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Partindo do ilustre legado das marcas de luxo, 
Misha Pinkhasov* analisa o significado do luxo no futuro.

á houve quem afirmasse que o luxo foi a primeira rede 
social. A sintaxe obscura e exótica do luxo ligou pessoas 
de continentes diferentes muito antes da era digital. Ma‑
rajás em automóveis Rolls‑Royce, homens com estilo de 
Xangai em fatos feitos em Saville Row, herdeiras norte‑
‑americanas vestidas de alta‑costura parisiense e toda a 
gente a usar Cartier, deslocando‑se numa rede fechada de 
clubes privados e hotéis Ritz, a bordo de navios Cunard 
e comboios Expresso apainelados a madeira. Estranhos 
partilhando um sinal de reconhecimento, nem que apenas 
pelos bens dos outros.

No tempo de Maria Antonieta ou dos czares, poucas pessoas não 
pertencentes a este clube rarefeito teriam ouvido falar nos nomes 
Breguet ou Fabergé. No início de A Rede Social, porém, quase todos 
falam a linguagem do luxo. À semelhança do malão de dois andares da 
Louis Vuitton que esteve na Praça Vermelha de Moscovo, as marcas 
de luxo são atualmente gigantescas, impondo‑se ao domínio público 
através da publicidade e da colocação de produto. 

Isto deve‑se ao facto de, como provado por conglomerados como 
o Groupe LVMH, com 70 marcas e 120.000 colaboradores, o luxo ser 
agora um negócio de escala industrial. As marcas de luxo já não são 
pequenas oficinas que vivem apenas à base de clientes aristocratas. 
Empresas multinacionais com grandes infraestruturas, negociadas 
em Bolsa, motivadas pelo imperativo do crescimento, dependem de 
uma grande base de consumidores que antigamente não pertenciam 
ao seu mundo. Após o aparecimento de novas fortunas decorrente 
da explosão das dot-com da década de 90, muitos podem ter descido 
dos seus pedestais para o reino masstige dos produtos fabricados 
em massa que exigem níveis de visibilidade e sede semelhantes aos 
da Coca‑Cola. 

O luxo já não pertence a um nicho. Tornou‑se viral através de fran-
chises globais, desde James Bond a Kim Kardashian, acompanhadas 
por órgãos de comunicação como a revista que tem em mãos neste 
instante. No entanto, interligados através da sua presença num jogo 
em que é preciso pagar para participar – Soho House, Quintessentially, 
NetJets, Art Basel – os ricaços de Seul, São Paulo, Londres, Lisboa 

O luxo como 
linguagem
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e Luanda ainda têm mais em comum uns com os outros do que os 
aldeões e a classe operária têm com as suas próprias comunidades. 
E isso é um problema. 

A procura de novos mercados pelas marcas de luxo está a acontecer 
no preciso instante em que novos desafios agitam as velhas águas 
do luxo. Reações populistas e contrarreações, como as motivadas 
pelo Brexit e por Trump, evitadas por pouco em França e exercendo 
pressão até sobre a realeza saudita, são tão hostis para com os tra‑
balhadores migrantes como para com os oligarcas exóticos, sempre 
ausentes dos seus caríssimos pied-à-terre comprados através de uma 
conta confidencial. Empregos roubados, casas roubadas, fundos 
roubados – e os políticos permissivos que lucram com isso. 

luxo, associado a questões de identidade, estatuto e jus‑
tiça, é a mais emotiva e política de todas as categorias de 
produto. O luxo inspira desejo e repulsa. Embora pouco 

conhecidos pelo público, Breguet e Fabergé tiveram de fugir a revo‑
luções por estarem associados aos excessos régios. À medida que 
as marcas de luxo perseguem os consumidores em novas linhas 
geográficas e demográficas, têm de se tornar fluentes num idioma 
que une pessoas de todas as idades, classes e culturas para evitar as 
armadilhas e aproveitar as oportunidades destes tempos incertos. 

Será que as marcas de luxo existem apenas para satisfazer os 
caprichos dos privilegiados? Ou terão algo mais para oferecer? 

A linguagem frequentemente utilizada pelas marcas para se des‑
creveram a si próprias – legado, qualidade, raridade, exclusividade 
– só nos mostra os contornos gerais do luxo. Nenhuma explica a 
origem do luxo. E isso é importante: o luxo não é um qualificador, é 
um resultado. Tal como a paz, o amor, a saúde e a felicidade, o luxo é 
a consequência de fazer milhões de coisinhas minúsculas bem‑feitas. 
Contudo, se se esforçar demasiado para o alcançar, vai falhar. 

“Uma pessoa que pretende ser poeta tem de ter a capacidade de 
pensar em várias coisas ao mesmo tempo”, escreveu Vladimir Na‑
bokov em Fala, Memória. O luxo está para o produto como a poesia 
está para contar histórias. E, tal como o poeta, o fabricante de luxo é 
parte artesão e parte filósofo, equilibrando o aspeto prático (forma, 
função) com o etéreo (emoção, simbolismo). À semelhança da poesia, 
o luxo define e interpreta uma essência sensorial que transforma o 
útil em artístico. 

A ideia de a arte valer por si só é relativamente 
recente. A grande maioria do que consideramos 
“arte” nos museus de todo o mundo consiste em 
ferramentas opulentas feitas para reis, clérigos e 
mercadores: os totens funerários dos faraós do Lou‑
vre; os manuscritos iluminados do Hermitage; os 
retratos aristocráticos do Uffizi; mobiliário barroco 
exposto no V&A; os vestidos bordados do Met. Os 
próprios museus começaram por ser luxos: coleções 
privadas e vitrinas de curiosidades. Nós conser‑
vamos o luxo porque é excecional. Começa como 
simples heranças – os brincos da mãe, as caixas de 
rapé do avô — formando um laço entre gerações. 
Com o passar do tempo, os exemplos mais bizarros 
transformam‑se em património cultural, demasiado 
valiosos para serem usados, servindo como recorda‑
ções do passado e dando forma às do futuro. 

Isso ilustra um argumento importante: é um erro pensar no luxo 
como algo não essencial. Quer o adore ou o rejeite, se o luxo fosse 
mesmo desnecessário teria desaparecido há muito. Em vez disso, 
persiste ao longo do tempo e das culturas para oferecer “substância 
e estatuto”, nas palavras de Catherine da Silveira, professora de luxo 
na Faculdade de Gestão e Economia da Universidade Nova de Lisboa 
– por vezes de formas surpreendentes. 

Para os antigos e austeros espartanos, uma morte heroica em 
batalha era um luxo digno de uma classe privilegiada que se dedi‑
cava a desenvolver o corpo no ginásio e a mente na arena política. 
A arte e o artesanato estavam relegados para os escravos. A União 
Soviética substituiu a desigualdade do capitalismo por uma igualda‑
de forçada. No entanto, a adoção de modas estrangeiras mostrava 
que essa pessoa tinha acesso ao Ocidente, um luxo reservado para 
os comunistas mais dedicados. Atualmente, hipters e millennials com 
consciência financeira, social e ecológica evitam o materialismo. 
No entanto, entregam‑se ao luxo da série de corações que os segue 
por exibirem fotografias altamente estilizadas dos seus quotidianos 
sustentáveis, ideais políticos e até da sua frugalidade e inseguranças. 

Além disso, não podemos confundir a história do luxo com o seu 
legado. O luxo escreve‑se no futuro do indicativo – é assim que a 
inovação entra no mercado. Os famosos fabricantes de malões que 
sobreviveram ao século XIX – Vuitton, Moynat e Goyard – apontam 
os seus métodos originais como prova da profundidade das suas cre‑
denciais. No entanto, este legado deriva da inovação e não da tradição. 

As suas experiências com materiais leves e resilientes e métodos de 
construção deram mobilidade aos estilos de vida vitorianos, cheios 
de peitilhos, saiotes e protocolos formais. Libertaram os viajantes 
sofisticados da mesma forma que os smartphones e laptops da Apple 
libertam os nómadas digitais da atualidade. A eletricidade, as canali‑
zações, os telefones e os eletrodomésticos entraram nas nossas casas 
através das grandes mansões e dos hotéis‑palácio. Os passageiros 
abonados dos Pan Am Clippers deram lugar a veraneantes a voar 
com a Easyjet, e os ecrãs de vídeo pessoais avançaram da primeira 
classe até à parte de trás do avião. 

Os fabricantes de luxo também têm sido inovadores sociais, parti‑
cipando nos movimentos progressistas dos seus tempos. Quando a 
revolução socialista e os levantamentos dos trabalhadores puseram fim 
à Idade de Ouro do início do século XX, os empregados da Madeleine 
Vionnet usufruíram de férias pagas e cuidados médicos para as suas 
famílias. Isto ao mesmo tempo que Henry Ford – considerado um 
patrão generoso segundo os padrões de hoje – recusava pausas aos 
trabalhadores para irem à casa de banho e mandava guardas armados 
disparem sobre manifestantes que desejavam melhores salários. 

Quando as mulheres marcharam pelo direito ao voto, Vionnet, 
bem como Coco Chanel, desfez as suas formas constrangidas em 
forma de ampulheta, dando lugar a uma silhueta fluida de deusa grega 



5 4  vogue.pt

I N V O G U E  A N Á L I S E

que significa liberdade, poder e feminilidade em 
simultâneo. Na década de 60, Yves Saint Laurent 
feminilizou os códigos do power-dressing mascu‑
lino, quando as mulheres exigiram liberdade e 
igualdade. E mostrou a sua roupa em modelos 
brancas, negras e asiáticas, lado a lado, todas 
iguais, à medida que as potências europeias iam 
deixando as antigas colónias e os afro‑america‑
nos exigiam os seus direitos. 

s artesãos e os costureiros do pas‑
sado eram iconoclastas e não tradi‑
cionalistas. Acolheram as mudanças 
trazidas pelas novas ideias. Criaram 
designs e produtos que serviram como ferramentas práticas 
para uma sociedade em vias de modernização e foram 
catalisadores de valores emergentes. Ao envolverem a 
mudança radical no conforto da Alta‑Costura, tornaram‑na 
segura para a classe alta o que, por sua vez, a tornou dese‑
jável para as massas. Porquê? Não por razões filantrópicas, 
mas porque produtos excecionais exigem uma maneira 

de pensar excecional. As marcas de luxo e os seus clientes são quem 
estabelece o gosto e o ritmo dos outros. O luxo é sobre liderança. 

Essa oportunidade ainda existe. Com efeito, pode ser maior do 
que nunca. O consumismo e a cidadania estão a convergir. Cada vez 
mais consumidores acham que gastar dinheiro é uma forma de pôr 
os seus ativos em ação. Em 2016, um inquérito aos consumidores 
realizado pela Globescan concluiu que 40 % dos potenciais consumi‑
dores preferiam marcas que demonstrassem “um propósito claro e 
ajam nos melhores interesses da sociedade”. Contudo 50% deles não 
conseguiam mencionar uma marca que o fizesse. Embora estivessem 
dispostos a pagar o dobro por produtos responsáveis. 

Marcas que combinam poder com propósito‑finalidade criam comu‑
nidades de seguidores fiéis. A Patagonia, uma empresa de outerwear 
sediada na Califórnia, crê haver uma ligação direta entre a proteção 
do ambiente e a procura pelos seus produtos. Produz documentários 
sobre a natureza, dirige uma campanha “não compre…” contra o seu 
próprio merchandise, bem como programas de reparação e reciclagem 
e até troca de produtos entre os seus clientes. Tudo o que possa dar 
cabo de uma venda. 

“Sei que parece de loucos”, diz Yvon Chouinard, fundador da Pa‑
tagonia, “Mas sempre que tomei uma decisão melhor para o planeta, 
ganhei muito mais dinheiro. Os nossos clientes sabem isso – e querem 
fazer parte do nosso compromisso ambiental.” 

Serão os cidadãos corporativos a nova rede social? 
Os consumidores mais jovens da atualidade – nativos digitais – 

exprimem‑se numa língua materna da individualidade, transparência 

e do ativismo. Mas estas são línguas estrangeiras para marcas ha‑
bituadas a cultivar misticismo, discrição e descontração através de 
um controlo pleno sobre a sua imagem e distribuição. Informados e 
capacitados através das redes sociais e do comércio peer-to-peer, os 
consumidores estão a transferir esse poder para si próprios. E estão 
mais interessados e são mais fiéis às suas marcas pessoais do que 
às marcas que compram. 

Eles estão, novamente, a mudar os parâmetros do luxo. De objetos 
para experiências. De posse para guarda. De riqueza para bem‑estar. 
De quantidade para qualidade. Felizmente, o luxo sabe fazer bem todas 
estas coisas. Além disso, o luxo é uma proposição com um otimismo 
inato – é algo a que aspirar. E isso é um bom ponto de partida. 

Porém, o que define estruturalmente a liderança é a criação de 
culturas. E isso será complicado tendo em conta a estagnação atual 
das marcas de luxo. “Luxo” é uma expressão tão atraente, utilizada tão 
excessivamente que aparece em tudo, de apartamentos minúsculos 
em Nova Iorque a bolachas com pepitas de chocolate na Tesco. Além 
da palavra em si, o aspeto do luxo é imitado por marcas cheap-chic, 
permitindo‑lhes competir com produtos de luxo genuínos no mercado. 
É difícil distinguir o luxo de um fac‑símile ambicioso. 

E sejamos honestos: as marcas de luxo desempenham frequente‑
mente um papel nesse jogo. Kenzo, Balmain, Versace, Lanvin e Stella 
McCartney são apenas algumas das marcas de luxo que colaboraram 
com a H&M. Embora as marcas de luxo se queixem da fast-fashion, 
perseguem a relevância, a novidade e a juventude, através de uma 
rotação de colaborações, coleções‑cápsula e novos designers com tal 
velocidade que se tornou normal. 

No entanto, “normal” é o perfeito antónimo do luxo, que é apenas 
um produto caro e de alta qualidade. A raridade do luxo não se deve 
apenas à sua escassez: também se define pela pouca frequência com 
o que o experimentamos. 

or definição, o luxo tem de ser o melhor em termos de qua‑
lidade e algo extraordinário – literalmente, fora do normal 
– porque o luxo compreende‑se de forma mais premente 

quando contrasta com aquilo que é normal nas nossas vidas. É isso 
que os consumidores procuram quando dizem que estão a gastar 
mais em experiências: emoções, conhecimento, memórias. 

Viajar é uma experiência, evidentemente. Os spas e os restaurantes 
também. Fazer compras, idem aspas. Mas há mais. (Ter uma) Expe‑
riência funciona como verbo e como nome. Um produto material tam‑
bém é uma experiência. Nós experimentamos o estado de excitação 
induzido por uma fragrância. Experimentamos a graciosidade de um 
vestido. Experimentamos o requinte intelectual por trás um relógio 
sofisticado. Sentimo‑nos atraentes, glamorosos, importantes: fora 
do comum. Isso transforma‑nos e ensina‑nos, tanto sobre o ofício 
como sobre nós próprios. 

Marcas que olham para a experiência sobretudo em termos de 
serviço ao consumidor e envolvimento estão a interpretar mal a ideia 
do luxo, se não mesmo a abandonar o seu dever por completo. As 
mesmas forças das redes sociais que capacitam os indivíduos também 
estão a dar origem a novas marcas, prontas para fazer o trabalho 
do poeta e transformar o útil em artístico. Os atos tornaram‑se o 
legado de amanhã e um passado ilustre não é suficiente para levar 
uma marca de luxo até ao futuro. l
*Misha Pinkhasov é autor de Real Luxury: How Luxury Brands Can Create Value 
for the Long Term, publicado pela Palgrave Macmillan em 2014. Vive em Lisboa. 


