outros 
é visto como irracional, impulsivo, essencialmente voltado para o 
exibicionismo e para ostentação.  

Com você explica atitudes contraditórias do brasileiro que con-
some bens de luxo. De um lado, estão consumidores que ne-
gam a motivação de status, e do outro, pessoas que exibem 

ausência de constrangimentos morais em relação a um país tão 
desigual quanto o Brasil?
É uma característica da sociedade separar o consumo e a moral. 
Essas são, para todos nós, duas esferas completamente distintas. 
Numa, o sujeito se realiza do ponto de vista pessoal, dá vazão aos 
seus desejos e obtém um retorno daquilo que entrega para a socie-
dade sob a forma de trabalho. Noutra, procura se compungir com o 
sofrimento alheio. Mas uma não guarda relação direta com a outra. 
O pensamento basicamente é esse: “não existem pessoas passan-
do fome porque eu tenho uma Ferrari. Se eu comprar uma Ferrari, 
mais chances existem de eu movimentar a economia e menos pes-
soas passarem fome”. Esse tipo de consumidor não vê motivo para 
uma privação pessoal por conta de uma responsabilidade pretensa-
mente coletiva. E, seja no luxo ou não, somos todos assim.

luxo x crise

Com a crise internacional, o mercado de luxo sofrerá conse-
quências? De que tipo?
Sim, sofrerá. As vendas cairão e, consequentemente, as margens 
de lucro também, visto que as promoções serão mais frequentes. 
Por quê? Porque boa parte do mercado de luxo está voltada para 
setores emergentes da classe média e não unicamente para os ver-
dadeiramente ricos. O jornal Folha de S. Paulo publicou uma ma-
téria sobre as dificuldades do mercado de arte em tempos de crise. 
Lá pelas tantas, o texto diz: “os especialistas dizem que a crise não 
deve impedir, por exemplo, transações milionárias de obras-primas 
consagradas, cujo preço não deve cair. Um trabalho da fase de 
vanguarda de Pablo Picasso, por exemplo, vai continuar caro e com 
mercado garantido, mas uma obra média, uma gravura dos seus 
últimos anos, pode se tornar suscetível”. Pode ocorrer o mesmo no 
mercado de luxo: os produtos muito caros podem continuar ven-

dendo bem, uma vez que atendem uma clientela menos suscetível à 
crise. Por outro lado, aqueles produtos mais acessíveis tendem a ter 
uma redução de demanda - e são justamente esses que sustentam 
as grandes marcas mundiais. O mercado de luxo é um dos que 
mais se beneficia do crescimento econômico, crescendo a taxas 
mais altas em épocas de bonança, mas é também um dos primeiros 
a sentir os ventos de uma recessão, pois o consumo supérfluo é o 
primeiro a ser adiado quando as expectativas não são positivas.  
 
Certamente a crise fará uma grande parte da classe média 
emergente rever os seus valores. Você acha que as pessoas 
irão focar seus interesses em que tipo de consumo?
Não acredito que a classe média irá rever seus valores. Tratam-se de 
mudanças temporárias, de respostas à crise atual. Há uma certa in-
genuidade em acreditar que eventuais mudanças de comportamento 
motivadas por uma crise séria permanecerão depois da recuperação 
econômica. Tenho estudado isso ultimamente e é recorrente que, 
num momento de aperto, fale-se em contenção do consumo, valori-
zação do simples e back to basics. Depois, quando as coisas entram 
nos eixos de novo, tudo é abandonado em nome de um consumismo 
voraz. Foi assim com o choque do petróleo na década de 1970; com 
a Guerra do Golfo em 1991; com o estouro da bolha da internet e 
com os atentados de 11 de setembro, no início dos anos 2000; e vai 
ser assim também agora. Em momentos críticos, todos nós fazemos 
promessas de temperança e equilíbrio. As pessoas irão esquecê-las 
tão logo as nuvens negras se dissipem.    

No Brasil, o mercado de luxo sofrerá que tipo de mudanças?  
Sofrerá com a crise, certamente, e com o aumento do dólar e do 
euro. Os produtos ficarão mais caros e haverá menos consumido-
res dispostos a comprar. Por outro lado, esse mesmo aumento das 
moedas internacionais desestimula as viagens ao exterior, fazendo 

entrevista andré cauduro d’angelo

“não existe 
crise no 

mercado 
de luxo”

O mercado de luxo sofrerá conseqüências com a crise internacional, mas passada a 
tempestade os consumidores irão esquecer a temperança e o equilíbrio e tudo voltará ao 
mesmo patamar de “consumismo voraz”. Essa é a opinião de André Cauduro D’Angelo, 
mestre em administração e marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

especialista em consumo de luxo e autor do livro Precisar, não precisa – Um olhar sobre 
o consumo de luxo no Brasil (Lazuli Editora e Companhia Editora Nacional). Nessa 

entrevista exclusiva para KAZA, André D’Angelo fala também sobre o perfil do consumidor 
de artigos de luxo, história e dos pequenos prazeres da vida.

O especialista em 

luxo André Cauduro 
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somente uma parcela 

do mercado de luxo 
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entrevista andré cauduro d’angelo

“A valorização dos hábitos simples, aparentemente 

pouco sofisticados, resulta em grandes satisfações 

para quem os experimenta”

com que uma parcela dos consumidores opte por comprar produ-
tos de luxo por aqui mesmo. Deve-se lembrar que as lojas locais 
de luxo concorrem com suas equivalentes da Europa e dos EUA, 
pois o consumidor que adquire seus produtos é, também, um po-
tencial turista internacional e que, não raro, prefere adquirir certos 
produtos no exterior.

o luxo na história 

No seu livro você faz um apanhado histórico da evolução do 
luxo. Quais foram os itens emblemáticos que marcaram o luxo 
na história da humanidade?
Gosto de destacar, primeiro, a evolução do conceito de luxo, que 
vem desde a Antiguidade. Luxo sempre foi associado a ostentação, 
exibição, exagero e essas atitudes sempre foram comportamentos 
criticados, do ponto de vista moral, pelos pensadores. Com o passar 
do tempo, o luxo tornou-se um setor econômico como tantos outros 
e perdeu um pouco da pecha moral que carregou historicamente, 
embora ainda se escutem, aqui e ali, condenações dessa natureza. 
Produtos de luxo emblemáticos? São aqueles produtos ou, mais 
amplamente, padrões estéticos que se tornaram característicos das 
empresas que os criaram. São os diamantes da Tiffany, a estampa 
xadrez da Burberry, o monograma Louis Vuitton, o perfume Chanel 
nº5. Todos esses, e tantos outros, são ícones do setor.   

E no Brasil, o que é mais marcante na atualidade?
A Daslu ainda é uma referência. Destaco também a joalheria 
H.Stern, talvez o único empreendimento de luxo brasileiro com sta-
tus internacional e os hotéis Copacabana Palace e Fasano.  

os pequenos prazeres da vida

Os pequenos prazeres da vida, como uma viagem simples, um 
bom chá da tarde na própria residência e investir em itens mais 
baratos será uma nova forma de comportamento nesses tem-
pos de crise?
Não só nos tempos de crise, mas de bonança também. Essa é uma 
tendência que vinha sendo observada desde os  anos noventa e diz 
respeito a trocar posses por sensações e experiências. Trata-se de 
uma desmaterialização do consumo, uma troca daquilo que se tem 
por aquilo que se vivencia, simplesmente porque o prazer derivado 
da acumulação de posses tende a decrescer a partir de determi-
nado momento. Uma dessas vertentes de desmaterialização do 
consumo de luxo é justamente a da valorização de hábitos simples, 
aparentemente pouco sofisticados, mas que podem resultar em 
grande satisfação para quem os experimenta. K

Foto: Reprodução do livro Great escapes around the world, da Editora Taschen


