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Por André Cauduro D’Angelo

Precisar, não precisa

Em outubro último, quando se 
lembravam os quarenta anos da morte 
de Che Guevara, um jornalista gaúcho 
fez, em um programa de televisão local, 
uma interessante “profecia”: se vivo 
fosse, Che hoje sobreviveria de palestras 
e livros de auto-ajuda, bradando motes 
como “revolucione sua empresa” ou 
“sem perder a ternura no casamento 
jamais”. Uma blague inteligente e com 

certo fundo de verdade: a imagem 
de Che ilustra hoje um rol 
bem razoável de produtos, 
como buttons, bandeiras, 
camisetas e trajes de banho. 
E, ao contrário do que se poderia 
imaginar, parte deles não é produzida 
por artesãos ripongas e saudosistas de 
um sonho socialista perdido, e sim por 
empresas legalmente constituídas, cujo 
objetivo precípuo é o lucro – finalidade 
com a qual possivelmente Che não 
simpatizasse muito. Lembremos o 
biquíni da Cia. Marítima desfilado por 
Gisele Bündchen algumas Fashion 
Weeks atrás: lá estava o guerrilheiro 
argentino, em estampa colorida, 
remetendo à pop art de Andy Wharol.

Exceto para alguns esquerdistas, 
a imagem multiplicada de Che não 
representa hoje a remanescência 
de um sonho de igualdade social ou 
de qualquer utopia do gênero. Pelo 
contrário; o Che das camisetas não 
simboliza o socialismo ou a guerrilha, e 
sim um vago ideal de realização pessoal, 
uma idéia difusa que exorta à revolução 
possível: a da vida de cada um. Por isso, 

O MARKETING APROPRIA-SE DE SÍMBOLOS DE REBELDIA E OS  TRANSFORMA 
EM MODISMOS E PRODUTOS. O LUXO PODE FAZER O MESMO?

Luxoe rebeldia

o palpite de que Che, hoje, fosse um 
Lair Ribeiro ou um Roberto Shinyashiki 
não é de todo descabido; talvez, depois 
de tantos anos, Guevara capitulasse 
e concluísse, junto com o restante do 
mundo, que o que interessa é ser feliz 
– independentemente do que acontece 
do lado de fora de nossas casas.

Especulações à parte, o fato é que o 
capitalismo se apropriou da imagem de 
Che, assim como o fez com tantos signos 
de contestação: nada escapa ao poder 
pasteurizador do marketing. E rebeldes 
são um prato cheio para o mercado, 
porque oferecem matéria-prima das 
mais nobres: divergência, diversidade, 
diferença – tudo aquilo que, ao invés de 
incomodá-lo, na prática o fortalece.
Estes princípios, que valem para o 
marketing de maneira geral, valem para 
o mercado de luxo também. As grifes 
mundiais não necessariamente engolfam 
símbolos do radicalismo contestatório, 
mas fazem a sua parte ao transformar o 

alternativo em mainstream – como no 
caso dos estilistas que buscam 
nos guetos a inspiração para 
suas coleções. O princípio é o 
mesmo: anula-se a diferença em nome de 
um denominador comum, reconhecível 
e aceitável pela maioria. O mercado de 
luxo tem lá suas regras próprias, mas 
não pode prescindir de manter um olhar 
atento ao contexto cultural, que a todo 
momento produz idéias, ídolos e estilos 
de vida que podem servir para vender 
carros, bolsas e jóias caras.

A recente onda ecologicamente 
correta é a próxima candidata a 
cair nas redes das marcas de luxo. 

O crescimento da preocupação com 
o futuro ambiental do planeta trouxe, 
até aqui, poucos resultados práticos, 
mas ofereceu insumo inestimável aos 
profissionais de marketing: comerciais 
exaltando feitos ambientais das 
empresas, embalagens recicladas 
e apelo natureba para tentar vender 
roupas e alimentos têm se avolumado. 
A sustentabilidade é a bola da vez no 
marketing e na comunicação, o que 
não deixa de ser curioso: em tese, 

preocupações verdadeiras 
com o futuro da Terra deveriam 
estar ancoradas numa defesa 
candente da redução do 
consumo – mas essa, obviamente, 
não é uma hipótese que faz parte das 
cogitações de qualquer empresa, as de 
luxo incluídas. A contradição entre as 
necessidades do planeta e os interesses 
do mercado só pode ser resolvida assim, 
com paliativos bem intencionados e 
pouco efetivos: menos embalagens, 
mais matéria-prima reciclada, muita 
neutralização de carbono – e ponto final.

Alguém poderia argumentar que 
produtos de luxo, por serem mais bem 
feitos e contarem com melhor matéria-
prima, têm durabilidade maior – o que 
desestimularia a compra de novos itens 
a cada ano, reduzindo o desperdício. 
Comprá-los, assim, teria lá sua justificativa 
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ecológica: o que é para toda a vida causa menos 
danos ao meio ambiente do que aquilo que é 
substituído a toda hora. Mas não é isso que ocorre. 
Marcas de luxo obedecem aos mesmos preceitos daquelas 
de outros setores e esmeram-se em criar novidades a cada 
estação. Vivem, mais do que nunca, sob o imperativo da moda: 
uma bolsa lançada agora estará desatualizada daqui a alguns 

meses. As grifes querem, tanto quanto qualquer 
outra indústria, recriar o desejo e alimentar a 
insatisfação constantemente. A apropriação do 
argumento ecológico, portanto, só poderá ocorrer dentro dos 
limites convencionais, permitindo que o luxo surfe a onda do 
momento enquanto espera pela próxima.

Mas há, claro, espaço para a criatividade. Bem menos 
conhecido que Che Guevara, Henry Thoreau, pensador 
norte-americano de ascendência francesa, viveu entre 1817 
e 1862 no Massachusetts. Sua trajetória foi marcada por 
dois episódios principais: a reclusão no bosque de Walden, 
próximo à cidade em que vivia, durante dois anos; e sua prisão 
em 1846, quando se recusou a pagar impostos que ajudavam 
a financiar a guerra norte-americana contra o México, causa 
que repudiava. Sobre a experiência em Walden, escreveu 
“A vida nos bosques”, livro no qual defende a vida voltada à 

subsistência, sem excessos ou desejos desmedidos. Com 
isso, tornou-se precursor do movimento da 
Simplicidade Voluntária, que prevê reduzir o 
consumo e as obrigações cotidianas em nome 
de uma rotina mais espartana e feliz. Sobre o 
episódio que originou sua prisão, escreveu “A desobediência 
civil”, no qual defende a idéia de os cidadãos deixarem de 
cumprir com suas obrigações legais sempre que considerarem 
a finalidade da ação estatal injusta ou danosa aos interesses 
coletivos. Inaugurou, com isso, uma forma de protesto e 
resistência não-violenta que inspiraria Gandhi e Martin Luther 
King no século seguinte.

Pois Thoreau, recentemente, tornou-se um precursor do 
“pensamento sustentável”, um homem que “defendeu a 
natureza com a força das idéias”. Não numa biografia, e sim num 
anúncio da caneta Walden Woods, fabricada pela Graf von Faber, 
marca de luxo da Faber Castell. De edição limitada e inspirada 
em Thoreau, a caneta custa R$ 4,5 mil. Um produto de luxo que 
homenageia um homem que pregava a vida sem luxos.

É de se pensar o que Thoreau acharia dessa iniciativa. 
Embora valorizasse a preservação ambiental e a convivência 
harmoniosa do homem com a natureza, não foi exatamente 
esse o traço que o notabilizou. Foi, na verdade, sua faceta 
mais rebelde, contestadora: a do homem que desafiava o 
Estado, com a desobediência civil, e que colocava em cheque 
o sistema econômico, ao pregar uma vida frugal e desprovida 
de ambições. Não surpreende, portanto, que a fabricante 
de canetas tenha preferido lançar luz sobre a faceta menos 
relevante: é a mais palatável para os gostos do mercado e 
a mais apropriada para o momento atual. E, claro, a única 
condizente com o produto em questão.

O lançamento da Walden Woods pela Graf von Faber oferece, 
ao mesmo tempo, dois indícios. 

O primeiro é de que o tema 
da sustentabilidade deverá 
mesmo entrar na pauta do 
marketing das empresas de 
luxo, servindo de inspiração 
para mercadorias, eventos 
e campanhas publicitárias. 
O segundo, de que as marcas mais 
sofisticadas do mundo servem-se do 
contexto cultural e das ferramentas de 
marketing tanto quanto outros ramos 
de negócios — e a transformação de 
símbolos de contestação em produtos e 
anúncios é apenas uma delas.

Parodiando uma conhecida canção do 
rock brasileiro, seria possível afirmar, 
sem muita dúvida, que o pop – ou o 
capitalismo, ou o luxo, se preferirem – 
não poupa mesmo nada nem ninguém.
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