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A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare 

Tema de publicat: Dincolo de aparențe: semnificațiile ascunse ale 

luxului durabil 

 

 
Abstract 

 

 

 
Noțiunea de durabilitate a devenit din ce în ce mai largă. Aceasta afectează chiar și sectoarele 

de lux în care companiile atrase de avantajele economice ale economiei verzi dezvoltă modele 

de afaceri bazate pe lanțuri de aprovizionare durabile. Astfel, sustenabilitatea și luxul, deși 

concepte aparent îndepărtate, par destinate să coexiste. Combinația lor se adresează acelor 

consumatori de modă care, inspirați de consumul conștiincios, materializează chiar și în 

mărfurile de lux simțul lor de responsabilitate ecologică și socială. De aici, importanța 

investigării a ceea ce face ca un brand de lux să fie durabil. Scopul acestui capitol este 

identificarea dimensiunilor care caracterizează luxul durabil și, astfel, sursele dialogului dintre 

lux și durabilitate. Analiza este focalizată pe patru cazuri italiene (Loro Piana, Gucci, Zegna și 

Brunello Cucinelli). Pe baza colecției de date secundare, se compară date dominate de 

companie (site-uri web, interviuri etc.) cu date dominate de consumatori (bloguri de modă) 

prin utilizarea tehnicii de extragere a textului. Informațiile emergente produse pentru fiecare 

marcă ne-au determinat în interpretarea cazurilor individuale.  

 

Principalele constatări arată că un brand de lux durabil este marcat de o ideologie bazată pe 

calitate, se măsoară împotriva unui cadru comunitar, creează prin integrarea abilității manuale 

cu tehnologia și face parte din relațiile instituționale și politice. Astfel, dimensiunile 

ideologice, comunitare, politice și creative compun un lux durabil. Aceste dimensiuni 



 

 

sugerează că dialogul dintre sustenabilitate și lux se desfășoară în jurul caracteristicilor de 

rigoare, perfecțiune, partajare, flexibilitate și independență. Toate aceste caracteristici pot fi 

văzute ca valori pe care ar trebui să le îmbrățișeze un brand de lux dacă decide să apeleze la 

sustenabilitate. 

 

 

 


