
UUltimamente se tem falado muito em 
um “novo sentido” para o luxo, uma 
mudança de paradigma para seu con-
ceito histórico. Argumenta-se que na 
sociedade atual, materialmente abun-
dante e relativamente democrática no 
acesso aos chamados “bens de luxo”, o 
luxo – enquanto conceito de privilégio, 
fuga do comum, prazer e raridade – já 
não toma mais a forma de caros obje-
tos de grife, e tampouco de quaisquer 
outros objetos. O luxo estaria sendo 
“desmaterializado”, transformado em 
benefícios intangíveis e incomensurá-
veis que a rotina moderna já não per-
mite mais desfrutar. A abundância da 
vida material e a evolução dos costu-
mes, ao mesmo tempo em que entrega-
ram alguns prazeres, retiraram outros 
– e seriam justamente estes prazeres 
perdidos os responsáveis por uma gui-
nada no conceito de luxo. 

O novo luxo seria representado, 
assim, por tudo aquilo que não se 
compra numa loja, como: 
• o tempo, cada vez mais escasso, 
especialmente nos meios urbanos;
• a autonomia, traduzida na possibi-
lidade de cada um decidir sua vida;  
• o silêncio e o sossego, tão raros 
àqueles que habitam as cidades e 
levam uma rotina de vida frenética; 
• a beleza, cuja oportunidade de con-
templação constitui um prazer e um 
privilégio; 
• o espaço, cada vez mais diminuto 
nas cidades; 
• o contato com o meio ambiente, 
também negado aos habitantes das 
metrópoles; e 
• a segurança.   

Vê-se, pela lista, que são todos pri-
vilégios nem sempre vinculados ao 

poder pecuniário. Os que têm dinhei-
ro podem comprar espaço, beleza e 
segurança, mas dificilmente terão 
tempo e sossego. Por outro lado, uma 
vida de parcas ambições profissionais, 
voltada a uma postura mais con-
templativa do mundo, pode garantir 
tempo, silêncio e autonomia, mas 
provavelmente não será o bastante 
para proporcionar espaço, por exem-
plo. São as relações perde-ganha 
desse “novo luxo”. 
O suposto “novo luxo” nega, em 
essência, o “velho luxo”: não é osten-
sivo nem material – é quase invisível, 
de tão voltado à intimidade de cada 
um - e, embora raro, não tão depen-
dente do poder econômico. É elitista 
de um outro modo, já que preserva a 
relação de diferença – os que têm e 
os que não têm – sem, no entanto, ser 
tão rigoroso nos pré-requisitos que a 

Há quem preveja um luxo “desmaterializado”. outros apostam 
num luxo simples. existe também aqueles que enxergam um futuro 
de produtos personalizados ou super-exclusivos. são as muitas 
possibilidades para o luxo nos próximos anos. a análise completa 
está no livro "precisar, não precisa", de andré cauduro d'angelo, 
velHo conHecido de leaders. com exclusividade na revista, o 
capítulo especial sobre o que esperar deste abastado mercado
por andré cauduro d'angelo
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ele dão acesso. Remonta à noção mais 
pessoal, e menos institucional, do que 
venha a ser luxo; é a simplicidade da 
auto-indulgência individual tratada 
de forma mais ampla, coletiva, pois 
ligada a privilégios aos quais todos 
gostariam de ter acesso.
Acho interessante tentar antever novos 
significados para o luxo, e as propo-
sições listadas, todas completamente 
“desmaterializadas”, não são sem sen-
tido; dizem respeito à realidade em 
que vivemos. Mas há diferença entre 
apostar num conceito de luxo mais 
abstrato, em que se privilegiam as 
sensações e o prazer íntimo, e prever 
um completo afastamento do luxo 
da lógica da cultura material e da 
sociedade de consumo. Sim, porque é 
essa a impressão que passa quando se 

examina item por item dos novos sig-
nificados do luxo: que se dará adeus ao 
mundo das coisas em nome do mundo 
das abstrações, como se o primeiro não 
guardasse relação com o segundo. Ou 
como se a sociedade de consumo não 
fosse justamente a transformação de 
abstrações em objetos. 
Dessa possibilidade, duvido muito. 
Quem aposta que o “novo luxo” vai 
ser construído distante da socieda-
de de consumo está subestimando a 
capacidade que a cultura material 
tem de se reinventar ao apropriar-se 
de contradições que ameaçam dese-
quilibrá-la. É assim desde sempre; 
vários movimentos de contracultura 
acabaram integrados ao establish-
ment. O que num momento foi con-
testação, noutro virou moda; o que 

se chamava de rebeldia, tornou-se 
mainstream. Tudo é passível de pas-
teurização e empacotamento. 
Então, acredito que quem quiser silêncio 
e tempo, os terá na loja ao lado. Como? 
Principalmente através dos serviços. Já 
se dizia no início dos anos 90 que a 
“A noção-chave agora para vender o 
luxo e fazer com que ele seja acei-
tável como motivação é o privilégio: 
apagando a parte material, o objeto 
ou fato luxuoso está apresentado 
como um momento à parte, fora 
do  comum (...) O luxo, então, é um 
momento, mais do que um objeto, 
ainda ligado à exceção e à diferença” 

O luxo enquanto “momento” – para 
mim uma definição mais bem acabada 
do luxo “desmaterializado” - nada 

mais é do que um reflexo da crescen-
te importância que as pessoas têm 
conferido à chance de consumir pro-
dutos e serviços que lhes garantam 
bem-estar. Nada impede que daqui a 
alguns anos o luxo seja, justamente, 
reservar um momento à parte e que, 
para isso, serviços sejam desenvolvi-
dos para transmitir aos consumido-
res sensações de paz, aconchego e 
desfrute do tempo.  Se o isolamento 
absoluto, o silêncio total ou a segu-
rança definitiva são impossíveis, 
simulacros de todas essas sensações 
serão vendidos e consumidos. 
A rigor, o que será cada vez mais 
importante será a capacidade de 
proporcionar experiências de consu-
mo significativas e associar o luxo 
ao bem-estar. “Qualidade de vida” 
– expressão que serve para legiti-
mar inúmeras indulgências – será a 
chave para vender o luxo no futuro. 
Isso não quer dizer que as categorias 
tradicionais e as grifes famosas per-
cam espaço: basta a elas apropria-
rem-se de apelos como aqueles que 
listei antes e criar uma estética de 
comunicação que reflita todos esses 
desejos latentes. Hoje, aliás, já se 
está migrando para esse paradigma: 
as lojas das grifes, especialmente as 
multimarcas, já contam com muitas 
atrações além-mercadorias: restau-
rantes, cafés, salas de estar...É o 
caso, por exemplo, de uma loja do 
LVMH em Paris, que mistura venda 
de roupas com sushi-bar, cybercafé, 
massoterapia e espaço para “sone-
cas-relâmpago”. Também na capital 
francesa, Kenzo e Givenchy criaram 
espaços dedicados aos cuidados com 
o corpo e ao relaxamento, onde se 
pode fazer banhos terapêuticos, mas-
sagens e relaxamentos (em salas onde 
as paredes têm imagens de flores e 
onde se ouve uma música que induz 
ao sono). No Brasil, a Daslu já captou 
o espírito da coisa, e sua nova sede 
conta com um spa. A apropriação do 
luxo desmaterializado pelo mundo 
material já começou, como se vê. 
O tal ‘novo luxo’ não significa, tam-
bém, que a desmaterialização venha 
desacompanhada da idéia de dis-
tinção e status, historicamente tão 
caras ao conceito. Conforme já vimos, 
a preservação da busca pela distinção 
depende de uma periódica reinven-

ção, ganhando novos contornos à 
medida que o tempo passa.  Além 
do mais, luxo só é luxo se é raro, e 
tudo o que é inacessível à maioria 
presta-se ao jogo da distinção –  e, 
mesmo que o novo luxo seja discreto 
e intangível, essa característica per-
manecerá. Afinal, “a procura de mais 
discrição, mais despojamento, é uma 
das formas mais sutis de diferença”. 
Nessa mesma linha que prevê quase 
uma subversão do conceito de luxo, 
desmaterializando-o, há uma outra 
corrente que aposta que o luxo do 
futuro não será representado pelos 
produtos de marcas famosas e caras. 
Objetos simples, artesanais, porém 
originais, oriundos de comunidades 
distantes e, por vezes, marginaliza-
das, podem constituir o novo luxo. 
Disse-me uma jornalista, a respeito 
dessa tendência:   
“Você pode ter um complemento 
muito barato, mas de muito estilo, 
que seja artesanal, feito por uma 
senhora de Minas Gerais que ainda 
não tem o seu valor completamente 
compreendido. O produto dela não 
é caro, mas é um produto que tem 
valor e que tem estilo e que embute 
um conceito. Então, ele pode custar 
R$ 5,00; não é o preço que dá a tôni-
ca.” (Jornalista)

Pode, de fato, ser este o futuro do 
luxo. Uma recusa à ostentação e uma 
busca da simplicidade extrema, que 
valorize finalmente o trabalho da tal 
senhora mineira referida pela minha 
entrevistada. Entretanto, não nos 
iludamos: nada impede que a Louis 
Vuitton contrate essa senhora, e que, 
no fim, tudo mude para ficar igual: 
tal qual o luxo desmaterializado, 
o luxo simples é incorporado pelo 
“luxo-establishment”.   
Uma outra possível tendência diz 
respeito a uma “personalização” dos 
produtos, em que a “marca” do clien-
te possa ser associada à da empre-
sa. Uma espécie de modelo híbrido 
em que, ao mesmo tempo em que o 
consumidor destaca sua identidade, 
afilia-se a uma grife de prestígio. Um 
entrevistado meu comentou:
“Você não quer usar as iniciais do Gucci 
ou do Ralph Lauren, você quer usar as 
tuas iniciais. Você que valoriza o produ-
to, não é o produto que te valoriza”

QuEm ApoStA QuE o “novo Luxo” vAi SER conStRuíDo 
DiStAntE DA SociEDADE DE conSumo EStá 

cLARAmEntE SubEStimAnDo A cApAciDADE QuE A 
cuLtuRA mAtERiAL tEm DE SE REinvEntAR Ao ApRopRiAR-SE 

DE contRADiçõES QuE AmEAçAm DESEQuiLibRá-LA

A abertura dos portos – como ficou 
conhecida a medida tomada por Dom 
João VI tão logo chegou à colônia 
– permitiu que os brasileiros adqui-
rissem produtos diretamente dos 
países de origem. Baratearam-se e 
diversificaram-se todos os itens, e os 
de luxo inclusive. Começou aí uma 
transformação de hábitos de consumo 
que inevitavelmente chegaria aos 
costumes locais, especialmente os da 
sede de governo da época, o Rio de 
Janeiro. Em fins do século 19, a inten-
ção de tornar-se chique e refinado 
perpassava a elite local. Nessa época, 
o desenvolvimento do comércio já 
havia permitido a ascensão de novos-
ricos, que faziam questão de ostentar 
o luxo; sem sobrenomes importantes 
ou histórico familiar de respeito, 
recorriam ao consumo como forma de 
marcar seu ingresso no mundo da elite 
e alcançar projeção social.

O Copacabana Palace tornou-se 
um dos ícones do luxo brasileiro, 
assim como uma outra empresa 
carioca, fundada nos anos 40. O 
alemão Hans Stern, chegado ao país 
em 1939 para escapar da guerra 
mundial iminente, criou em 1945 
um pequeno ponto de compra e 
venda de pedras no Rio de Janeiro. 
Expandiu-o rapidamente, tornando 
a empresa - chamada H. Stern - 
uma joalheria mundial. Foi abrindo 
aos poucos suas lojas e, já na déca-
da de 60, havia internacionalizado 
sua companhia.

Se fôssemos usar o jargão dos pro-
fissionais de marketing, poderíamos 
dizer que Eliana Tranchesi, dona 
da Daslu, tinha o ' dedo no pulso 
do mercado '. Sabia exatamente o 
que sua clientela queria e que não 
encontrava por aqui: luxo, marcas 
famosas, logotipos conhecidos. 
E, ao contrário do que rezam os 
manuais do bom marketing, ela 
era o seu próprio referencial dos 
desejos de consumo de uma classe 
social inteira, visto que quando 
vinha de viagens ao exterior ' vol-
tava com tanta mala que precisava 
ocupar até três táxis na hora de 
deixar o aeroporto '.

Do ponto de vista simbólico, a Daslu 
remete às elites quatrocentonas de 
São Paulo, à aristocracia paulista que 
mudou de cara, locus e sobrenome, 
mas continua conservando seu ethos 
– ou o que sobrou dele. Desempenha 
um papel semelhante ao da Ralph 
Lauren para os norte-americanos. 
Em ambos, Ralph Lauren e Daslu, 
evoca-se um mundo que não existe 
mais, a não ser no imaginário de cada 
um, dando vida a um aristocratismo 
extemporâneo e sedutor.

história do 
luxo no brasil
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produtos vendidos, ou da preservação de uma clientela 
seletiva. Uma artimanha distintiva para lá de inteligente, 
diga-se de passagem.
Alguns exemplos dessa tendência vêm do mercado de 
perfumes. Se os perfumes que levam o nome das grifes 
famosas são os maiores representantes da democratização 
do luxo, há, hoje, marcas menores, pouco conhecidas, cuja 
venda é restrita a poucas centenas de lojas no mundo 
todo. Creed, Annick Goutal (a única vendida no Brasil), 
Serge Lutens, Anastasia Brozler e Susanne Lang são algu-
mas dessas marcas. A linha de produtos é restrita: não 
existem várias fragrâncias, existem algumas poucas. Por 
elas, chega-se a cobrar US$ 1,3 mil o frasco. E é possível 
também adquirir uma fragrância personalizada, que nin-
guém mais terá igual, pelo dobro desse preço.        
Claro que não são só as marcas menores e desconheci-
das que aproveitarão o luxo superexclusivo. As grifes do 
establishment do luxo farão o mesmo – aliás, já o fazem. 
Coleções de canetas Montblanc com tiragens limitadas 
são um exemplo, assim como as peças de alta joalheria da 
Cartier. As marcas de vestuário, assim como criaram eti-

quetas mais baratas, desenvolveram outras, que estão no 
topo de suas linhas de produto, acima inclusive da grife 
original: é o caso da Black Label de Giorgio Armani e da 
Purple Lable de Ralph Lauren.  
O luxo vip – parece pleonasmo, mas o termo faz todo sen-
tido – já toma forma também em lugares pouco conhe-
cidos, que começam a aparecer nas grandes metrópoles. 
Lojas escondidas, restaurantes afastados dos points famo-
sos, salões de beleza em lugares improváveis: espécies de 
clubes que só permitem a entrada de sócios devidamente 
encaminhados pela única propaganda existente: a boca-
a-boca. Não há placa em frente, e só se entra após tocar 
a campainha; a relação com quem atende – geralmente os 
próprios donos – é pessoal. Nem parece loja.
É este o segredo do negócio. Não são só seus produtos 
diferentes – geralmente peças únicas, artesanais -, seu 
astral simpático, o clima de amizade entre os freqüenta-
dores, mas também o prazer de saber-se um dos poucos 
privilegiados que conhecem o tal lugar. O prazer genuíno 
da compra dos produtos se soma ao deleite de saber-se 
tão exclusivo quanto a loja. Como uma das empresárias 

Está aí uma boa aposta para o futu-
ro do luxo. Não necessariamente 
as insígnias das grifes sejam subs-
tituídas por logomarcas pessoais, 
mas elas podem perfeitamente se 
combinar. Como no caso das camisas 
da Ralph Lauren, em que as iniciais 
do cliente ficam no peito, e o logo 
da grife, na barra. Ou nos ternos 
sob medida da Ermenegildo Zegna, 
em que o nome de seu proprietário 
é bordado no bolso interno. Nestes 
dois casos há nas peças, portanto, 
duas logos: a da empresa e a do 
cliente. Já na loja da Louis Vuitton 
no Rio de Janeiro há um serviço 
exclusivo que permite à cliente 
estampar seu nome na bolsa: uma 
forma de se salientar a individu-
alidade ao mesmo tempo em que 
se preserva a fonte de legitimação 
representada por uma grande grife. 
Enquanto as marcas continuarem 
reconstruindo o mito do luxo, é mais 
provável que “as minhas iniciais by 
Gucci” sejam sempre mais atrativas 
do que “as minhas iniciais por elas 
mesmas”. Uma forma de não-submis-
são à “tirania das marcas” que, con-
tudo, não chega a arranhar os alicer-
ces que as sustentam. Uma rebeldia 
“cosmetizada”, “de butique” mesmo, 
como convém ao luxo.    
O mesmo vale para a joalheria. Já há 
clientes que desenham suas jóias ou 
selecionam as pedras com as quais 
uma joalheria tradicional produzirá 
uma peça única. Garante-se assim a 
exclusividade: ninguém terá uma jóia 
igual “by Natan” ou “by H. Stern”. 
Uma entrevistada, habituada a dese-
nhar suas próprias jóias e a escolher 
a matéria-prima das mesmas, disse 
não comprar as jóias oferecidas pelas 
joalherias tradicionais 
“Primeiro porque eu não gosto do 
design. Segundo que eu acho que 
é mais caro do que se você mandar 
fazer. E terceiro que não é personali-
zado. Como eu sei o que eu quero, eu 
prefiro escolher a pedra, escolher o 
modelo, e aí mandar fazer,  enquan-
to que se eu for na H.STERN eles 
têm uma bandeja de brincos azuis, 
uma bandeja de brincos cor-de-rosa, 
amarelo, pode ser que eu não goste 
de nenhum”. (Consumidora)
Além de todos esses benefícios, a 
entrevistada destacou que fazer jóias 

dessa forma era “mais divertido”, 
numa indicação de que a criação 
das próprias peças possa constituir 
uma nova fonte de prazer dentro 
do consumo do luxo. Uma forma de 
co-autoria que pode se estender até 
mesmo para o vestuário: designers 
de Armani, Versace e Hugo Boss, 
assim como joalheiros da Tiffany, 
Cartier e Bulgari, postos a serviço 
das pretensões criativas de consumi-
dores comuns.
A singularização via marca indi-
vidual pode ser acompanhada de 
outra, de natureza diferente: a de 
exclusividade extrema de alguns 
produtos ou serviços. Explico porquê. 
Recentemente, tem-se falado muito 
no “luxo para as massas”, represen-
tado por produtos comuns dotados 
de alguma incrementação que, além 
da qualidade intrínseca, têm como 
apelo de venda a aura de sofisti-
cação que conferem ao consumidor 
médio. Entram aqui carros intermedi-
ários repletos de acessórios, objetos 
cotidianos ricos em design, restau-
rantes pretensamente sofisticados 
acessíveis ao bolso médio – e toda 
uma sorte de supérfluos que passa-
ram, nos últimos anos, por um pro-
cesso de upgrade. Tem-se destacado 
também a crescente acessibilidade 
dos produtos de luxo propriamen-
te, hoje permissíveis à boa parcela 
da classe média; na Europa, existe 
até serviço de aluguel de bolsas de 
grife, para aquelas mulheres que não 
podem – ou não querem – despender 
uma pequena fortuna num modelo 
Louis Vuitton por apenas uma noite. 
Pois bem: em reação ao luxo mas-
sificado e ao luxo democrático, já 
começam a surgir – e devem ganhar 
força nesta década – os produtos e 
lugares exclusivíssimos, que poucos 
podem comprar ou freqüentar até 
porque poucos conhecem e sabem 
que existem. 
É uma diferença substancial em rela-
ção ao luxo que conhecemos, porque, 
no luxo superexclusivo, nem o sonho 
é popular. A aura do luxo convencio-
nal reside no fato de que é sonhado 
por muitos e consumido por poucos. 
No luxo superexclusivo, é diferente: 
é sonhado e consumido por poucos. 
Até a ambição é restrita, em nome 
do caráter artesanal e artístico dos 

não São Só AS mARcAS mEnoRES E DESconhEciDAS 
QuE ApRovEitARão o Luxo SupERExcLuSivo. AS gRifES 
Do EStAbLiShmEnt Do Luxo fARão o mESmo – ALiáS, 

já o fAzEm. coLEçõES DE cAnEtAS montbLAnc 
com tiRAgEnS LimitADAS São um ExEmpLo, ASSim 
como AS pEçAS DE ALtA joALhERiA DA cARtiER

Mais do que consumir luxo, mos-
tra-se decisivo o como se consome 
luxo, considerado representativo 
das motivações e do capital cultural 
empregado. Com a massificação 
dos bens de consumo, tornada 
possível pela escala de produção, 
caracterizar uma pessoa por suas 
posses é mais difícil, o que induz 
a uma nova alteração da lógica de 
distinção: da posse de determina-
dos objetos passa-se à forma como 
esses bens são consumidos e utili-
zados socialmente.

O curioso sobre o luxo é que a 
distinção não só é amplamente 
ancorada em elementos intangíveis 
como também é fortemente depen-
dente do discurso, visto que as 
práticas são absolutamente incapa-
zes de fornecer todos os subsídios 
necessários à demarcação das dife-
renças. Estas só podem ser afirma-
das enquanto retórica, nunca como 
fato; originam-se, antes de tudo, do 
imaginário de cada um. Fragilizada 
na sua possibilidade de reconheci-
mento 'real', já que fundamentada 
em diferenças sutis, a distinção no 
luxo pode até mesmo ficar restrita 
à imaginação, assumindo um cará-
ter hedônico de 'desfrute pessoal e 
íntimo' da sensação de diferença.

Poder-se-ia argumentar que o 
próprio consumo de luxo, num 
país como o Brasil, representasse 
uma ofensa aos mais pobres, um 
acinte público, ' uma fonte de ver-
gonha'. De modo algum, e talvez 
pelo contrário: assumindo a lógica 
capitalista, tolher o consumo de 
luxo poderia acarretar prejuízos aos 
mais pobres também. Pois, como 
disse Montesquieu, sem luxo não 
há como. Se ricos não gastam em 
profusão, pobres morrem de fome. 
Para o consumidor (e o profissio-
nal) brasileiro do universo do luxo 
não há, aparentemente, nenhum 
constrangimento moral em adquirir 
produtos e serviços a preços equi-
valentes ao salário mensal de pes-
soas mais pobres. A ‘equação moral’ 
soluciona-se por combinações - de 
concessão com individualismo, de 
filantropia com ideologia liberal 
- que, no fundo, representam a 
conciliação da hierarquia com a 
cordialidade já referida por Roberto 
Da Matta no clássico ' Carnaval, 
Malandros & Heróis '. 

o luxo no 
brasil hoje

46 LEADERS LEADERS 47

LEADERS ESPECIAL gEStÃO



André Cauduro D'Angelo é mestre em Administração/
Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e bacharel em Administração pela mesma instituição. 
Publica artigos em diversos jornais e revistas de economia 
e negócios do Brasil, assim como em periódicos acadêmicos 
voltados à área de Adminsitração. 
• e-mail: think@thinkmarketing.com.br

desse tipo de loja reconheceu, “quem 
não gosta de contar para as amigas 
que descobriu um endereço escondi-
dinho?”. Ou como me disse um entre-
vistado, “só quem é do clube conhece 
o garçom”. Eis a nova fronteira da 
distinção do luxo, possivelmente: 
conhecer o garçom. 
Há um  último aspecto que acredito 
mereça atenção no futuro próximo: a 
emergência do luxo brasileiro. Neste 
trabalho, optei por uma conceituação 
clássica de luxo, privilegiando aque-
las marcas mundialmente associadas 
ao conceito. Mas existem diversos 
estilistas e designers brasileiros que 
produzem objetos de características 
intrinsecamente luxuosas, faltando-lhes 
somente uma etiqueta mundial que 
os permitam ser reconhecidos como 

tal. Falta-lhes, somente, serem assim 
rotulados fora do Brasil - o que é um 
desafio tremendo, mas vencível. 
Pois eu acho que, no médio e longo-
prazo, alguns representantes brasilei-
ros poderão ingressar no panteão das 
marcas mundiais de luxo, já que seus 
trabalhos têm sido reconhecidos no 
exterior e seus esforços comerciais, de 
exportação e abertura de lojas, têm se 
intensificado. E, assim, mais do que 
um setor formado por lojistas impor-
tadores, o luxo no Brasil poderá se 
tornar um ramo econômico tão dinâ-
mico e profícuo quanto outros, geran-
do divisas e prestígio para o país.
Todas as tendências que mencionei 
nesse capítulo – experiências de con-
sumo, simplicidade, personalização e 
exclusividade  -  não indicam um aban-

dono completo de práticas já estabe-
lecidas no território do luxo. A relativa 
diversidade do público consumidor de 
luxo permite que novas tendências 
aflorem sem, contudo, descartar os 
fundamentos pré-existentes. A rein-
venção do luxo poderá tanto preservar 
instâncias às quais públicos emergen-
tes ou conservadores prefiram aderir, 
quanto criar conceitos mais afeitos a 
consumidores inovadores. Saber com-
binar permanência e renovação será o 
principal desafio das marcas de luxo. 
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