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Precisar não precisava, mas ele
fez questão de fazer um
levantamento sobre o mercado
de Luxo no País. Aos 29 anos,
André Cauduro D’Angelo ganhou
notoriedade nacional ao
desvendar estes segredos no
livro Precisar, não Precisa: um
Olhar sobre o Consumo de Luxo
no Brasil. Foram dois anos de
trabalho e o resultado
transformou o administrador de
empresas em uma autoridade no
assunto. Nesta entrevista, ele dá
sua versão sobre o luxo e ainda
revela seu mais novo sonho de
consumo.

Luxus - Como você caracteriza o luxo? 

André - Do ponto de vista do marke-
ting produtos de luxo são aqueles que
custam caro e cuja marca é internaci-
onalmente associada aos conceitos
de sofisticação e exclusividade. Já a
palavra “luxo” defino como algo inco-
mum, um privilégio, algo raro. 

Luxus - Qual é o papel deste mer-

cado hoje? 

André - É um setor econômico como
tantos outros, que gera empregos e
divisas para os países. Por ser um
mercado no qual a inovação estética e
tecnológica é muito valorizada, serve
de referência para todos os demais.

Luxus - O que uma marca/empresa

precisa ter para ser considerada de

luxo? 

André - Reunir um conjunto de carac-
terísticas como: produtos de alta qua-
lidade e com algum diferencial em re-
lação aos existentes no mercado; pre-
ços elevados; distribuição seletiva ou
exclusiva, e apelo estético. 

Fale um pouco do curso de Marke-

ting de Luxo da Coletiva EAC. 

André - O curso “Aprendendo com o
Marketing das Marcas de Luxo” foi
criado no ano passado e terá sua 2ª
edição no próximo mês de junho. É um
curso no qual nos propomos mostrar
como funciona o mercado de luxo,
especialmente do ponto de vista da
gestão do marketing, e expor
os ensinamentos que esse mercado
oferece a profissionais que atuam em
outros ramos. Além disso, passeamos
pela história do luxo e discutimos
conceitos essenciais relacionados ao
tema.Trata-se de um curso enxuto, mas
com um bom volume de conteúdo, e
bastante focado na aplicação prática. 

Luxus - Qual é o seu sonho de

consumo?

André - É um sonho recente: a cane-
ta Walden Woods, da Graf von Faber-
Castell, em homenagem ao escritor
Henry Thoreau. Custa R$ 4,5 mil. Al-
guém se habilita a me presentear? [ri-
sos]

Luxus - No mundo, onde você diria

que o mercado de luxo está mais

pulsante hoje? 

André - China, sem dúvida. É para
onde todas as marcas estão indo, se
é que já não foram. Espera-se que até
2020 a China supere os EUA como o
maior mercado mundial de produtos
de luxo. 

Luxus - Como você explicaria o cres-

cente consumo deste mercado no

Brasil? 

André - Não surpreende. O contato
com produtos bonitos e cuja imagem
transmite atributos positivos tende a
provocar o desejo de aquisição des-
ses itens. Ainda mais em um
país jovem e no qual condições econô-
micas favoráveis só foram encontradas
nos últimos 15 anos.    

Luxus - Agora surge também um

novo nicho de trabalho, que são os

especialistas em mercado de luxo.

Você mesmo é professor do primei-

ro curso específico para esta área.
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