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RESUMO 

  

 

A ascensão do mercado de produtos de luxo nas últimas décadas tem impulsionado os estudos 

sobre esta forma de consumo, que vai além de seu valor financeiro, devido ao seu caráter 

simbólico, envolvendo atitudes e emoções. Neste trabalho, o objetivo geral foi analisar os 

fatores que influenciam a compra da consumidora de artigos de moda feminina de luxo a 

partir de um levantamento desenvolvido com questionário fechado, na Cidade de Chapecó, 

Santa Catarina. Após o exame e o tratamento preliminar dos questionários devolvidos, 

obteve-se uma base de dados com 207 respondentes, que correspondeu a 94% dos 

instrumentos distribuídos. As análises efetuadas compreenderam métodos descritivos, com 

base nas frequências, inferenciais univariados e exploratórios multivariados. Dentre os 

univariados, empregaram-se a correlação linear e a análise de variância, já os métodos 

multivariados utilizados incluíram a análise de agrupamentos hierárquica e o modelo fatorial, 

com o uso da análise de fatores comuns e específicos e da análise de correspondências. Foram 

descritas as características sociodemográficas das respondentes e, seguidamente, a amostra foi 

segmentada com base no comportamento de consumo. Com tal procedimento, foi possível, 

depois de identificar as atitudes e as emoções que influenciam a compra dos produtos de luxo, 

avaliar as semelhanças e as diferenças entre os grupos. Pode-se concluir que as atitudes, nas 

suas dimensões identificadas como fonte de prazer; exibição de status, exclusividade e 

experiência pessoal, mostraram diferenças significativas segundo o segmento em que as 

consumidoras estavam inseridas. Da mesma maneira se verificaram diferenças quando se 

analisou o construto emoções nas suas duas dimensões identificadas: meu merecimento e 

expressão e eu só tenho o melhor. Relacionaram-se, ainda, as marcas preferidas com os 

comportamentos de consumo, demonstrando que para as compradoras existem escolhas em 

comum, conforme o grupo consumista ou não consumista ao qual pertençam. 

 

 

Palavras Chaves: Comportamento do consumidor. Consumo de luxo. Moda feminina. 

Atitudes. Emoções. Preferências. 
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ABSTRACT 

 

 

The rise of the luxury goods market in recent decades has prompted studies on this form of 

consumption, which goes beyond the financial value of the goods, due to their symbolic 

character, involving attitudes and emotions. The goal was to analyze the factors that influence 

the consumer‟s purchase of women's fashion items, based on a survey carried out using a 

questionnaire with closed questions, in the city of Chapecó, Santa Catarina. After the 

preliminary examination and treatment of the returned questionnaires, we obtained a database 

of 207 respondents, which represented 94% of the questionnaires distributed. The analyses 

included descriptive methods, based on frequencies, univariate inferentials and exploratory 

multivariate analysis. Among the univariate inferentials, linear correlation and analysis of 

variance were used, while the multivariate methods used included hierarchical cluster analysis 

and the factor model, using the analysis of common and specific factors and correspondence 

analysis. The sociodemographic characteristics of the respondents were described, and the 

sample was then divided based on consumption patterns. With this procedure it was possible, 

after identifying the attitudes and emotions that influence the purchase of luxury products, to 

assess the similarities and differences between the groups. It can be concluded that the 

attitudes, in their dimensions identified as a source of pleasure, status display, exclusivity and 

personal experience, showed significant differences depending on the consumers‟ segment. 

Similarly, differences were observed when we examined the construct of emotions in its two 

dimensions identified, I deserve it and I only have the best. The preferred brands were also 

linked to consumer behavior, demonstrating that there are choices in common for buyers, 

according to the consumer or non-consumer group to which they belong. 

 

 

Key words: Consumer behavior. Luxury consumption. Women's fashion. Attitudes. 

Emotions. Preferences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O comportamento do consumidor, segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 4), é 

o conjunto de “atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e 

serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem estas ações”. 

Desde a década de 50, quando surgiram os primeiros trabalhos sobre o comportamento 

do consumidor, este tema se tornou objeto de interesse, o qual aumenta a cada dia tanto no 

meio acadêmico quanto no contexto empresarial, pois os conceitos do processo de compra dos 

indivíduos dependem dos resultados estratégicos do marketing (MIRANDA; ARRUDA, 

2006; PINTO; LARA, 2007). 

Segundo Moura (2008, p. 39), o consumidor de moda se comporta de acordo com a 

maneira que “apresenta os reflexos e referências da sociedade referente ao seu uso e costumes 

no cotidiano”, permitindo a criação, a reflexão, a interação, a participação e a disseminação 

dessa cultura. 

Solomon (2002) afirma que o comportamento do consumidor engloba o estudo do 

comportamento na hora de decidir se “adquirir ou não” determinado objeto interfere em nossa 

vida; além disso, o estudo abrange a maneira com que os nossos bens e posses influenciam na 

vida de um indivíduo, a ponto de alterar os sentimentos que nutrimos pelos outros e até por 

nós mesmos. Sendo assim, um aspecto interessante dos estudos comportamentais que está 

relacionado ao consumo resume-se em colaborar com as pessoas, ajudando-as a obter 

subterfúgios necessários para identificar suas necessidades de aquisição naquele momento, 

além de fazer com que elas gastem da melhor maneira possível e principalmente evitem o 

consumo obsessivo, com isso a probabilidade de um arrependimento no futuro é diminuída 

consideravelmente, uma vez que essas pessoas controlam os seus gastos. Assim, o estudo 

sobre o consumo de luxo passa a ser um objeto de estudo com fontes inesgotáveis de variáveis 

a serem estudadas e discutidas. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Kogler (2006) destaca que o marketing é identificado como a ação de criação, 

promoção, fornecimento de bens e serviços ao mercado, além de ser determinado de acordo 
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com a sua função social, que é a de atender às necessidades do consumidor, levando em conta 

o bem-estar da sociedade como de uma maneira geral. 

Assim, o marketing consiste em uma tecnologia que tem como objetivo principal 

entender e, posteriormente, atender às necessidades do consumidor (FINOTTI, 2009). O 

processo de tomada de decisão do consumidor também é explorado na psicologia, em que os 

estudos de comportamento e suas descobertas são utilizados amplamente no marketing. 

Todavia este segmento está amparado no materialismo dos seres humanos, estando baseado 

também na situação da sociedade atual para oferecer os bens e os serviços necessários e 

satisfazer os desejos, as necessidades e as descobertas que surgem por meio deste estudo. 

Além disso, é possível afirmar que o estudo do comportamento do indivíduo que 

consome produto de moda é tratado na literatura de marketing sob diferentes enfoques, tais 

como: significados simbólicos dos produtos e serviços como valor para os consumidores 

(BOURDIEU, 1984; KOGLER, 2006); consumo de produtos de luxo (COSTA, 2002; 

KOGLER, 2006; PERASSI, 2007); motivações de compra (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005); características do consumidor, considerando fatores econômicos, sociais e 

psicográficos; (RODRIGUES, 2006; KOGLER, 2006; MONTEIRO et al., 2009); 

materialismo nas intenções de compra (PONCHIO et al., 2007) e tomada de decisão na hora 

de obter a mercadoria (FINOTTI, 2009). 

Segundo Grundey (2006), o comportamento do consumidor demonstra os princípios e 

os critérios que ele utiliza para adotar as decisões de compra e, posteriormente, como este 

indivíduo aproveita os bens ou os serviços adquiridos. Para o autor, inclui-se ao estudo do 

comportamento do consumidor a análise de todos estes fatores citados que influenciam as 

decisões de compra e o uso do produto. 

Mowen e Harris (2003) comprovam que estas análises do comportamento do 

consumidor, além de serem caracterizadas como um desafio, são necessárias para que as 

organizações sobrevivam em meio a tanta concorrência, uma vez que o mercado está em 

constante rotatividade. Nesse contexto, será exposta a seguir a delimitação do problema de 

pesquisa. 

Twitchell (2001), Allérès (2000) e D‟Angelo (2004) afirmam que, para os 

profissionais de marketing, entre as categorias de produtos e serviços utilizadas pela 

sociedade moderna de consumo, poucas se mostram tão interessantes como a de produtos de 

luxo. Em boa parte, esse interesse deriva-se da capacidade que os produtos de luxo abrangem, 

ou seja, conseguem englobar as cargas emocionais e as simbólicas, além dos significados 
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sociais e individuais. Os objetos de luxo correspondem à expressão das emoções e dos desejos 

humanos, sendo que estes instrumentos demonstram ainda, relativamente, as crenças, os 

valores e as atitudes das pessoas que os consomem. 

 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

 

A correlação com os estudos do comportamento do consumidor de produtos de luxo 

certamente é um desafio por inúmeros motivos. Apesar de sempre existir na humanidade a 

busca pelo consumo dos artigos de luxo como aspecto de sobreposição social 

(GALHANONE, 2008), este mercado passou a ser conhecido e explorado com maior 

complexidade e foco na sociedade a partir da década de 70. Outro desafio é o reconhecimento 

de que há, consideravelmente, poucos estudos acadêmicos que focalizam o comportamento do 

consumidor de luxo, sendo que na sua maioria são pesquisas feitas fora do Brasil. Neste 

cenário, surge uma grande responsabilidade dos estudiosos concernente à transmissão de 

dados e à realização de estudos profundos deste tema, ainda mais quando se reconhece que 

pouco se tem abordado sobre o mercado de luxo feminino no Brasil, mesmo este sendo o 

maior público dos produtos de luxo quando se trata de roupas, acessórios e sapatos. 

No que diz respeito ao comportamento da consumidora de produtos de luxo, que é um 

universo diferente do público masculino, pode-se contar com alguns estudos da área, como é 

o caso do estudo de Engel, Miniard e Blackwell (2000). Os autores aprofundam este tema, 

abordando os desejos e os fatores que influenciam o comportamento do consumidor, deixando 

uma base ampla para criações de estratégias que proporcionem a escolha do produto ou 

serviços, em que as influências intrapessoais (do próprio indivíduo) e interpessoais (do grupo 

de referência, etc.) no contexto sociocultural estão entre as variáveis mais significativas a 

serem abordadas na pesquisa.  

O consumo dos artigos de luxo envolve alguns fatores importantes, entre eles, a 

preferência por marcas de prestígio. Na opinião de Mazzon (1981) e Kogler (2006), estes 

tipos de produtos tornaram-se objeto de desejo de toda a sociedade e parecem ganhar “vida 

própria”. 

Contudo o presente estudo tem como foco de análise o comportamento das 

consumidoras de artigos de moda de luxo, uma vez que esses produtos são reconhecidos 

como objeto de fascínio e de grande ascensão no mercado. Esse aspecto torna o mercado de 
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luxo uma esfera de grande interesse e dá origem à necessidade de estudos mais aprofundados 

sobre o tema. Gallhanone (2008) busca compreender o consumo de luxo, bem como apontar 

os fatores e os significados simbólicos que os produtos de luxo carregam. O estudo do autor 

produz uma base importante para o entendimento desse segmento, concordando assim com 

Kogler (2006), que enfatiza que consumo de luxo é uma das poucas categorias em que o 

indivíduo que geralmente adquiri estas mercadorias assume um comportamento global, ou 

seja, a cultura que impulsiona esta parcela de pessoas a optar por esses artigos está acima da 

cultura regional. É notado então que embora este aspecto possa influenciar a escolha das 

marcas, ele não tem a capacidade de afetar na opção pelo produto de luxo.  

Galhanone (2008) aponta ainda que é dever reconhecer dentro deste universo a 

ascensão do poder aquisitivo que a mulher tem conquistado nas últimas duas décadas, quando 

houve também seu reposicionamento no mercado de trabalho. Consequentemente este fator 

proporcionou a elas o desejo e o poder no momento de compra. 

Os motivos que levam ao desejo pelo consumo de marca provocam uma compulsão 

nas pessoas e, posteriormente, este motivo obriga as lojas de, certa forma, a se adequarem aos 

clientes e a criarem uma atmosfera receptiva para esse público alvo, baseando-se nas 

concepções do indivíduo, além de outros pontos importantes, como decoração, iluminação, 

aspectos estes motivacionais para o consumo efetivo de qualquer produto. Esses foram 

considerados por Zamberlan et al. (2008) como questões preocupantes, porém eles são 

relevantes aos profissionais que desejam usar essas estratégias: manter a assiduidade do 

cliente na loja e acima de tudo ao produto, criando assim um consumo significativo.  

Na opinião de Bourdieu (1984), o valor do objeto se torna irrisório perante seu 

significado, respeitando assim o grupo de referência do consumidor em que a marca é 

totalmente influenciada e susceptível a esse grupo. Bourdieu (1984) avalia essas premissas, 

referenciando os tipos de capitais do indivíduo, que são influenciadores nesse processo de 

consumo: capital econômico e cultural. Capital econômico está relacionado aos valores 

financeiros advindos de riquezas, uma vez que elas são originadas por herança ou por 

rendimentos adquiridos no mercado de trabalho. Concernente ao capital cultural, este fator 

refere-se ao “estatuto social” obtido por origem social, educação e conhecimento global.  

Analisando o alto poder de aquisição que o universo feminino tem conquistado por 

mérito próprio, nos últimos anos, relacionado à sua independência financeira, bem como a 

fatores sociais, psicológicos, econômicos e culturais, abre-se uma janela de pesquisa para 

compreender o seguinte questionamento:  Quais  as motivações de compra da consumidora de  
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produtos de moda feminina de luxo. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO  

 

Para responder ao problema de pesquisa, este estudo tem por objetivo geral analisar os 

fatores que influenciam a compra da consumidora de produtos de moda feminina de luxo. 

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

  

1. Evidenciar as motivações de consumo de produto de moda feminina de luxo. 

2. Identificar grupos de consumidoras com base nos comportamentos. 

3. Relacionar os grupos constituídos com os fatores que influenciam a compra. 

4.   Determinar a relação entre a escolha de marcas de luxo e o consumo. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA EMPÍRICA  

 

Devido ao crescimento significativo do mercado de moda no Brasil, fazem-se 

necessários estudos mais elaborados sobre o comportamento dos consumidores, uma vez que 

faltam subsídios para sustentar teses como, por exemplo, as relacionadas às constantes 

aquisições do público feminino, sobretudo referentes ao hábito de comprar produtos de moda 

de luxo. Conforme dados do IBGE (2008), o comércio do público feminino conceitua-se hoje 

com o status de o maior mercado emergente do mundo.  

Apesar dessa importante constatação, de haver poucas categorias de produtos e de os 

serviços serem tão interessantes para os profissionais da área de marketing como os produtos 

de luxo, há um grupo pequeno de autores brasileiros que escreveram sobre o tema em questão, 

uma vez que entendemos que a legitimação e a aceitação de bens que proporcionam prestígio 

estão intimamente ligadas à identificação com a cultura local. De acordo com D‟Angelo 

(2004), seria incorreto presumir que o comportamento de consumo do brasileiro seria igual ao 

dos asiáticos, europeus ou norte-americanos. Foram localizados, entre outros, os trabalhos de 

Strehlau (2004), Galhanone (2008) e Finotti (2009), que pesquisaram sobre artigos de luxo, e 

os de Segura (2007) e Castro (2004), que estudaram artigos de moda, conforme descritos na 

fundamentação teórica.  

Desta forma,  além do conhecimento dos fatores determinantes e influenciadores sobre  
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o comportamento no momento de compra dos artigos de luxo, são analisados também os 

aspectos de procedimento dos compradores como valores, crenças e atitudes, como também o 

entendimento da relação desses fatores com as variáveis sociodemográficas das 

consumidoras, podendo contribuir para o avanço do conhecimento cientifico sobre o assunto. 

Empiricamente, a ideia inicial é contribuir também para o aperfeiçoamento das 

práticas de gestão na área de marketing, tanto por estudo de campo como por pesquisa 

bibliográfica, uma vez que a mesma tratará de compreender o comportamento de aquisição da 

consumidora de produtos de moda feminina de luxo. Contudo, com base em pesquisas e 

exames em alguns valores importantes do que poderíamos chamar de “consumo do luxo” e a 

fidelidade dos consumidores, quando são atendidos nas suas expectativas, em relação aos 

produtos de luxo, há a percepção de evolução no status e da autoestima deste grupo de 

pessoas. Para as empresas já existentes nesse setor e para aquelas que pretendem se 

estabelecer ainda, o estudo poderá servir de base, para que os empresários qualifiquem seus 

produtos e serviços e considerem efetivamente os desejos e as necessidades do consumidor, 

aliados à subjetividade latente, a fim de orientar suas ofertas ao mercado. 

A importância deste tipo de estudo ocorre também devido ao crescimento aparente 

deste mercado no Brasil e no mundo. Os dados a seguir comprovam que este segmento está 

em constante evolução, uma vez que, em 2009, o mercado nacional de luxo faturou 6,23 

bilhões, MFC CONSULTORIA (2010). Além disso, há perspectivas de ampliação deste 

faturamento em 22% este ano, com a capacidade de alcançar cerca de 7,59 bilhões, segundo a 

mesma pesquisa, que foi realizada entre os meses de janeiro e maio de 2010, com 283 

empresas que atuam no segmento de luxo no Brasil. A pesquisa avalia também o desempenho 

do setor no país e mensura as expectativas de investimento. A maioria dos consumidores do 

mercado de luxo obtém uma renda mensal superior a R$10 mil, são mulheres (58%) e 

moradores do Estado de São Paulo (66%) entre 26 e 35 anos. Do total, 47% são pós-

graduados e 36% possuem grau universitário de instrução.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A teoria que fundamenta este trabalho encontra-se descrita neste capítulo e aborda o 

comportamento de consumo, os fatores socioculturais, o segmento da moda, o mercado 

feminino e de luxo, estudando principalmente o consumidor de produtos de luxo. 

 

 

2.1 COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

 

Em 2004, D‟Angelo já destacava que um dos fenômenos mais discutidos na atual 

sociedade é o consumo. Independente do tipo de produto, a forma de gastar e a cultura são 

fatores que estão intimamente ligados. De acordo com Barros (2004), trata-se de um fato 

social que eleva esse comportamento para algo muito além do processo de selecionar, adquirir 

ou servir-se dos benefícios dos bens ou dos serviços (BARROS, 2004).  

Entender o comportamento do consumidor plenamente é fundamental para as 

organizações sobreviverem, pois este grupo seleto de pessoas passou a ostentar uma posição 

de soberania e cada vez mais as organizações estão reconhecendo que é por meio do 

consumidor que a empresa obtém seus lucros e, consequentemente, sua sobrevivência 

(FINOTTI, 2009). 

Conforme os estudos de Galhanone (2008), vários sentimentos estão envolvidos no ato 

de consumo e conhecê-los é cada vez mais importante para o estabelecimento ou para a 

permanência das empresas no mercado. Dessa forma, observa-se que as pessoas são diferentes 

umas das outras, porém necessitam manter os mesmos hábitos, ou seja, alimentar-se, vestir-se 

e se divertirem. Contudo há diferenças e são elas que fatalmente determinarão os 

procedimentos de compra e seus comportamentos em relação às outras pessoas no mercado de 

consumo. Portanto é necessário entender as diferenças do comportamento humano e, 

consequentemente, do consumidor. 

Além disso, Segura (2007) enfatiza que o consumo, por sua vez, deve respeitar uma 

sequência de necessidades, no qual estas precisam ser consideradas pelos profissionais na 

hora da oferta do produto. São basicamente cinco desejos, colocados na sequência crescente: 

necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e de autorrealização. 

Analisando   os   desejos   de    consumo,   Galhanone    (2008)     ressalta   que,   entre  
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carências, as sociais, de estima e de autorrealização são as maiores responsáveis pelo 

consumo de luxo. 

Lipovetsky (2007) define que o termo “Sociedade de Consumo” é utilizado tanto em 

Sociológica quando em Economia, pois serve para descrever uma sociedade com avançado 

desenvolvimento industrial, capitalista e que se caracteriza pelo consumo de bens e serviços. 

A expressão apareceu pela primeira vez por volta de 1920 e se tornou popular entre 1950 e 

1960, permanecendo em alta até os dias de hoje. Costa e Godoy (2008) apresentam o conceito 

de sociedade de consumo ligado ao capitalismo. Vários autores discutem esta relação do 

capitalismo e do consumo por diferentes reflexões. Podemos destacar: “sociedade do 

hiperconsumo” (LIPOVETSKY, 2007); “sociedade burocrática do consumo dirigido” 

(LEFEBVRE, 1975 apud STHRELAU, 2004); “sociedade do espetáculo” (DEBORD, 1998); 

“sociedade de consumo” e “sociedade de abundância” (BAUDRILLARD, 1988). 

Baudrillard (1988) acredita que vivemos em um contexto em que a necessidade de 

comprar invade as nossas vidas e as relações pessoais e, consequentemente, este poder 

envolve toda a sociedade e traça nosso conceito de satisfação pessoal. Esse movimento que 

transformou o cliente tradicional no consumidor moderno, segundo Lipovetsky (2007), teve 

início em 1880 e terminou com a 2ª Guerra Mundial. Desde então o indivíduo passa a ser 

atraído por grandes marcas; centros comerciais, que substituem os comércios locais; e infra-

estruturas modernas de comunicação. Neste cenário, surgem os comércios de grande escala, 

quantidades maciças de produtos passam a escoar pelo mercado de maneira regular, assim 

como o aumento da produtividade com custos cada vez mais baixos. Simultaneamente com a 

produção de massa, cria-se o marketing de massa, pois até 1880, os produtos eram 

considerados anônimos e vendidos a granel em pequenos mercados. A partir de então a 

publicidade se encarrega de implantar o elo entre a comunicação e a venda desses produtos. A 

partir de então, todos os produtos ganham nomes específicos e marca, com o propósito de 

diferenciá-lo ante o consumidor, que passa a escolher o que mais se enquadra no seu perfil na 

hora de adquirir alguma mercadoria. 

O procedimento de compra está sujeito, principalmente, a fatores internos e externos e, 

dentro desses aspectos, estão marcadas as necessidades impostas pela cultura de um grupo 

social que busca bem-estar, realização ou luxo. Para Galhanone (2008), as marcas sobrepõem-

se aos anseios e tornam os indivíduos mais exigentes.  

Churchill e Peter (2000) observam as influências  sociais  e  situacionais. Para Engel, 

Blackwell e Miniard (2000), as possibilidades de análise estão divididas entre as intervenções  
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ambientais, diferenças individuais e os fatores pessoais. Enquanto Solomon (2002), 

Schiffman e Kanuk (2000) advertem que o consumidor sofre influências psicológicas, 

pessoais, sociais e culturais.  

Entre os agentes capazes de modificar o conceito do consumidor no processo de 

consumo, segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), estão os fatores pessoais, que incluem 

idade, condição econômica, ocupação, estilo de vida e personalidade; as diferenças 

individuais relacionadas aos aspectos culturais, sociais, pessoais e psicológicos; e as 

influências ambientais, como música, temperatura, cheiro, limpeza, dentre outros. Oliveira 

(2007) alerta para o prazer nato que o ser humano tem no consumo como sendo 

invariavelmente instintivo, reconhecendo que o processo que a pessoa sofre quando está à 

frente de um produto que ela aprecia e tem condições de adquiri-lo a faz comprar sem pensar 

muito.    

Conforme Engel (2000), a definição de comportamento do consumidor está 

relacionada às atividades que envolvem diretamente à obtenção, ao consumo e à disposição 

dos produtos ou serviços, em que os processos decisórios não podem ser desprezados, uma 

vez que antecedem e sucedem essas ações. Para este autor, o estudo do comportamento do 

consumidor consiste em encontrar as respostas para “o que, quando, em que quantidade, com 

que freqüência e por que as pessoas compram” (ENGEL, 2000). 

Para tanto, fazem-se necessárias algumas definições como as das expressões 

“sociedade de consumo” e “cultura de consumo”. Consoante Rocha (2000), o entendimento 

de um termo passa necessariamente pela compreensão de outro, ou seja, há que se perceber o 

que significa cultura, consumo e sociedade.  

A cultura é conceituada como o conjunto de valores compartilhados por uma 

coletividade que impõe uma ordem e uma classificação ao mundo heterogêneo e disperso 

(APPADURAI, 1990; KOPYTOFF, 1990; SLATER, 2002). Finotti (2009) realizou um 

estudo amplo sobre o estilo de vida e caracterizou o mesmo como um processo sociocultural, 

que se baseia nos valores que o indivíduo possui. 

Alguns fatores do consumo estão enraizados na sociedade, por exemplo, é normal 

encontrar elementos além da questão cultural, como “a vestimenta que revela 

superficialmente o indivíduo e comunica então seu status, sua riqueza, seus valores, costumes, 

seu sexo ou inclinação sexual para sociedade e conseqüentemente mais do que uma cultura 

societária e sim a pessoa como ser humano”, como demonstra o estudo de Segura (2007, p. 

34). 
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Na sequência, ressalta-se a cultura do consumo, esclarecida como o “modo dominante 

de reprodução cultural desenvolvido no ocidente durante a modernidade”, apontando “um 

acordo social onde a relação entre cultura vivida e os recursos sociais [...] são mediados pelo 

mercado” (SLATER, 2002, p. 17). Para D‟Angelo (2004), trata-se do modo de reprodução 

cultural em que estão o mercado e as relações capitalistas, por meio de seus mais diversos 

elementos, que desempenham papel central. 

Slater (2002) enfatiza com veemência a ligação de cultura com o consumo, após o 

século 20, que se transformou na época em que a sociedade passou a assimilar o consumo 

como cultura, uma vez que ela é reconhecida declaradamente capitalista. Conforme 

Baudrillard (1981, p. 31), o consumo se tornou “a palavra da sociedade contemporânea sobre 

si mesma”, os modos como às pessoas se comunicam uma com as outras. A partir deste 

rótulo, as definições assumidas pelos objetos não se manifestam isoladamente, mas sim na 

relação do grupo de consumidores (BAUDRILLARD, 1981). Sendo assim, podemos deduzir 

que todo o consumo é cultural, já que envolve significados e valores partilhados socialmente e 

porque tudo o que se consome constitui-se em diversos aspectos culturais específicos, por 

meio do qual se amplia o sistema de relações sociais (SLATER, 2002). 

Dessa forma, o estudo do consumo de maneira global deve ser o reflexo do 

entendimento da cultura, especialmente na sociedade moderna. As relações capitalistas e de 

compra que estão em vigor na sociedade contemporânea só podem ser compreendidas se 

forem associadas à cultura. Cultura e consumo são compreendidos de forma paralela, uma vez 

que o segundo conceito passa a se tornar um sistema simbólico, deixando de ser apenas um 

mero “produzir, comprar e usar produtos”, para ser um sistema através do qual a cultura 

expressa princípios, categorias, ideais, valores, identidades e projetos (ROCHA, 2008). 

Portanto o conhecimento das variáveis de influência sobre o comportamento de 

compra é importante para que os empresários qualifiquem seus produtos e serviços, 

considerando os desejos e as necessidades do consumidor e orientem suas ofertas para o 

mercado (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). As mudanças e as perspectivas 

econômicas em renda e preços são predominantes na confiança ou incerteza do indivíduo no 

momento de comprar ou não o produto.  

Para Richers (1984), a conduta do consumidor caracteriza-se pelas atividades mentais  

e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos e serviços para a satisfação de 

necessidades e desejos.  

Sob  a  ótica  desta  proposta  de  estudo,  cabe  aqui  nortear as questões relevantes aos  
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aspectos culturais, pois é através da cultura que as pessoas desempenham seu papel dentro da 

sociedade, e a classe social na qual vivem certamente colabora no seu comportamento como 

comprador (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). Esses fatores encontram-se 

subdivididos em três: cultura, subcultura e classe social. 

Neste contexto, vale a pena identificar o conceito de cultura, uma vez que este possui 

várias definições que podem interferir no estudo aqui apresentado. De acordo com Laraia 

(2005, p. 48) a cultura é “um complexo global que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a 

moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como 

membro da sociedade”. Já o dicionário diz que a  Cultura, colere do latim, significa cultivar e 

se refere a todos os aspectos que são gerais da realidade social. Segundo Santos (1994, p. 7), 

“cultura refere-se às maneiras de conceber e organizar a vida social e seus aspectos materiais, 

onde o modo de produzir está voltado para garantir a sobrevivência e o maneira de ver o 

mundo”. 

Conforme Schiffman e Kanuk (2000, p. 286), a cultura é “a soma total das crenças, ou 

seja, são valores e costumes aprendidos que servem para direcionar o comportamento de 

consumo dos membros de determinada sociedade” e completando o raciocínio, deve-se 

acentuar que a cultura insere o indivíduo no meio que ele pode escolher e qual grupo ele irá 

participar. 

Para Segura (2007, p. 33), os responsáveis pelo lançamento de modas e tendências 

demonstram em cada lançamento de coleção a sua interpretação e a sua conceituação do 

ambiente contemporâneo cultural e social. Geralmente eles transferem toda essa interpretação 

para roupas, calçados, perfumes, entre outros.  

Contudo é possível afirmar que os membros de uma sociedade adquirem valores, 

preferências e comportamentos pela vivência em família ou convivência em outras 

instituições. Portanto essas experiências interferem em seus hábitos de consumo durante toda 

a sua vida. Desta maneira, a cultura é utilizada como uma ferramenta para procurar e 

identificar quais as preferências de cada membro da sociedade. O fornecedor de serviços e 

produtos tem uma chance maior de alcançar o seu principal objetivo, ou seja, satisfazer o 

consumidor.  

Dentro desses conceitos mencionados, deve-se citar a importância das nacionalidades, 

religiões, grupos raciais, regiões geográficas e renda na formação cultural de um grupo. 

Conforme Churchill e Peter (2000), a distribuição da população brasileira em classes sociais é 

feita em razão de um sistema de pontuação amparado na posse de bens de consumo duráveis, 
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instrução do chefe da família e outros fatores, como, por exemplo, a presença de empregados 

domésticos. Enfatizando essa proposta, é necessário citar que cada grupo formado em base de 

uma segregação socioespacial possui líderes de referências que influenciam desde a 

moralidade até os costumes de um grupo menos favorecido, denominados grupos de negação. 

Na opinião desses autores, os consumidores fazem questão de impor essa liderança, sendo o 

próprio grupo que a elegem como espelho. 

Assim, observa-se que o consumo está diretamente ligado com a forma de aceitação 

social, sendo possível afirmar mais uma vez que os fatos socioculturais que levam a pensar na 

globalização estão os unificando (SEGURA, 2007). 

Para efeito de contextualização, a família brasileira está passando por uma série de 

modificações no seu padrão de vida. Solomon (2002) ressalta a diminuição da organização 

familiar tradicional e que, à proporção que isso acontece, as pessoas apoiam-se mais em 

irmãos, amigos íntimos e outros familiares, a fim de ter respaldo social. É importante 

considerar a influência de cada membro na compra de determinado bem ou serviço. As 

empresas competem para fazer parte dessas despesas familiares, como, por exemplo, 

vestuário ou jantar fora, cinema, alugar um DVD, entre outras.  

Para Churchill e Peter (2000, p. 160): “[...] as pessoas de diferentes classes sociais 

tendem a fazer escolhas diferentes em relação à suas roupas, decoração doméstica, uso do 

tempo de lazer, escolha dos meios de comunicação e padrões de gastos e poupanças”. 

Schiffman e Kanuk (2004) apontam quatro pontos de vista a serem considerados para 

entender a relação do processo de decisão do consumidor ao comportamento realizado na 

compra: economia, impulsos, associação emocional e solução do problema, em que o mesmo 

adquiri o produto para suprir as necessidades. Porém ele reflete primeiramente em um ponto 

vantajoso e prazeroso que essa mercadoria irá lhe proporcionar posteriormente.  

Certamente, a economia é uma das variáveis importantes que regula o mercado 

consumidor atualmente, e este fator não pode ser preterido. Não é preciso ter muita percepção 

para compreender a sua influência sobre os consumidores. Através dos fatores econômicos, 

podemos mensurar o poder de compra de uma pessoa. Os motivos relacionados à economia 

detêm o poder e, de certa maneira, influenciam na determinação do mercado. Frente às 

modificações nos cenários econômicos, os consumidores são levados a reformularem suas 

necessidades e prioridades de consumo, já que a economia e o mercado são crescentes e 

principalmente instáveis, não sendo possível contar com uma sequência de acontecimentos 

iguais. 
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A satisfação do consumidor não está relacionada a uma quantidade maior de um 

mesmo produto, em sua opinião o que conta na hora de obter um artigo de luxo é perceber se 

aquele item lhe assegura a efetivação de algum dos cinco desejos propostos por Segura 

(2007).  

Considerar os fatores interpessoais nesse processo é fundamental, pois as 

características particulares das pessoas, momentos e vivências modificam o comportamento 

delas e interferem em seus hábitos e decisões de consumo.   

Churchill e Peter (2000, p. 162) acrescentam que o “conjunto de estágios pelos quais 

as famílias passam e que modificam as suas necessidades e a capacidade de satisfazê-las” é 

um fator significativo a ser considerado. A influência dos adolescentes na compra, quando 

inseridos no processo de decisão familiar, segundo John (1999), deve contar com a confiança 

dos pais, pois os estes têm o dever de aconselhá-los na hora de consumir e levá-los a um nível 

maior de influência na compra e, consequentemente, purifica o seu processo de aprendizagem. 

A profissão exercida pelo consumidor impulsiona os padrões de consumo e assim, 

posteriormente, na escolha do estilo de vida, no que diz respeito ao padrão de sobrevivência, 

que se expressa em atividades, interesses e opiniões. Esses acontecimentos fazem com que as 

empresas busquem mercado, associando seus produtos ao estilo de vida dos consumidores 

que já existem ou dos que são consumidores em potenciais. Mesmo porque é evidente que os 

seres humanos possuem personalidades distintas e, certamente, esse é um fator que influencia 

o comportamento de compra, principalmente no setor de produtos de luxo, segmento único 

em que o trabalho em questão detém o seu universo. A classe social é uma das variáveis 

consideradas propensas no ato do consumo, portanto ela não pode ser ignorada, ao se tentar 

estudar e entender o consumidor, diante de determinadas escolhas (GALHANONE, 2008). 

Está claro que a renda não é o único fator determinante para determinar a qual classe 

social o indivíduo pertence. Conforme Castro (2004, p. 39), “a classe social pode ser definida 

como um critério de ordenação da sociedade, utilizando indicadores como poder aquisitivo, 

escolaridade e ocupação”. Os autores citados defendem que esses fatores serão fundamentais 

na determinação das preferências por determinados produtos e atitudes (comportamentos) 

dentro das classes sociais. 

Já Galhanone (2005, p. 25): 

 

Enfatiza um fator importante nesses conceitos observando inclusive as classes 

menos favorecidas, cultural ou econômico, buscam sinais de riquezas, poder e 

sucesso, que favoreçam a sua semelhança entre os artistas de televisão ou pessoas 
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bem sucedidas. No entanto, para o mercado, as classes sociais são determinantes, 

uma vez que, seu comportamento colabora na tomada de decisão do consumidor.  

 

 

No trecho acima, Gualhanone (2005) percebe que indiferente da classe social ou poder 

aquisitivo todos buscam sinais de riqueza, poder e sucesso. Aquisição hendonista é uma 

maneira de conseguir o sentimento de sucesso e pertencimento aos grupos dominantes.  

Conforme Richers (1984, p. 49), “[...] a personalidade de um indivíduo é composta de 

uma multiplicidade de componentes que incluem valores, atitudes, crenças, motivos, 

intenções, preferências, opiniões, interesses, preconceitos e normas culturais”.  

Desta forma surge a necessidade de classificar os tipos de personalidade e fazer a 

relação entre eles, além de promover as escolhas de produtos ou marcas. Este autor afirma que 

“o homem é capaz de aprender e alterar os seus comportamentos através da ampla utilização 

de sua experiência passada”. De acordo com Richers (1984), existem duas explicações 

psicológicas para a aprendizagem: a afetiva (quando alguém aprecia o estímulo após se tornar 

consciente dele) e a cognitiva (por meio da qual o indivíduo se conscientiza de um estímulo).  

Alguns consumidores utilizam sua intuição na decisão de compra. Este método refere-

se aos fatores chamados de inexplicáveis pelos consumidores na hora de sua decisão. Segundo 

Galhanone (2008), a intuição está relacionada a uma visão ampla da situação pessoal. Do 

ponto de vista empírico, tomam-se decisões seguindo uma orientação “subjetiva”, com 

possibilidade de considerar outros fatores nessas ocasiões. 

Schiffman e Kanuk (2000) entendem que a motivação de compra na auto-satisfação é 

o que impulsiona os indivíduos a agirem quando existe uma necessidade que não está suprida 

por completa. Refere-se a um estado ativado dentro de uma pessoa que leva a um 

comportamento dirigido ao objetivo e começa com a presença de um estímulo que incentiva o 

reconhecimento de uma necessidade. Precisa-se, portanto, entender o que ocorre quando 

existe um estado de desejo. 

Conforme Sant‟Anna (1989), um consumidor decidirá o melhor momento para fazer 

uma aquisição, pois em sua mente desenvolveram-se os estados de existência de uma 

necessidade, consciência da mesma, conhecimento do objeto que pode trazer benefício, desejo 

de satisfazê-la e decisão por determinado produto. Conforme Brown (2005, p. 36), “o 

consumidor só pode adquirir um produto quando ele se sente motivado a fazê-lo”. A decisão 

de compra é formada em grande escala pela personalidade de um indivíduo, em que a 

percepção e as atitudes refletem os motivos mais importantes. Nesse sentido, não se pode 

deixar de mencionar o primeiro fator. Para Schiffman e Kanuk (2000, p. 103), a percepção é 
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“o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza e interpreta estímulos visando a um 

quadro significativo e coerente do mundo”.  

Blackwell, Miniard e Engel (2005) desenvolveram um modelo com as variáveis do 

comportamento do consumidor. Assim, com base na Figura 1, serão apresentadas as variáveis 

do comportamento do consumidor que serão abordadas no presente trabalho. Tais variáveis 

referem-se às influências:   

 1. Influências Ambientais (externas), como: cultura, classe social, influências 

pessoais, família, situação do momento, e;      

 2. Diferenças individuais, como: recursos do consumidor, motivação e envolvimento 

do conhecimento, atitude, personalidade, valores e estilos de vida. 

 

 
  Figura 1: Etapas do comportamento de compra do consumidor. 

  Fonte: Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 73). 

 

De acordo com a Figura 1, o modelo de Blackwell, Miniard e Engel (2005) descreve o 

processo de compra e os estímulos que os consumidores recebem e que irão influenciá-los no 

processo de compra, ou seja, reconhecimento das necessidades, buscas internas e externas, 

que estão diretamente ligadas à satisfação ou à insatisfação após a aquisição. Essas 

influências não podem ser controladas pelo profissional de marketing, mas devem ser 

entendidas para que se possa adaptar o produto/serviço ao cliente e, posteriormente, aumentar 

as chances de sucesso no processo de compra. O encargo que o profissional de marketing 

controla só influencia diretamente o processo de comunicação, através da exposição, atenção, 

compreensão, aceitação e retenção, que estão ligados à memória. Esses estímulos são 
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procurados internamente pelo cliente, os quais, somados ao fator mencionado anteriormente, 

determinam como será o momento de obter um produto. 

As influências ambientais e as diferenças individuais citadas pelo autor relacionam-se 

aos fatores econômicos, sociais, culturais, pessoais e psicológicos dos consumidores, as quais 

serão estudadas nesse trabalho.   

A partir do momento em que se desenvolve um produto estudando os conceitos do 

comportamento do consumidor e se trabalha com inteligência respeitando sua cultura, 

transmite-se ao consumidor que sua aquisição é um ato inteligente (SEGURA, 2007), além de 

passar respeito dentro do meio em que o indivíduo frequenta. 

Demetresco e Martins (2006) apresentam a ideia de que, na sociedade contemporânea, 

ocorre uma latente multiplicação dos itens de luxo - de primeira, de segunda ou terceira linha 

- criados para responder às necessidades e às particularidades dos desejos humanos, a fim de 

satisfazer os mais variados grupos detentores de poder de compra a as mais diversas 

identidades culturais. 

Bourdier (2003) lembra que o consumo não depende única e exclusivamente dos 

recursos financeiros do indivíduo. A obtenção de artigos de luxo também pode ocorrer por 

meio das relações pessoais (chamado capital social) e institucionais, nas quais o indivíduo 

está inserido. Ambas podem exercer influência sobre o poder de aquisição, tornando-o maior. 

O consumo submete-se também ao conhecimento e aos gostos do consumidor (chamado 

capital cultural), em que se refletirão características do indivíduo e/ou classe social à qual este 

pertence. Entretanto este grupo assume o papel de qualificador desta aquisição. D‟Angelo 

(2004) nos apresenta uma engrenagem em que ambos os capitais, tanto o social quanto o 

cultural, existem em função do outro e auxiliam o crescimento alheio. Desta forma, o capital 

social ajuda a obter o capital econômico, que por sua vez promove a aquisição do capital 

cultural, que posteriormente torna a notoriedade e a desenvoltura no âmbito do capital social 

maior, fechando assim um circulo virtuoso de notoriedade, realização e reconhecimento. 

Allérès (2000) pontua que a sociedade atual possui, além do perfil de capitalista, uma 

característica comum: a busca do acesso de todos os membros aos mais diversos graus de 

consumo, acarretando certa homogeneização dos interesses de compra. Os artigos de luxo têm 

a finalidade de promover o movimento contrário, ou seja, ele procura individualizar a 

aquisição do consumidor por meio da distinção social, promovendo a distinção dos 

indivíduos, tanto no meio de sua classe social quanto em relação a ela. As classes dominantes 

no contexto social buscam incessantemente se distinguir de todas as demais, além de manter 
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ou alargar o afastamento da classe economicamente mais próxima, utilizando-se para isso da 

aquisição constante de bens e serviços seletos, exclusivos e originais. A multiplicação dos 

bens de consumo, em especial dos “produtos de luxo”, popularizou muito, esta ação, realizada 

simultaneamente com o declínio econômico massivo, promovendo a desmistificação que até 

então cercava o universo de consumo de artigos de luxo. 

Demetresco e Martins (2006) defendem a ideia de que os seres humanos geram certas 

necessidades e, a partir destas, elaboram maneiras particulares de supri-las de maneira 

prazerosa ou lúdica. Essa capacidade de criar necessidades é o que o caracteriza na sociedade 

atual, em que há o comportamento de consumo excessivo. O consumo de objetos, que com 

frequência atendem apenas parcialmente ao cliente, é uma das características deste tipo de 

consumo, o que torna tal perfil muito próximo do padrão de comportamento dos 

consumidores de produtos de luxo. Tais objetos e seus valores investem o indivíduo de status 

e competências que o habilitam a fazer parte de determinados grupos da sociedade. Estes bens 

propiciam tal inserção social e são considerados bens de luxo, convertidos em objetos de valor 

simbólico, em que a capacidade de determinar traços da identidade do indivíduo e refletir suas 

subjetividades ante os demais não fazem parte do seu grupo e diante de si mesmo. 

 

 

2.2 MODA  

 

Antes de enveredar pelo estudo do comportamento das consumidoras de luxo, 

acredita-se serem fundamentais algumas considerações sobre a moda, pois este é o grande 

objeto do mercado de luxo em que as consumidoras satisfazem seus desejos. Bergamo (2004) 

citou a moda como algo que extrapola o conceito de uma simples roupa ou sapato. No entanto 

a moda é um objeto que reflete muito mais do indivíduo, caracterizando seu gênero, costume, 

grupo e outros sentimentos e características que são exteriorizados através da moda. 

Para Lipovetsky (1989), vive-se um período em a individualidade apresenta-se de 

maneira que a dignificada e que o novo é valorizado. Este mesmo autor cita a imposição 

tirana da moda, pelo consumo e pelas marcas, uma situação atual, aqui apresentada pelas 

regras do conformismo. Nos países chamados emergentes, como a Rússia, o Brasil e a China, 

que estão desembarcando no universo do consumo, podemos encontrar grupos inteiros da 

sociedade alucinados com o desejo de obter visibilidade social e luxo, por meio dos produtos 

que consomem e por suas etiquetas, mostrando um conformismo que ainda não foi visto, com 
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um prazer e satisfação que estão ligados à autovalorização. Contudo se buscam as aparências, 

ainda mais a autopromoção aos olhos dos outros. Para Casterède (2005), em um mundo 

dominado pela moda de marcas globais, mostra-se uma tendência: a igualdade de escolhas, 

em que o mundo da moda busca diversificar fragmentando os critérios e os estilos modais, 

procurando uma individualização que não há.  

Rigueiral e Rigueiral (2002) afirmam que a moda, como conceito, surge ao final da 

Idade Média, início do Renascimento. É histórico que nessa época havia mudanças 

socioculturais e de caráter econômico; por exemplo, a prosperidade das cortes norte-italianas 

e o aumento das trocas internacionais de bens consumíveis e a ascensão da noção do 

indivíduo.  

Courrèges (2010) por muito tempo visionou como poderia ser a moda durante o século 

XXI. Previu mulheres que se vestiam com roupas feitas de plásticos e fluorescentes, como o 

surgimento de uma andrógina. Não se pode dizer que previsões como esta não se confirmaram 

nas passarelas, porém o que tem maior influência no mundo da moda atual é a exploração dos 

fatores, a qual que transformou o estilo da moda em épocas remotas. Mais do que referências 

que são buscadas nos estilos denominados retrô ou vintage, pode-se vivenciar um presente em 

que posturas da moda são assumidas.  

Destaca-se o século XXI com bons resultados, o movimento da moda no resgate das 

lembranças de um indivíduo ou de um grupo que marcou a história. O desafio dos estilistas é 

reorganizar para o contexto atual em formatos de estampas ou mesmo em cópias de trajes em 

que, no momento de seu uso, agem como peça introdutória da pessoa àquela época passada, 

ou mesmo que faça com que aquele momento retorne nas lembranças de seu usuário, porém 

essas lembranças dificilmente se repetirão. 

Para Barthes (2005), há uma definição de que todas as histórias envolvendo o conceito 

ou o real da moda não necessariamente apresentam a mesma ordem cronológica. 

Primeiramente porque a moda é autossuficiente e por si só pode produzir e manter o seu 

próprio ritmo. Neste caso, podemos notar que o vestuário pode se conceber implicitamente 

como uma variável de um significado mais amplo, este por sua vez sempre é exterior, posto 

que, por definição, a história se mantém através de um estado social que apresenta mil 

lentidões e mil velocidades. 

Na literatura estudada, observou-se que especialistas em moda, como Bergamo (2004), 

Monteiro et al. (2009) e Pontes (2004), e estudiosos em comportamento do consumidor, como 

Galhanone (2008), Engel, Blackwell e Miniard (2005) e Munro (2006), concordam que a 
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moda exprime os valores encontrados em cada indivíduo. Pontes (2004), por outro lado, 

sugere que a moda revela a característica de uma sociedade.  Apesar de sempre ter existido, a 

partir do século XIX a moda deixa de ser vista como um assunto fútil, para ser considerada 

um meio de busca pela identidade, “a diferença entre a arte e moda tende a desaparecer” 

(LIPOVETSKY, 1997, p. 39), abrindo então novas discussões e tornando-se alvo de estudos 

no ponto de vista de várias outras áreas, como Sociologia, Psicologia e Ciências Sociais, entre 

outras. 

De acordo com Allérès (2000, p. 21), com a chegada do século XX, surge uma nova 

classe social de nível médio ou superior que ganha representatividade social e econômica 

graças a suas atividades profissionais. “Frequentemente cultivada, ela selecionará os usos e 

aquisições em função do seu profundo desejo de um estilo de vida, de acordo com seus 

anseios de pertencer a um grupo social seleto e satisfação pessoal. Esses fatores são sínteses 

de uma história pessoal, de aspirações e sonhos, fantasias”, fazendo com que a moda sofra 

modificações a partir da segunda metade do século, quando passa a existir um mercado 

atrativo, voltado a públicos diferenciados, revelando distinções sociais e culturais existentes 

dentro deste grupo. Da mesma maneira que é possível calcular o capital financeiro, 

observando a quantidade de riquezas, diferenciam-se todas as classes sociais. Neste sentido, 

passa a ser possível calcular o capital cultural, com relação à moda, que é caracterizado por 

sua elegância, aceitação de tendências, educação e conhecimentos intelectuais. 

Conseqüentemente a moda passa a fazer parte do contexto cultural. 

Na opinião de Bergamo (2004), os fatores responsáveis pela criação de tendências 

ainda são objeto de discussões, uma vez que toda a ideia do fenômeno da tendência carrega 

conotações negativas por estar intimamente ligado à aceitação sem julgamento de sujeitos 

manipulados por uma indústria fabricante de tendências. Conforme lembra o sociólogo 

francês Erner (2005), é difundida cada vez mais a ideia de que as pessoas importantes do 

mundo da moda produzem as arbitrárias tendências, tendo unicamente como alvo sua vontade 

ou conveniência. Publicamente, os estilistas se recusam a confessar seus limites. Com a 

mesma firmeza, continuam ditando as cores e as formas da próxima estação. Se os grupos que 

consomem estas ideias reconhecessem a sua real impotência, as poucas pessoas para as quais 

seus desejos são ordenados os abandonariam, porém alguns destes fatores responsáveis pela 

criação de tendências são claros nos aspectos contemporâneos, como estilos musicais, grupos 

sociais, mídia, desfiles de grandes marcas, profissões e classe social. Entre estes, o indivíduo 

escolhe qual seguir, adaptando-se aos padrões de moda daquele grupo, confundindo-se entre o 
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que é belo com aquilo que está sendo implantado no momento, dentro de uma sociedade 

rotativa. 

A moda, voltada para o público feminino, oferece opções a cada estação e revela 

tendências desde o modelo dos sapatos, estilos, cabelos, maquiagens, incluindo as 

peculiaridades que envolvem a aparência das mulheres, destacando cada vez mais a 

personalidade das mesmas. A esse respeito, Monteiro et al. (2009) se preocuparam em 

estabelecer a previsão do comportamento do consumo de moda por meio de pesquisa com 863 

estudantes universitários da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nesta pesquisa, 

exploraram a influência de sua personalidade, hábitos e outras variáveis sobre a moda, 

avaliando uma adaptação do modelo 3M, traduzido por Modelo Metateórico de Motivação e 

Personalidade, para compreender a base do consumo e da personalidade, conforme a teoria de 

Mowen (2000). 

Outra questão sobre a revelação da moda é demonstrada no estudo de Bergamo 

(2004), no qual ele afirma que o estilo de se vestir mostra muito mais que o exterior da 

pessoa. Esta informação está cada vez mais confirmada por estudos psicológicos, sociológicos 

e comportamentais; as diferenças de gênero são claras. Dentro desse universo, podem ser 

encontradas duas noções, elegância e atitude, que condensam de uma vez tempo, marcas de 

gênero, sociais e individuais. Contudo, através de um levantamento bibliográfico, bem como 

em reportagens e notícias contemporâneas, de maneira exploratória e investigativa, o autor 

demonstrou que a diferença do gênero deixa clara a ordem social em que o indivíduo se 

encontra.  

De acordo com Bergamo (1998), o discurso e a roupa traduzem um caráter 

individualista, supondo que a pessoa demonstre um sentido na sua inserção social, ainda que 

eventual ou momentânea. Nesse contexto, na maior parte das vezes, o individualismo ganha 

expressão por meio de uma linguagem estruturada, como se não tivesse gênero. Assim o autor 

destaca que elegância e moda estão diretamente ligadas aos anseios do ser humano e classe 

social ou grupal a que este pertence, mostrando seus conceitos e atitudes. 

Em contrapartida, mesmo concordando com o autor quando o assunto é que a classe 

social é essencial para a escolha do estilo e demonstração de atitude, não se pode generalizar a 

elegância como um fator predominante na moda de luxo. Mesmo porque a condição de ser 

adepto ao mercado de luxo não está diretamente ligada ao bom gosto e à elegância. Já de 

acordo com Pontes (2004), o espírito da roupa revela justamente um aspecto chamado de 

ensaísmo e sobre esse paradoxo o modo com que os indivíduos encaram a moda, deixando 
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clara a ascensão deste setor no público feminino após o século XIX, finalmente levando à 

reflexão direta do mercado feminino e ao consumo de luxo deste público. 

Kogler (2006), ao transferir o sentimento de moda existente no Japão, ressaltou que, 

pelo fato deste país possuir durante longos anos apenas fábricas de roupas que valorizavam 

sua tradição com os quimonos, os japoneses não conseguiram fazer parte dos grandes hits de 

moda, salvo alguns estilistas famosos. Ao contrário do Ocidente, que inova a cada estação e 

procura sempre lançar tendências e valorizar as suas marcas, os japoneses (ou os orientais, ou 

os asiáticos) fazem da moda uma verdadeira arte e, consequentemente, ganham a preferência 

do público asiático. 

Alguns aspectos regionais podem ser levados em consideração. De acordo com o 

estudo de Kogler (2006), as japonesas utilizam revistas para manter-se dentro da moda 

ocidental, apesar de respeitar suas tradições. No Brasil, é observado um grande mercado de 

marcas regionais. No Quadro 1, apresentam-se estudos realizados no Brasil na área do 

comportamento de consumo de produtos de luxo e moda. 

 

Autores Método Tamanho 

Amostra 
Variáveis da Análise 

 

 

 Galhanone 

(2008) 

 

 

 

Quantitativo 

 

 

290  

consumidores  

de luxo 

Crenças e conhecimentos: componente 

cognitivo de atitude. Emoções e sentimentos: 

componente emocional.  Motivos racionais. 

Cuidado pessoal. Gosto. Experiência. Estilo 

individual. Comportamento de consumo: 

compra, recompra e fidelidade, recomendação 

e ligação, comportamento de troca. 

 

 

 

Rodriguez 

(2008) 

 

 

Qualitativo/ 

Grupo de Foco 

e entrevista 

com 

consumidores 

 

 

 

7 profissionais 

17 

consumidores 

Significado de luxo. Perfil do consumidor. 

Estilo de vida. Necessidade de associação. 

Necessidade de exclusividade. Necessidade de 

autoestima. Necessidade de status. Necessidade 

de reconhecimento social. Influências pessoais. 

Influência da cultura. Processo de busca de 

informações. Marca do fornecedor/motivação e 

Reconhecimento social.       

 

Strehlau 

(2004) 

 

Quantitativo   

 

12 pessoas 

Trajetória social da família. Hábito e 

referencial de marca de consumo. Forma de 

consumo de uma marca de luxo falso. 

Quadro 1: Estudos relacionados ao comportamento do consumidor. 

Fonte: Galhanone (2008), Rodriguez (2008) e Strehlau (2004). 
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2.3 MERCADO FEMININO 

 

Os mercados encontram-se cada vez mais fragmentados pelo fato de estarem 

preocupados com esse cenário, os profissionais de marketing buscam incessantemente 

maneiras para identificar os mais vantajosos segmentos de mercado. Identificou-se um 

aumento significativo do setor feminino de consumidores, representando, hoje, 85% da 

tomada de decisão nos pontos de venda.  

Blecher (1999) discorre sobre esse segmento em que as mulheres continuam sendo 

preteridas nos anúncios, propagandas e nos grupos comerciais. Neste caso, uma minoria de 

empresas desenvolve programas e estratégias para o público feminino, principalmente para as 

mulheres que apresentam um comportamento de consumo ativo. A falta de estratégia para 

esse público é uma falha, pois elas apresentam um comportamento extremamente importante 

na tomada de decisão, de acordo com pesquisas de Galhanone (2008) e Bergamo (2004), 

chegando ao índice de 40% a 65%, dependendo do mercado. As consumidoras passaram a 

adquirir produtos que até então eram dominados pelo universo masculino. Até mesmo os 

produtos de uso exclusivo dos homens, como gravatas e ternos, passaram a ser escolhidos e 

comprados pelas mulheres para seus parceiros. 

É importante realizar uma pesquisa com o objetivo de descobrir se as mulheres gostam 

ou não da forma como elas são atendidas. Elas buscam no mercado produtos, serviços e 

benefícios que se justifiquem, pois se trata de uma fatia mercadológica potencialmente em 

crescimento, e as empresas que quiserem aproveitá-la devem buscar o quê, como e quando 

vender para as mulheres.   

Castro (2004) conclui que a relação entre as margens do universo feminino com o 

poderio das influências - visuais auditivas - oferecidas para fomentar o consumo, de maneira 

mais visível quanto ao uso de meios impressos exclusivamente dedicados a elas. Pela análise 

do autor, ainda podemos verificar que, na década de 50, a ligação consumo - imprensa 

feminina estabeleceu-se apoiada nas bases firmes que eram erguidas sobre o terreno 

fundamentado das indústrias direcionadas às mulheres e ao lar. Do mesmo modo, o mercado 

interno e seu fortalecimento, que esteve apoiado no crescimento e na afirmação da nova classe 

média. 

Castro (2004) ainda afirma que este fato não teve influência apenas nas mulheres dos 

chamados Anos Dourados, pois teve a sua continuidade até o término do século XX; contudo 

vai além, permanecem com mais vigor neste início de século XXI. Para uma abrangência 
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maior do que exponho, recorro à Buitoni (2005) que se expressa com alguns estereótipos 

vinculados à imprensa feminina como conservadora, consumista, despolitizadora, entre 

outros. Porém esta mesma imprensa carrega o status que fortalecem todos os seus meios 

impressos. A ideologia é procurar saídas sociáveis, evitando agradar apenas a um grupo e 

encerrando com uma mística em torno da realidade. 

Como definido por Baudrillard (1968), a sociedade consumista transcende a noção 

racional de precisões, chegando ao ápice de uma lógica que avista o desperdício como uma 

função positiva, estando longe de se mostrar como restos irracionais, em que ocorre uma 

substituição do racional por uma utilidade social maior, mostrando-se como sendo a função 

primordial – transformam-se o aumento nos gastos, o dispensável, o ritual inútil do 

“dispêndio por nada”, local de beneficiamento de valores, das desigualdades e dos sentidos - 

de igual maneira nos planos individual e social. 

Como demonstrado por Le Goff (1982), a questão fundamental baseia-se em conhecer 

a organização museológica, inclinando-se para aderir ao passado, caracterizado pela moda 

retrô, para buscar um entendido agora ou tentar esquecer os problemas impostos pelo 

presente. Para qualquer uma das hipóteses, render-se ao passado é uma reinvenção do mesmo 

posto, que se guardam apenas restos dele. Todavia a ânsia em esquecer as dificuldades atuais 

remete a um passado distante, quando a meta é vincular a ideia de bens materiais aos de 

patrimônio, procurando-se afirmar que não apenas a memória, mas também a história, está 

sendo preservada, sem guerras, sem dúvidas e nem mesmo desenvolvimentos inovadores. 

Pela análise de Brüseke (1997), a sociedade contemporânea alcançou um status 

gerador de riquezas de intensidade impar; do mesmo modo, sua classificação apresenta uma 

disparidade que se divide e ultrapassou a dimensão exclusiva da sociedade no escasso, para se 

tornar a sociedade de dois excessos. Este foco carrega consigo a problematização do 

imprevisto - riscos ambientais e sociais - e a produção excessiva causa altos impostos, o 

procedimento com os excedentes, a criação de um número enorme de excluídos do sistema de 

produção/consumo. 

Peters (1998) já declarava que as empresas que voltarem suas estratégias para as 

consumidoras femininas obterão certa vantagem e excelente oportunidade de negócios. O 

autor constatou em seus estudos que as mulheres são as maiores influenciadoras na decisão de 

compra. Por exemplo, nas compras automobilísticas, elas decidiam de forma significativa, ou 

seja, cerca de 80% de todas as vendas no ramo era devida à escolha delas.  

Kogler (2006) realizou  um  estudo  com consumidores de produtos de moda e luxo no  
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Japão e demonstrou que mesmo esses sendo conhecidos como espiritualistas, centrados e 

dedicados, quando se trata do consumo de luxo a realidade é totalmente contrária, 

demonstrando um alto consumo do mercado de luxo. Chega-se mais além e se nomeia o 

shopping como verdadeira obsessão das mulheres japonesas. Assim segue na atualidade em 

que a beleza está enraizada na própria identidade de uma sociedade que busca ser globalizada, 

e as marcas passam a ser valorizadas. Consequentemente o mercado de luxo toma espaço cada 

vez maior, sendo esse tipo de consumo um desejo heterogêneo, principalmente do público 

feminino. 

Ao estudar o mercado de luxo, Kogler (2006) deixou claro que o mercado da moda 

está diretamente relacionado aos valores culturais, pessoais e sociais; ligados pela 

globalização e responsáveis pela interação de valores entre as sociedades. Esses fatores são 

abordados na Ásia, Ocidente ou Américas, sendo assim o estudo deixou claro, através dos 

entrevistados, que a moda está diretamente atrelada a esses bens, uma vez que eles são 

procurados pelas consumidoras asiáticas, estando entre suas preferências de consumo. 

Peters (1998) destacou ainda que as mulheres foram a grande “descoberta” do século 

XX e que as pesquisas mercadológicas apontavam que elas influenciariam ou tomariam a 

maior parte das decisões de compra, desde moradia (95% nesse caso), automóveis, assistência 

médica, até pacotes de viagem, entre outros. 

Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2008, publicado 

pela Revista Exame (2010), avalia a importância da participação feminina no mercado como 

consequência do progresso da igualdade entre homens e mulheres. Atualmente as mulheres, 

no Brasil, movimentam cerca de 1,1 trilhão de dólares, tornando-as uma fatia interessante 

para os mais variados segmentos de mercado. Além disto, ainda existe a alta concentração de 

renda movimentada por estas consumidoras, elevando assim a defesa de Galhanone (2008) 

sobre o perfil de consumo no mercado de luxo.  

É nesse contexto que a proposta deste estudo irá se inserir, abordando e analisando os 

aspectos que envolvem o mercado de luxo, especialmente no que condiz ao fascínio do 

público feminino por modelos de moda. 

 

 

2.4 CONCEITO DE ARTIGO DE LUXO 

 

A palavra luxo vem do latim luxus, o que significa luz. Para Nueno e Quelch (1998), é  



 
34 

 

a tolerância do senso ou juízo, a ponto de não se considerar o custo. Castaréde (2005) define 

lux como brilho, iluminação, bom gosto, elegância - chegando à luxúria - ou berrante, 

excessivo, extremo, raro. A definição de luxo equilibra-se entre dois pontos principais: a 

aparência e a essência, o parecer e o ser. 

Castarède (2005) afirma que antes de estudar o mercado de luxo se faz necessário 

estudar qual exatamente é o conceito inserido no termo luxo. Etimologicamente, a palavra 

Luxo já apresenta conotações polarizantes, como separação e grandeza; excesso e 

magnificência; ela carrega também significados de sentido material e concreto, como: 

despesas, itens de alto custo; além de possuir aspectos que não são materiais, como a 

capacidade de proporcionar prazer, ostentação e superfluocidade. Estes conceitos concretos, 

como a escassez, a raridade ou a alta qualidade de um produto, bem como as matérias-primas 

utilizadas na sua confecção, direcionam-se para o luxo, paralelamente com valores simbólicos 

e subjetivos e intangíveis, demonstrando que luxo não é e não tem a pretensão de ser o usual 

nem o necessário, porém é desejado e, por sua vez, é raro, fazendo este tipo de artigo parte de 

um universo mais mental do que material. O conceito de luxo é cercado tanto de objetos 

quanto de comportamentos, códigos, estilo de vida e valores estéticos. 

O luxo possibilita conciliar as necessidades materiais com as culturais e as espirituais. 

Para Castarède (2005), o homem sempre buscou estes desejos em sua história, pois através 

deles alcançou a sua evolução. O desejo da humanidade por magnificência é um estímulo que 

a impulsiona à superação e a leva a progredir cada vez mais, à medida que dá vazão à sua 

criatividade e, posteriormente, não se contenta com a satisfação de suas necessidades básicas.  

Strehlau (2004) afirma que, além da multiplicidade, o luxo é um conceito dinâmico, 

que é adequado e modificado de acordo com a sociedade e os costumes da época. Encaixam-

se perfeitamente as necessidades de realização de cada período, além de se ampliar ou 

redefinir sempre que necessário. Serviços e produtos podem migrar da categoria luxo, caindo 

de status a partir do momento em que passa a ser acessível às demais camadas sociais. Neste 

caso, deixam de representar as principais funções do artigo de luxo, como distinguir um 

determinado grupo social e ser um bem de alto custo.  

Lipovesty e Roux (2005, p. 4) dizem que o setor de produtos de luxo reorganizou-se 

como um mercado diversificado, diferenciado, no qual este segmento é produzido para 

denotar o status de cooperação com o outro, acessível e intermediário. Afirmam os autores 

que: “Não há mais um luxo, mas luxos, em vários graus, para públicos diversos”.  

Castarède (2005, p. 28)  afirma  que  o  luxo  “é tudo o que não é necessário”, portanto  
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nos deparamos com a outra questão importante: quais são os relativos limites e em alguns 

momentos até indefiníveis, entre o que é necessário e o que é somente desejado. A sociedade 

atual apresenta a ideia de que é possível possuir os signos do luxo, sendo este um direito 

aberto a todos, daí a multiplicidade de suas formas de consumo, seja pelo prestígio ou pela 

satisfação pessoal. 

Lipovesty (2007) afirma ainda que o valor pessoal e do mérito e até mesmo de um 

determinado ponto de vida, decorrente da necessidade de se fazer notar que existe hoje, 

independente das classes sociais, torna o status social menos importante. O consumo 

direciona-se cada vez mais baseado em critérios de fins e gostos e juízos individuais.  

Serraf (1991) acrescenta que mesmo as classes menos favorecidas econômica ou 

culturalmente têm buscado signos de status, de riqueza, de sucesso e poder, norteando-se pela 

exposição da mídia: revistas, televisão e cinema, que lhes apresenta como signo de luxo e 

reconhecimento. Os produtos são copiados, são democratizados e até mesmo falsificados, a 

fim de atingir este público, pois como afirma Serraf (1991), até a ilusão do luxuoso pode ser 

comprada.  

D´Angelo (2004) enfatiza que não se pode, diante do grande desejo das classes no 

contexto contemporâneo, esquecer que este tipo de mercado carrega consigo uma importante 

questão social. O artigo de luxo é um veículo que promove e individualiza socialmente pela 

riqueza e pelo status simultaneamente. O luxo é uma criação da sociedade para situar a sua 

hierarquia por meio de um conjunto de significados e conceitos atribuídos a determinados 

objetos e atividades. Nada é intrinsecamente luxuoso; para isso é necessário que tal item seja 

chamado. Afirma Appadurai (1986 apud STREHLAU, 2004) que o valor atribuído a um 

objeto suntuoso é resultado do julgamento de um sujeito, não uma propriedade inerente ao 

objeto, mas sim do signo e da ideia de realização impressos nele.  

Sendo assim, Castarède (2005) nos afirma que o luxo se reflete nas camadas e nas 

castas mais altas da sociedade, sendo um atributo de posição social. Em concordância com 

esta ideia, Gatard (1991) afirma que o senso do que é luxuoso muda de acordo com a época e 

com as mudanças de cada civilização, e que cada grupo tem seu conceito de luxo. 

Com Boudieu (2003), vê-se que alguns produtos assumem o papel de distinção social 

a partir da dificuldade que estes bens apresentam em serem decifrados. As fronteiras entre as 

classes sociais estão definidas pelo conhecimento envolvido em cada produto e seus usos, não 

apenas a posse, sendo preciso conhecer os enigmas apropriados e as condições sociais e os 

materiais necessários para adquirir tais códigos. O conhecimento e o habitus que envolvem a 
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utilização e o consumo de produtos de luxo caminham lado a lado. O habitus é uma forma de 

estrutura social formada pelas ideologias e práticas caracterizadas por um determinado grupo 

que constitue o princípio gerador e unificador do mesmo. Bourdieu (2003) e Strehlau (2004) 

defendem que a aquisição destes bens, de categoria elevada, depende de bagagens culturais 

adquiridas no decorrer do processo de inserção cultural do indivíduo no grupo, uma vez que 

este obtém como fonte principal o meio familiar. Demandado de aprendizado e prática, este 

capital cultural, que é necessário tanto quanto o econômico, é o centralizador capaz de 

orientar o consumidor às regras de consumo e utilização. As questões de bom gosto não são 

definidas somente pelo indivíduo, mas também leva em consideração o que prega o meio 

social a que o ser humano pertence e o meio de origem do mesmo, uma vez que estas são as 

fontes da sua estrutura e conhecimento compartilhadas. Segundo Gatard (1991), este aspecto 

do consumo se refere ao caráter ritual: o cenário adequado, o código gestual, o respeito da 

maneira como é feita a história, sendo estes fatores essenciais do luxo. E segundo Scaraboto et 

al (2005) nestes produtos sua carga simbólica enfatiza as diferenças de estilo de vida e a sua 

utilização correta, demarcando as relações sociais, identificando o gosto pessoal e tornando-o 

passível de julgamento pelos outros.  

Para Serraf (1991), é possível citar quatro dimensões nos comportamentos ligados ao 

luxo:  

1. Dimensão subconsciente: desejos de afirmação e busca de distinção do Eu, ligado 

às motivações dos comportamentos de compra e uso.  

2.  Dimensão pessoal: caracterizada pela busca de aceitação, pelo exibicionismo, pela 

necessidade de cercar-se de signos e objetos de segurança, pela busca de exercer dominação 

dos outros ou pela competitividade.  

3. Dimensão sociológica: esta dimensão engloba três níveis: o da sociedade, com 

seus valores culturais, seus mitos e regras comuns a todos; o nível das subculturas, que fazem 

referência aos diferentes grupos pertencentes da mesma sociedade; e dos valores pessoais, 

resultantes do processo de socialização e educação recebida. Os indivíduos tanto se referem a 

seu grupo de pertencimento, quanto se projetam em certos meios de referência, de maneira 

que o consumo de serviço, itens e produtos de luxo conseguem seguir mais de uma direção: 

horizontalmente (em busca de prestígio e reconhecimento pela classe social da qual faz parte) 

e verticalmente (na direção de um grupo superior, tentando assimilar características deste, ou, 

em direção oposta de um meio social menos elevado, do qual se busca distanciamento e 

diferenciação).  
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4. Dimensão econômica: definida por: bens e capacidade financeira, poder de compra 

ilimitado, nível de renda e de crédito.  

 

Para Allérès (1995), quando a hierarquia de escolhas expressa modos de vida e os 

níveis de consumo de uma sociedade que se refina e se personaliza, determinados bens de 

consumo deixam de ser objetos funcionais, tornando-se elementos de representação. Os 

artigos luxuosos possuem este perfil de multiplicidade de significados, podendo ter as 

seguintes funções: Objeto Perfeito, quanto à sua funcionalidade. Objeto Simbólico quanto à 

possibilidade de prazer pessoal; Símbolo Social; Objeto Cultural. 

Wiedmann, Hennings e Siebels (2007) definem o luxo como um grau mais elevado 

das marcas, formado apenas pelas que recebem mais prestígio, englobando no seu contexto 

valores físicos e psicológicos. Os bens que fazem parte deste grupo de marcas representam 

valor tanto para o indivíduo que o adquire como também para grupo ao qual é direcionado ou 

de referência. Para os autores, o valor do luxo possui quatro características extremamente 

perceptíveis: financeira, aspectos monetários, como preço; funcional, qualidade, utilidade, 

raridade, durabilidade e manuseio; individual, que fica condicionada à orientação e á cultura 

da pessoa com referência à ideia luxo; e social, utilidade notada dentro do grupo social, que 

pode afetar a avaliação e a disposição de compra.  

Appadurai (1986 apud STREHLAU, 2004) lista certos atributos:  

1. Restrições legais ou impostas por preço elevado.  

2. Escassez que promove a dificuldade de aquisição.  

3. A capacidade de sinalizar corretamente mensagens sociais.  

4. Conhecimento especializado, pré-requisito para o consumo apropriado.  

5. O alto grau de intimidade e identidade do consumo com o corpo, a pessoa e a 

personalidade.  

 

Lombard (1989) e D´Angelo (2006) reafirmam as fortes dimensões subjetivas, 

culturais, pessoais e sociais no conceito de luxo. Multiplicidade está também percebida em 

seus atributos, capazes de elevar um produto ou serviço à categoria de luxo:  

1. Qualidade superior: matérias-primas, técnica artesanal, tecnologia, funcionalidade, 

durabilidade, acabamento ou execução.  

2. Preço elevado: o preço alto de produtos e serviços com utilidade semelhante denota 

credibilidade e faz parte da magia.  
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3. Raridade: distribuição seletiva ou exclusiva confere uma aura de sedução, a 

dificuldade na aquisição também imprime no consumidor de tal produto a necessidade de 

obtenção do mesmo.  

4. Estética bem elaborada: aparência e beleza devem ser, além de excepcionais, 

reconhecíveis, proporcionando prazer visual e desejo de ostentação da posse e utilização.  

5. Marca: famosa, reconhecida e reconhecível em diversos lugares do mundo. 

Combina as representações subjetivas e os conhecimentos objetivos que cercam o objeto. 

Serve de garantia de satisfação das condições para inclusão na categoria luxo.  

6. Clientes experts ou connaisseurs: o poder de compra não é o único ponto a ser 

analisado, o fator cultural daquele que o utiliza também denota ao objeto o título de artigo de 

luxo, a importância da cultura - tanto a intelectual, por meio da educação e do meio social; 

quanto a “midiática”, formada pelas formas de comunicação que visam atrair e informar os 

consumidores.  

7. Esnobismo: esse é um aspecto necessário para o sucesso, uma vez que cria uma aura 

de realeza em torno do produto ou do serviço, ativando seu poder de sedução. Todavia, sendo 

o fenômeno esnobismo naturalmente efêmero, torna-se necessária a criação de produtos 

luxuosos com uma sedução forte e prolongada: “como em uma bela história de amor, após a 

paixão, subsistem o carinho e a fidelidade!” (LOMBARD, 1989, p. 23).  

 

Gatard (1991) menciona as qualidades, como prestígio, distinção, preço, exclusividade 

e preciosidade dentro desse universo. Os valores sensoriais dos bens influentes são 

igualmente importantes, intimamente ligados ao corpo. Seja um perfume ou uma joia, é 

através do corpo que se experimentam as primeiras fases do processo de individualização e de 

conceituar as diferenças.  

Allérès (2000) reforça a ideia da perfeição em todos seus níveis: concepção e 

realização (desde a criação, técnica e materiais de fabricação, busca-se o produto perfeito); 

apresentação global; preço (o produto de luxo é caro, principalmente em sua fase de 

introdução, que interessa principalmente uma faixa da população que busca originalidade, e o 

avanço social através de seus atributos e códigos. Geralmente ele é pouco sensível ao preço 

absoluto ou relativo do produto); distribuição reduzida, por motivos econômicos (volumes 

menores de vendas); psicosociológicos (manutenção da raridade); estratégicos (referente à 

escolha dos melhores pontos-de-venda); ou comunicação seletiva, equilibrando a notoriedade, 

o conceito  do  produto  e  sua  imagem,  o  público-alvo  e  a  escolha  adequada dos meios de  
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comunicação.  

Castarède (2005) relaciona o luxo aos sentidos de: oferenda (presentear-se a si ou aos 

outros), identidade (individualidade e posição social) e preciosidade (escassez). Além disso, o 

luxo também deve fazer referência à arte, à paixão (busca pessoal de felicidade) e à liberdade. 

Scaraboto (2005) colabora com a ideia de que consumir produtos de luxo é uma experiência 

que envolve todos os sentidos, emoções e fantasias.  

Bechtold (1991) também lista os componentes da cultura do luxo da seguinte forma: 

inacessibilidade, elitismo, transgressão do cotidiano, iniciação, refinamento e estética. Em 

todos os produtos de luxo, é imensurável a parte imaterial envolvida no que conceitua o 

produto como de luxo; em todo serviço, a atmosfera criada é primordial. Percebe-se que não 

existe um consenso de todos os autores no que diz respeito aos atributos, apenas uma maior 

frequência na menção de determinados conceitos como preço elevado, raridade/escassez e 

exclusividade/inacessibilidade/consumo restrito. Isso reafirma que o conceito luxo, 

multifacetado e subjetivo, não permite fácil definição. 

Segundo Allérès (2000), tudo que foge do comum, evocando sensações de prazer, 

sinônimo de refinamento, beleza e estética, sonho, desejo ou sedução, tem os atrativos 

necessários para ser qualificado como produto de luxo. Portanto o luxo escapa a definições 

simples e concretas e transita livremente na esfera mais rarefeita dos prazeres, dos desejos, do 

simbólico e do ambíguo.  

Para se considerar de luxo um determinado artigo, segundo Dubois e Laurent (1996) 

deve apresentar as seguintes características: status de refinamento e bom gosto, durabilidade e 

excelente qualidade, escassez e exclusividade, alto preço, tradição, forte apelo estético, 

história e lenda. Lombard (1989) complementa dizendo que artigos considerados de luxo 

devem ser adquiridos por uma clientela especial, com poder aquisitivo e capacidade de 

apreciação, além de possuir uma marca mundialmente reconhecida. 

Segundo Twitchell (2001), os artigos de luxo são os que exercem maior interesse nos 

profissionais de marketing, devido à sua capacidade de identificação entre consumidor e 

produto, sendo este segmento de produtos responsáveis mais pela satisfação de manifestar 

desejos e emoções do que pela sua funcionalidade.  

Para Berry (1994), o homem sempre buscou alisar beleza e prazer e os poucos 

vestígios que se têm de civilizações antigas mostram que se tem vocação para transformar o 

que a natureza nos fornece. O luxo que se vê na sociedade de hoje é fruto do desejo e 

inspiração de aprimorar o que se consome. 
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Luxo é apenas o refinamento da nossa necessidade, embora, fique claro, que a idéia 

de refinamento mude em diferentes épocas e lugares, afirma o professor. Máquinas 

de lavar eram um refinamento luxuoso do ato de lavar roupas com as mãos. Porém 

hoje são socialmente necessárias. O preço caro não é um fator essencial, mas o 

modo de elaboração, sim.  

 

 

Twitchell (2002) demonstra que não se pode deixar de lado que o luxo de hoje é a 

necessidade de amanhã. Afinal a dinâmica da sociedade industrial direciona-se de modo a 

tornar acessível, ao maior número de pessoas, os privilégios e o conforto antes reservados a 

poucos. 

Castilho (2006) nos afirma que a história da humanidade apresenta, em vários 

momentos, a relação do homem com artigos que denotavam status ou luxo. Desde a relação 

simbólica entre os ancestrais do homo sapiens, que demonstravam suas virtudes através das 

cicatrizes que ostentavam como resultado das batalhas pela sobrevivência, fazendo distinção 

entre os mais fortes e os fracos, funcionando como um adorno talhado à pele. Posteriormente 

as tatuagens e os piercings, que promovem a distinção social, tribal e gregária da atualidade, 

denotando singularidade, virilidade e autenticidade ao indivíduo que os ostentava. A 

ostentação de bens, sensações e valores é reconhecida como luxo. Toda a concepção de beleza 

nas sociedades está intimamente ligada à noção do que é luxuoso que esta sociedade tem. 

Gravuras, representações ou esculturas medievais mostram mulheres que possuíam formas 

robustas e avantajadas, podendo ser antiestético para o contemporâneo; entretanto, para o 

contexto da época, representavam o ideal de saúde e da nobreza, pois a ociosidade, neste 

período, era sinônima de ostentação, luxo, abundância e fortuna. Os símbolos evocados pelo 

artigo de luxo são muito importantes, pois este não está necessariamente ligado á produção de 

bem de consumo com valor elevado, mas sim ligado ao significado que tal item de luxo 

representa no imaginário social. Significados como poder, abundância, força, vigor, controle, 

domínio, todos são significados representados por meio de artigos de luxo. Símbolos de poder 

e hierarquia, como de trajes, adornos que evidenciam sua posição na sociedade também estão 

associados ao conceito de preciosidade, luxo e ostentação. Para Lipovetsky (2004), não é 

possível separar o surgimento da moda com a competição de classes, como a aristocrática, 

preocupada com a magnificência, e uma burguesia buscando imitá-la. 

Castilho (2006) destaca que o modelo artesanal da aristocracia funcionou bem até a 

segunda metade do século XIX, passando a apresentar, depois disso, uma significativa 

alteração, decorrente da personalização de produtos e a incorporação das marcas. O glamour 

trazido por grandes nomes e grandes costureiros no seguimento de trajes e a alta-costura no 
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costume moderno foram criação de uma burguesia que procurava se diferenciar das demais 

classes sociais, por meio de acessórios e trajes desenvolvidos por grandes marcas e 

costureiros, peças estas confeccionadas com técnicas especiais e assinaladas, conferindo-lhe 

assim o status de peças de luxo. A indústria de criação do luxo é, essencialmente, formada por 

grifes como Chanel, Dior, Dulce e Gabbana, entre outras, fazendo com que a história da moda 

possa ser guiada de acordo com os nomes que a mídia valoriza, em detrimento das demais. O 

conceito de luxo torna-se democratizado com a ampliação das marcas e a diversificação das 

áreas de atividade destas marcas. Essa democratização provoca grandes mudanças no 

mercado de luxo, dando a este um novo ritmo a partir de 1940. 

Para Lipovetsky e Roux (2005), este período de novidades é marcado por fusões e 

acelerações de negócios. O luxo artístico, imortalizado pela alta-costura, dá lugar ao luxo de 

marketing. Segundo Castilho (2006), pode-se afirmar que a difusão de bens de consumo e a 

democratização não propiciaram só o fim do luxo, mas sim o habilita para uma única fase, em 

que a imagem do produto e o que ele representa vale possivelmente mais do que o próprio 

produto. Valorizando a renovação das formas e a inconstância da aparência, a moda passa a 

permitir a desqualificação do passado e a valorização do novo, permitindo ao indivíduo 

afirmar-se sobre o coletivo, devido ao seu gosto, à coroa, ao efêmero ou ao transitório.  

Segundo Bauvrillard (1988), a ampliação de informações culturais e do mercado de 

bens é assinalada pela expansão geral da esfera cultural na sociedade contemporânea 

ocidental, mostrando assim como atos supostamente materiais, como o consumo e a aquisição 

de mercadorias, tornam-se cada vez mais dirigidos por conceitos culturais diversos, fazendo 

dos aspectos simbólicos e signos impressos no produto de luxo a fonte de satisfação derivada 

deles. 

Lipovetsky (2004) compreende que a vida humana não só está como é condicionada à 

sua necessidade de adquirir para ser. Tal cultura nos leva a acreditar que necessariamente o 

indivíduo deve consumir para fazer parte do mecanismo social e, preferencialmente, consumir 

muito e bem, a fim de alçar um lugar de privilégio e notoriedade neste mecanismo. Toda a 

história das civilizações desenrola-se seguindo a lógica que reza ser necessário acumular 

riquezas e de se sujeitar ao senso estético efêmero para se manter atual. O corpo torna-se um 

artigo de luxo na busca pelo belo. Campos como o da genética, anatomia estética e medicina 

investem no mercado estético e cirúrgico de maneira agressiva, a fim de propor bem-estar 

físico e sentimentos ligados ao luxo. Essa globalização da lógica da moda, atingindo vários 

segmentos do consumo, que visa ao bem-estar e ao conforto, traz à tona o conceito de mundo 
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pós-moderno. É a era da moda extrema, que deixa de visar à necessidade e escolhe a 

espetacularidade, submetendo-se a três essenciais componentes desta nova conduta: ser 

efêmero, sedutor e diferente. 

De forma menos aparente, mas muito mais audaciosa nessa evolução, é a capacidade 

de avanços sociais e culturais caminharem lado a lado de maneiras conectadas, como se vê 

por meio do aumento no número de pessoas comuns no Ocidente que passaram a almejar o 

status do luxo, fazendo assim que aumentassem também as preocupações com realização, 

custo, renda e aquisição de stabtus de luxo.  

Para Allérès (2000), nossa liberdade de adquirir está estreitamente ligada à renda 

disponível para tal, à nossa informação e à nossa cultura. Compreender a mudança das 

necessidades e desejos do indivíduo implica compreender as mudanças no contexto 

econômico, político e social do grupo. Compreender estas informações nos permite 

estabelecer a dinâmica na qual se submetem os desejos e as necessidades em relação ao 

contexto socioeconômico. Existem também, além do contexto econômico, duas determinantes 

na escolha de um determinado produto, que podem ser tanto racionais como irracionais. As 

determinantes racionais observam qualidade e funcionalidade; as determinantes irracionais 

observam a preferência (fidelidade a uma marca), a atração que o produto ou os seus signos 

exercem na concretização de um desejo, sonho ou fantasia e o status que tal produto pode 

trazer. A escala que determina a prioridade dada para determinada aquisição de produto é 

sujeita ao nível de renda e ao poder de compra do indivíduo. 

 

 

2.5 MERCADO DE LUXO 

 

Kogler (2006) conceituou o luxo como sendo sinônimo de grande conforto de vida 

extravagante e um desejado poder, porém não essencial. A autora focalizou o consumismo das 

consumidoras asiáticas, que consideram o ato de comprar como sendo arte e consomem 

produtos de luxo de forma globalizada, dando grande ênfase a marcas dos EUA e Europa. O 

estudo demonstra que quando se fala de produto de luxo no Japão, principalmente ligado à 

moda, o alvo é o público feminino, pois o público masculino está mais voltado para a 

tecnologia do que propriamente à moda. 

O luxo está diretamente ligado à necessidade do materialismo advindo da revolução 

do consumo, de acordo com Ponchio et al. (2007), o tema materialismo foi muito abordado 
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nos últimos anos, especialmente em países subdesenvolvidos. O materialismo aqui explorado 

por Ponchio et al. (2007) refere-se à sua estreita associação com o ato de consumir. Os 

autores atribuem os bens materiais como fundamentais para a realização pessoal, de modo que 

este passa a ser o seu demonstrativo de sucesso, é critério de julgamento do indivíduo, sendo 

este associado às suas associações e posses, à sua felicidade pessoal e à quantidade de 

aquisições. 

Para Cecília Meirelles (2001), o luxo pode ter uma dualidade inerente, podemos sentir 

em algumas de suas estrofes esta representação, apresentando impactos causados pelo aspecto 

do grotesco, como é sentido de maneira intensa por meio da base de ritmos de raízes tão ao 

gosto do popular das quadrinhas. Faz-se sentir calcada pela acolhida tão inesperadamente 

pacífica e feliz da ascendência da alma causada pelas marcas que confundem os contornos da 

carne. Desprezam-se o luxo e o conforto, procura-se o sofrimento com risos e precisões 

internas, ainda mais, essa cinética não oferece acordos para que a necessidade feminina 

mostre-se de maneira resplandecente. 

Castarède (2005) mostra-nos que luxo é o raro, o sem igual, o que foge do usual, 

podemos dizer que o luxo espelha o desejo do inviável, a metamorfose do cotidiano. O dia a 

dia não significa luxo, o comum e o usual perdem o seu significado denotativo; os seus 

adjuntos, os pormenores, que são apêndices, podem tornar-se luxo, pela sua singularidade. 

Pode-se delimitar do autor que sua visão de luxo passa a assumir o papel do desnecessário; 

porém, mesmo que o limite apresente-se útil, podemos determinar a evolução e a mudança 

dos estilos. De igual modo podemos perceber as variantes espaço-temporais. Concluímos que 

o luxo pode ser comparado a um mimetismo, realizando autoadaptações às personalidades de 

cada época.  

Das observações de Bauman (2001), pode-se inferir os conceitos circundantes da 

sociedade do pós-modernismo, comprometedores primários de seus agentes pela sua posição 

de consumidores, em vez de produtores. As disparidades são mutuais. O ser envolvido pelo 

estigma de produtor apresenta tendência para uma regulagem normativa: necessita-se de um 

mínimo para subsistir e ter a capacidade de tornar-se produtor: delimita-se um limite rígido 

para os sonhos, que depende diretamente da aquiescência de uma autorização social dos 

desejos, evanescendo o medo de desprezo ou o alvo de dúvidas. O que for superior a essa 

fronteira é luxo, o desejar o luxo faz-se pecado. O cuidado primordial está centrado na 

conformidade da busca de nivelamento com outro.  

Pela  análise  de Lipovetsky e Roux (2005), o espírito de dispêndio mostrou-se como o  
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precursor dos contornos primitivos do luxo, buscando fincar-se como detentor de poderes 

transcendentais. A desonra estampava-se nas feições sovinas, nada poderia ser mais honroso 

do que a mostra da generosidade.  

No estudo de Kogler (2006), foi observado que o principal objetivo do trabalho foi 

compreender os fatores culturais subjacentes do consumo de luxo no Japão. Como resultado, 

foi observado que, embora as japonesas consumissem bens de luxo ocidental, isto não 

implicava que as razões de compra fossem alteradas ou que produtos de luxo preenchessem 

idênticas funções sociais. Embora o Japão compartilhe uma tradição cultural coletivista 

confucionista (sabedoria popular), os costumes ocidentais estão cada vez mais presentes, 

porém as regras e as tradições ainda são mantidas com respeito.  

Se esta hipótese mostra-se justa, pode-se propor um resumo histórico em que é posto 

em realce as muitas faces lógicas que envolvem o cosmo do luxo, buscando as marcas que 

definem o conceito de luxo atual para um novo estilo que se mostra sem máscaras, com 

valores de mercado. À parte do que podemos perceber nas condições que são impostas aos 

dias que são impostos pelo próprio luxo, este não teve seus primórdios voltados para uma 

produção em massa de bens de consumo não duráveis que apresente preços elevados. 

Solomon (2002) assegura que é fácil verificar que os nossos papéis sociais são 

acompanhados por uma série de produtos e atividades, que nos ajudam a defini-los: roupas, 

joias, hábitos de higiene pessoal, atividades de lazer, carros, mobiliário, consumo de bebidas e 

alimentos, tudo isso orienta na percepção que temos de nosso eu (tanto por nós como os 

outros), ao ponto de podermos afirmar que: “você é o que você consome”. 

Kogler (2006) apresenta estas mesmas variáveis de análises considerando que, uma 

vez que o indivíduo está localizado verticalmente na hierarquia social, criam-se necessidades 

e essas necessidades hierárquicas são, muitas vezes, marcadas por posições de trabalho e, 

como tal, a riqueza torna-se um diferenciador social. Isto é também interligado com o 

conceito de conformidade. Desta forma, a conformidade não significa que todos devem ter 

como toda a gente, mas sim que todos devem respeitar a classificação de status e o papel que 

lhes é atribuído. 

Como já dito anteriormente, o luxo sempre foi parte da sociedade, mesmo sendo ela a 

mais primitiva. De acordo com Galhonone (2008), o luxo está diretamente ligado à 

superioridade. É retratado desde as civilizações mais antigas, quando as pessoas se mostravam 

superiores por meio de adornos; posteriormente, pelos reis, que, além de adornos, cobriam-se 
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com roupas e mantos de tecidos especiais; e, no Renascimento, em que a moda começou a 

fazer parte do luxo, ao preocupar-se com a exaltação, principalmente com o público feminino. 

Neste contexto, a pesquisa de Galhanone (2008) demonstrou em sua primeira parte, 

através de um estudo empírico em levantamento bibliográfico, o comportamento do 

consumidor, analisando os aspectos e os passos que compõem a generalidade da hora da 

decisão. A autora realizou um estudo quantitativo com 290 consumidores de produtos de luxo 

da Cidade de São Paulo, avaliando a aceitabilidade das marcas, as emoções, a atitude e o 

comportamento na hora da aquisição destes produtos. A autora conclui que existem três 

grupos diferenciados, indicando que este consumo está diretamente ligado à tradição social, à 

imagem ou à expressão pessoal, ou até mesmo a um mecanismo de premiação, seja ele 

pessoal ou terceirizado, ligando esse consumo muito mais a fatores psicológicos do que a 

fatores gerenciais. 

Munro (2006) evidencia a evolução do consumo de luxo na Europa, enfatizando que 

produtos simples, como alimentação e vestuário, estão sendo alvo de empresas especializadas 

em consumo de luxo. Segundo Galhanone (2008), na sociedade moderna o mercado de luxo 

sofreu uma aceleração após 2006, sendo os países emergentes grandes responsáveis por esse 

processo, e as marcas começaram a se destacar como nunca, sendo estas praticamente 

globalizadas. 

O mercado de luxo torna-se complexo pelo fato de destacar, por meio de suas marcas, 

benefícios muito mais simbólicos do que na realidade são. Segundo Rodriguez (2008), os 

produtos de luxo são voltados às questões psicológicas de bem-estar, ao status que ele produz 

e aos valores, dentre outros aspectos sentimentais. Seus consumidores são envolvidos mais 

por satisfação e não por necessidade. De acordo com Segura (2007), para se classificar o 

mercado de luxo, basta conceituar o que é necessidade e o que está além dela, de forma que 

tudo aquilo que está além da necessidade passa a ser considerado luxo, por isso a afirmativa 

tão eloquente que o mercado de luxo não atende apenas à classe alta, uma vez que todo 

consumidor tem a necessidade do excesso. 

O luxo exerce um imenso fascínio e interesse aos profissionais de administração, 

marketing e outros, pois tem a capacidade de dar vida a produtos de acordo com suas 

características. É fato que, mesmo com as restrições econômicas existentes no Brasil, o 

mercado de luxo é um segmento importante, uma vez que esse mercado não atende só à classe 

alta, mais sim à maioria das classes (GALHANONE, 2008). No mercado de luxo, observam-

se com certa frequência as aquisições por meio de motivação do momento, de maneira 



 
46 

 

impulsiva, quando o consumidor sente uma vontade incontrolável do produto, colocando a 

emoção acima da razão (COSTA, 2002). 

Segundo Galhanone (2008), o comportamento de consumo no que tange aos produtos 

e aos serviços de luxo contradiz as regras do marketing de consumo em massa. Diante disso, é 

preciso adaptar e muitas vezes reinventar conceitos para prosperar nesse segmento. Rodriguez 

(2008) concorda com Galhanone (2008) e completa afirmando que os consumidores do 

mercado de luxo possuem a característica de serem formadores de opiniões. Ainda conforme 

Rodriguez (2008), a globalização é a grande responsável pelo crescimento do mercado de 

luxo, pois é por meio dela que países de primeiro mundo, capitalistas, caracterizados por sua 

dependência em consumo, transferem aos outros países como o Brasil essa mesma cultura. 

Kogler (2006) afirma que estudiosos, principalmente ocidentais, concluíram que a 

globalização pode impulsionar o mercado de luxo, já que este fenômeno expõe o capitalismo 

e muitos valores tradicionais são descartados. Kogler apresenta, então, o materialismo 

explorado posteriormente por Ponchio et al. (2007), demonstrando em seus estudos aspectos 

negativos do materialismo, afirmando que pessoas materialistas tendem a desenvolver valores 

externos, adquirir problemas como ansiedade, infelicidade e estágios depressivos no caso de 

não consumismo.  

 

 

2.5.1 O marketing do luxo  

 

Allérès (2000) apresenta uma classificação dos níveis do luxo, separando-o em três, 

associados, de um lado, às classes sociais e, de outro, aos diferentes tipos de marketing. 

Classificação esta que foi baseada na forma como os produtos e bens são elaborados, 

fabricados, acondicionados, distribuídos, além da classe que tem acesso a este bem, da sua 

comunicação e do seu preço. Quanto mais massiva a comunicação utilizada na divulgação de 

um produto, distribuição relativamente menos seletiva e mais descontos, menos prestígio no 

mercado terá o produto ou bem. Estes três níveis apresentados pela autora são: o luxo 

acessível, o intermediário e o inacessível o luxo acessível. 

No luxo inacessível, divulgação e comunicação são ações extremamente seletas, 

intimistas e fechadas, baseiam-se essencialmente em operações de relações de muito prestígio, 

como revistas com circulação extremamente direcionada, encontros e eventos seletos. A 

divulgação fica a cargo do próprio prestígio do produto e das marcas, ela é empírica, 
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espontânea e boca a boca. Trata-se de um culto à marca, que busca recordar sua cultura e sua 

história, além de manter seu prestígio. Assim, para o luxo inacessível, a estratégia de 

marketing é quase intuitiva. 

Esse marketing seletivo nasce do reconhecimento da unicidade e exclusividade das 

peças criadas, de sua beleza e raridade. A partir do trabalho de um gênio criativo, promove-se 

um grupo social, dando-lhe reconhecimento, reconhecimento este que se torna em culto ao 

criador. Quando o nome deste gênio consegue se tornar atemporal, passa a ser então 

referência de um estilo reconhecido e a alma da cultura da marca, dando todo o prestígio e 

“perfeição” necessários a esses itens. O preço alto não influencia na demanda de algo tão 

único e luxuoso, na sua totalidade são valores pouco competitivos e elevados; e a distribuição 

deve ser a mais exclusiva possível. 

Nueno e Quelch (1998, p. 13) enfatizam a grande importância da figura do “gênio 

criativo” no segmento Premium, e que esse personagem é o que diferencia o luxo das outras 

indústrias: “muitas marcas de luxo alcançam autoridade e legitimidade no mundo fashion 

como conseqüência de um gênio criativo”. O “gênio criativo” a que se referem os escritores é 

o costureiro criador da grife, o estilista famoso que dá nome à marca e a fez surgir ou o 

designer da joia. Ainda que algumas destas grifes sejam bem antigas, como nas grifes Dior, 

Givenchy, YSL, Chanel, em que seus criadores deixaram seus conceitos e suas filosofias 

enraizados de maneira permanente em suas  empresas. Esse é o maior marketing de qualquer 

grife, sua história, tradição e nome de seus criadores, idealizadores e ou fundadores. Porém 

Nueno e Quelch (1998) alertam que é necessário a estas grifes, mesmo respeitando sua 

tradição, passarem continuamente por processos de atualização e reinvenção. 

Alguns exemplos de luxo inacessível estão definidos na alta costura, joalheria de luxo, 

relojoaria, obras de arte, pratarias e louças raras, residências de alto padrão, iates e 

automóveis. Produtos prestigiosos por excelência, que, praticamente, “vendem-se sozinhos” e, 

em teoria, exigem pouquíssimo esforços de marketing, por carregarem em si todos os 

ingredientes necessários para serem cobiçados pelo público consumidor de alto luxo. 

No luxo intermediário, faz-se necessário um mínimo de comunicação, por buscar 

atingir um público um pouco maior.  Pouca publicidade e um trabalho mais focado nas 

operações de relações públicas. A publicidade aqui é refinada, com inserções limitadas em 

revistas seletas. Este segmento é destinado a uma classe que adquiriu suas riquezas mais 

recentemente, cujos desejos são influenciados pelo estilo em que vivem as antigas e 

tradicionais elites. Faz-se necessária a elaboração de produtos e bens menos requintados, nos 
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quais qualidade e beleza tomam o lugar da raridade, da originalidade e do trabalho artesanal. 

As estratégias de marketing direcionadas para este segmento de bens e produtos exigem o 

conhecimento do que espera o consumidor dos produtos que adquire e o conhecimento do que 

oferece a concorrência, de forma a compor um conjunto coerente de produto, preço, 

apresentação, distribuição e informação. 

A abordagem desse novo grupo de consumidores apoia-se num estudo do contexto 

social, pois essa abordagem está sujeita a fatores como os efeitos da moda, por exemplo, 

tornando a análise de marketing mais complexa e dinâmica. As estratégias de marketing feitas 

em cima deste produto devem incluir: ampla distribuição, porém controlada; grande qualidade 

de produtos, mas sem a pretensão da perfeição; preços mais acessíveis e comunicação 

seletiva, baseada na política de relações públicas. Exemplos desse segmento são acessórios, 

lenços, prêt-à-porter, malas, relógios de pulso, canetas, etc. 

Para garantir o destaque de um produto, bem de consumo ou marca, é necessária, no 

luxo acessível, uma campanha de divulgação muito bem coordenada, com visibilidade em 

várias mídias e amplo alcance. Essa política de divulgação completa deve, porém, tentar 

conservar a imagem de um produto seletivo, especial e voltado para um grupo em particular. 

Toda campanha de comunicação do universo de luxo acessível deve ser de visualização fácil e 

alcançar um público bem maior, deve ser lisonjeira e suficientemente informativa. Os 

produtos de luxo acessível destinam-se principalmente às classes surgidas após a 2ª Guerra 

Mundial, cuja renda crescente lhes permitiu ingressar rapidamente em um modelo de 

consumo maior. Os itens destinados a essa classe são simplificações ou imitações de produtos 

de luxo inacessível, industrializados e produzidos em série. Um grande número de novas 

marcas aparece nesse mercado, tornando-o altamente competitivo; graças a isso, uma 

estratégia de marketing elaborada, até mesmo científica, torna-se extremamente necessária. A 

elaboração de novos produtos deve ser resultado de estudos do ambiente econômico, social e 

cultural além do conhecimento profundo das expectativas dos consumidores.  

Juntamente com os estímulos do marketing, destaca-se a influencia de informações 

culturais, que muitas vezes são contraditórias, os consumidores buscam refúgio em valores 

estáveis, escolhas mais racionais, objetivos de qualidade ou conforto, boa relação entre preço 

e qualidade, produtos reconhecidos por um grande número de consumidores e de acordo com 

os ditames da moda. O preço deve equilibrar o desejo de se destacar e o poder aquisitivo; a 

distribuição deve ser seletiva, porém acessível, e a comunicação clara e objetiva o suficiente 

para não causar dúvidas com respeito ao produto ou aos significados que ele imprime. Neste 
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universo estão os perfumes, cosméticos, algumas opções de lazer, eletrônicos e esportes, além 

de determinados itens alimentícios. 

Lipovetsky e Roux (2005, p. 47) alertam que “é através de referências a um passado 

mítico, de legenda das origens que se moldam as grandes marcas”, porém mesmo assim elas 

devem conciliar imperativos contraditórios: inovar e perpetuar sua tradição. O que é 

perceptível na classificação de Allérès (2000), pois não depende se as estratégias são um tanto 

mais agressivas ou mais sutis, se se referem a um luxo acessível ou inacessível, se se destinam 

às classes mais bem providas ou a um público amplo, algo elas sempre têm em comum, o fato 

de não deixarem sua aura, raridade e história de luxo.  

Quanto mais o luxo for acessível, menor será a preocupação dos estrategistas de 

marketing de enaltecer a tradição daquela marca, até porque a maioria das marcas que 

atendem a este mercado de luxo acessível faz parte do que chamamos de Novo Luxo, são 

grifes novas, com menos tradição e história (LIPOVETSKY, 2004). Porém mesmo essas 

devem procurar manter e enaltecer os valores essenciais do universo Premium, e em hipótese 

alguma desconsiderar estes valores nas estratégias de mercado. 

Castaréde (2005) fala também sobre as dificuldades que envolvem o trabalho de 

comunicação do luxo, que se define como onidirecional. Isso porque é extremamente variável 

em função dos públicos e das evoluções de mentalidade e dos conceitos de luxo de cada 

período, época ou mesmo estação, além, claro, das necessidades de satisfação de cada 

indivíduo, podendo se tratar de ostentação, de hedonismo, de conformismo, de diferenciação, 

de expressão pessoal, de reconhecimento, de realização de um trabalho ou de um sonho. 

Principalmente porque, segundo Castaréde (2005, p. 26): “O comprador do produto de luxo 

exige ser tratado de modo especial, como pessoa diferenciada. Ele sente, mais que qualquer 

outro, a necessidade de ser tratado com deferência, como membro de um grupo a parte”. 

Por isso, toda campanha publicitária, bem como qualquer outra estratégia de 

comunicação, deve ser coerente e autêntica, já que vai condicionar a imagem à marca. O 

componente mais essencial de sua campanha é a dimensão imaginária da marca. É essa 

dimensão que dará total personalidade à grife. 

Nuevo e Quelch (1998) chamam a atenção para a identidade da grife, com 

características muito bem equilibradas, que fazem do produto algo facilmente reconhecido e 

por isso valorizado no mercado: sua fabricação, suas cores, formato e logotipo, fazendo que 

seus usuários se tornem verdadeiros outdoors que difundem aquela marca. Castaréde (2005, p. 

28), da mesma forma, afirma que: 
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Tratando-se de consolidar a marca, é preciso também levar em conta a expectativa 

dos consumidores e proceder à elaboração de um conjunto coerente com base nos 

produtos da linha (que deve ser reconhecível desde o primeiro contato), a fim de 

criar reflexos automáticos em relação à marca. 

 

Por último, Nuevo e Quelch (1998) anunciam o maior desafio para as marcas de luxo 

hoje: até que ponto é possível globalizar e democratizar a imagem da marca - sua distribuição, 

seus produtos e sua comunicação? Por isso, o luxo deve se manter atento a essa questão e 

também cauteloso, para perceber que seu maior patrimônio é a sua marca. 

 

 

2.5.2 O mercado brasileiro do luxo  

 

Cucci (2005) estima que o valor gasto com o consumo de luxo no Brasil gire em torno 

de R$ 2 bilhões por ano, baseando-se em dados da Câmara do Comércio Americana. Nos 

últimos anos, marcas famosas que implantaram suas filias no Brasil registraram um 

crescimento expressivo, empresas como: Cartier, Ferrari e Piaget. 

D‟Angelo (2006) afirma que a história do mercado de luxo em nosso país alterna entre 

momentos de abertura e fechamento. O primeiro agente motivador que impulsionou tal 

mercado foi a abertura dos portos, por D. João VI, em 1808, permitindo que a classe mais 

abastada adquirisse o hábito de comprar itens importados de luxo, hábitos estes copiados da 

Europa, em que aristocratas tradicionais e novos ricos marcavam sua projeção social e seu 

refinamento através de hábitos e artigos e sua elegância. São da primeira metade do século 

XX os dois principais empreendimentos de luxo em nosso país: o Hotel Copacabana Palace 

(1923) e a Joalheria H. Stern (1945). Em contrapartida, a segunda metade do século passado 

marca-se pelo embargo às importações; somente poucos brasileiros conseguiam adquirir 

artigos de luxo, fazendo viagens internacionais. 

D‟Angelo (2006) pontua que o segundo momento de abertura do mercado de luxo no 

Brasil se deu a partir de 1990, sob o governo do então Presidente Fernando Collor de Mello. 

A estabilidade monetária do governo de Itamar Franco, presidente que sucedeu Fernando 

Collor e a abertura às importações fizeram com que o mercado de luxo se tornasse novamente 

atrativo. As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo passam a receber filiais de grifes de luxo 

conhecidas mundialmente, tendo como público-alvo não somente as classes superiores. 

Assim, novos referenciais de consumo surgiram, voltados também à classe média, movimento 

este que se deu como resultado de novas mídias, como a Internet, e a possibilidade destas 
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classes fazerem viagens internacionais, bem como a facilidade de parcelamento das compras. 

Com o aumento da demanda e os desejos de adquirir bens de luxo, o consumidor brasileiro 

passou a conhecer melhor os códigos que o luxo envolve e as marcas, a fim de suprir esta sua 

necessidade.  

A publicação Fator Brasil, em 2007, afirma que a estabilidade econômica e o 

crescimento ocorridos na primeira década do século XXI, consequência do enriquecimento da 

população, são os principais motivos por trás do círculo virtuoso do segmento Premium no 

Brasil. Outro fator a ser mencionado é a evolução dos meios de informação, que divulgam de 

forma mais acelerada as tendências, o mercado e as mudanças do sistema de crédito.  

Santomauro (2006) nos apresenta estudos empreendidos por organizações como TGI e 

PROVAR, indicando a existência de uma camada de cerca de 3,5% da população brasileira 

com renda suficiente (superior a R$ 4.500 mensais) que pode ser considerada público-alvo 

para as ações de marketing voltadas para o segmento de luxo. Estes estudos mostram que este 

segmento da sociedade destaca-se dos demais devido à sua predileção por itens associados ao 

que há de mais caro, requintado e fino, joias, viagens de avião e vinhos estrangeiros. "Ele 

pode, na medida em que suas necessidades básicas são atendidas, guiar-se pelo prazer", avalia 

Daina Ruttul, diretora de mídia do instituto de pesquisa de mídia Ipsos-Marplan.  

Mismetti (2008), no entanto, nos apresenta uma pesquisa feita recentemente pela MCF 

(especializada nesse mercado), em conjunto com o instituto GfK Indicator, Calcula-se que 

nesta última década o mercado de luxo compreendia entre 480 e 700 mil consumidores, sendo 

menos de 0,4% da população.  

O estudo World Wealth Report (2007) da Capgemini indicou que 120.000 pessoas no 

Brasil possuem um valor de patrimônio superior a US$1 milhão em 2006, cuja riqueza deriva 

basicamente de investimentos (3%), ações (7%), herança (17%), renda (25%) e negócios 

(48%). O Estado de São Paulo (2007) afirma que novas fortunas estão surgindo pela via do 

mercado de capitais, com o crescimento das IPOs (oferta inicial de ações), segundo dados 

levantados pela Consultoria Bain & Co. Wiziack & Fernandes (2008). Já o resultado da 

consultoria BCG calcula que o número dos milionários brasileiros tenha se elevado para 190 

mil em 2007.  

Segundo Pochman et al. (2005), no Brasil o quadro de concentração de riqueza se 

alterou pouco desde os fins do século XVIII. No ano 2000, segundo dados do Censo do 

IBGE, apenas 2,4% das famílias do país faziam parte das classes superiores: 1,16 milhões de 

famílias ricas apresentando renda superior à R$11.000,00 mensais, somando um total de 11 
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milhões de pessoas com renda média mensal de R$ 23.400,00. As ocupações mais frequentes 

neste grupo da sociedade são de: dirigentes do setor privado (41%), empregadores (28,5%), 

profissionais liberais/autônomos (18%) e dirigentes do setor público (13%). Para Medeiros 

(2005), a maior parte das diferenças dentro do grupo dos ricos e da estratificação entre ricos e 

não-ricos da sociedade brasileira deve-se à distribuição desigual dos rendimentos do trabalho.  

Pochman et al. (2005), além dos demais estudiosos do Luxo no Brasil, afirmam que há 

uma grande concentração regional das famílias brasileiras que são consideradas ricas, sendo 

que esta distribuição mostra que: 38% delas têm residência fixa, moram na Cidade de São 

Paulo; 50% concentram-se em quatro cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo 

Horizonte. E analisando o consumo das famílias ricas, os autores constataram que tais 

famílias concentram seus gastos em educação, cultura e recreação, impostos, seguros-saúde e 

aumentos de seus ativos. Já as famílias pobres gastam a maior parte do recurso que possuem 

em alimentos básicos, medicamentos, aluguéis e transporte urbano.  

A MCF Consultoria & Conhecimento, juntamente com o instituto de pesquisa GFK 

Indicator, conduziu o estudo “O Mercado do Luxo no Brasil - Ano II” no período entre 

novembro de 2007 e abril de 2008, com a participação de 100 empresas nacionais e 

internacionais com operação no país, sendo 59% empresas nacionais, 23% empresas 

europeias e 3% empresas americanas. A evolução do faturamento do setor foi estimada em:  

1. 2005 US$ 2,95 bilhões; 

2. 2006 US$ 3,9 bilhões; 

3. 2007 US$ 5 bilhões (considerando a taxa cambial R$ x US$ = 1,98).  

 

Meyer (2007) nos apresenta em 2007 a Cidade de São Paulo como a cidade que 

respondia por 75% dos negócios do setor, concentrando as lojas das principais grifes em 

regiões como: Oscar Freire, Shopping Iguatemi, Shopping Pátio Higienópolis e Daslu; já o 

Rio de Janeiro responde por 9%, mas nos anos seguintes cidades como Rio de Janeiro e 

Brasília demonstraram expressiva expansão deste mercado, porém, mesmo com essa 

expansão, São Paulo continua liderando com larga vantagem o consumo de produtos de luxo.  

 

 

 

 

 



 
53 

 

2.6 CONSUMIDOR DE PRODUTOS DE LUXO 

 

De acordo com Perassi (2007), o consumidor de produtos de luxo tem peculiaridades 

muito maiores que a de outras classes, enfatizando o consumo de luxo como influência 

atrativa. Desta forma, o indivíduo usuário de produtos de luxo passa a se destacar na 

sociedade em que vive, sendo cobiçado e automaticamente detector de um poder invisível, 

pelo fato de demonstrar o objeto luxuoso, que serve de transporte ou o eleva a uma 

superioridade. 

Monteiro et al. (2009) enfatizam que o consumo, para os estudiosos e empresários, 

passa a ser observado como repleto de significados simbólicos, respostas hedônicas e critérios 

estéticos, sendo encarado sob um novo prisma, no qual medidas psicográficas, como as 

psicológicas, sociológicas e antropológicas, ocupam uma posição de destaque. 

Para Zamberlan (2008) no mercado de luxo o consumidor possui a identidade exposta, 

de maneira cultural e emocional, e estas se definem apenas por meio de um processo de 

produção da diferença, um processo que é fundamentalmente cultural e social. Outro fator a 

ser considerado para este consumidor é o fator da beleza, cada vez mais exigido e imposto 

pela atual conjuntura e que também impulsiona sobremaneira o mercado de luxo, 

principalmente no que se refere ao público feminino. 

O consumidor do mercado de luxo, segundo Kogler (2006), necessita dos produtos 

para uma satisfação do desejo, ou seja, o consumidor possui a ideia que precisa ser diferente 

da maioria das pessoas. Strehlau (2004) afirma essa identidade do consumidor com o produto 

de luxo, ao definir que os bens de luxo são os que apresentam maior proximidade com um 

significado simbólico máximo, sendo de importância bem menor da sua função utilitária. 

Essas características estão mais visíveis nas mulheres, exemplo disto é que o mercado de luxo 

feminino é muito maior que o masculino. Mesmo que este, aos poucos, venha tomando 

espaço, o feminino ainda é o maior. 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), é importante deixar claro dois termos 

presentes neste tipo de estudo: “valores” e “significados”.  Valores são crenças comuns ao 

grupo, normas de conduta que o grupo internaliza por meio de seus indivíduos, através de 

processos de socialização do indivíduo. Culturais ou sociais, se por um grupo de pessoas: ou 

pessoais, quando pertencentes a um indivíduo.  

Rokeach (1973) nos coloca que alguns valores internalizados por um grupo 

pressupõem que determinadas condutas ou objetos sejam mais apreciados do que outros, 
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atribuindo-se a eles qualidades específicas, fazendo que, aquilo que um grupo ou uma pessoa 

idealiza como ideal seja determinado assim como um dos valores deste grupo 

(REZSOHAZY, 2001). Os valores são determinantes no julgamento de posturas e condutas 

vistas como negativas ou positivas, recebendo também, diferentes graus de importância (DE 

VRIES, 1999).  

Engel, Blackwell e Miniard (2000) colocam que os valores têm grande influência no 

comportamento do consumidor, moldando suas escolhas, preferências e modos de uso dos 

produtos.  Significado, para Levy (1963 apud KLEINE III; KERNAN, 1988), é um conjunto 

de percepções que permitem ao ser humano separar por categorias as experiências dentro de 

sua maneira de encarar a realidade, imprimindo-lhes sentido. Os objetos e os eventos não 

possuem significado inerente, este sim é atribuído por quem os interpreta. Parte daí a sua 

característica poder assumir diferentes significados e o seu caráter subjetivo (KLEINE III; 

KERNAN, 1988 e 1991). O que vai determinar o comportamento do consumidor referente a 

um determinado produto é o significado atribuído a este. O significado, inclusive, é um dos 

itens observados na resposta dos consumidores ao produto, e não propriamente o produto. 

Significados que podem ser acessados por objetos, produtos e experiências com uma simples 

identificação a este significado através de “rótulos” pelos quais os consumidores tendem a 

identificá-los. 

Perassi (2007) põe à tona a personalidade do indivíduo, quando enfatiza o poder que 

transmite, ou ele mesmo cria, possuiu ou adquire ao usar um produto de luxo, questão esta já 

levantada por Blackwell, Miniard e Engel (2005). Cicic (2009), em seu estudo, preocupou-se 

com a análise do mercado de luxo e os fatores que influenciam e/ou determinam a aquisição 

deste produto. Os resultados mostram que, neste mercado, os consumidores percebem a 

qualidade como fator determinante da marca. O estudo de Cicic (2009) trabalha com essas 

hipóteses, e nele o autor sugere que os produtos de luxo indicam respeito e prestígio entre os 

seus usuários. 

Estudar então o comportamento das consumidoras de luxo, conforme autores como 

Galhanone (2008), Rodriguez (2008) e Finotti (2009), é entrar num universo totalmente 

paralelo aos consumidores de produtos de massa, pois o comportamento desta parcela de 

consumidores é diferenciado conforme seus valores. Por outro lado, deve-se considerar, 

segundo Silva et al. (2008), que independente da classe, estudar o comportamento do 

consumidor e sua intenção de compra, além de fascinante, é primordial. O comportamento de 

compra deve ser observado como um conjunto de fatores que leva o consumidor a apresentar 
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a intenção de comprar numa situação e comportamento específicos, possivelmente podendo 

ser transformado em uma decisão de compra. Para isso, surge a necessidade também de se 

estudar o grau de envolvimento e o potencial que o produto ou a marca têm sobre o 

consumidor, bem como se este é capaz de produzir neste público algum grau de fidelização. 

D‟Angelo (2004) revelou que o sentimento do consumidor de luxo pode ser 

caracterizado de maneira global, traduzindo a superioridade dos produtos de luxo sobre os 

demais produtos. Observado que a maioria dos estudos aqui apresentados, como Galhanone 

(2008), Engel (2000), Kogler (2006), dentre outros, enfatizam que os produtos de luxo 

transcendem o valor financeiro e passam a ser objetos que possuem vida própria, trazendo ao 

consumidor inúmeros sentimentos, como superioridade, bem-estar, dentre outros.  
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia permite que se elabore o desenvolvimento da pesquisa, mostrando 

como foi realizada, ao se utilizar técnicas que sejam adaptadas ao problema apresentado.  

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Como o estudo teve como objetivo analisar o comportamento da consumidora de 

produtos de moda feminina, para se atingir este fim foi realizada uma pesquisa exploratório-

descritiva, de abordagem quantitativa e estratégia do tipo survey (levantamento). 

A pesquisa trata-se de uma pesquisa exploratória, porque, segundo Malhotra (2001), é 

aquela que define o problema com mais precisão, ou seja, é a melhor opção para temas cujos 

dados sejam limitados, como é o caso do assunto aqui apresentado. Sendo também descritiva, 

porque objetiva conhecer e interpretar a realidade, por meio da observação, descrição, 

classificação e interpretação de fenômenos, sem nela interferir para modificá-la.  

Complementando, Vieira (2002) destaca ainda que as pesquisas descritivas podem se 

interessar pelas relações entre variáveis e, desta forma, aproximar-se das pesquisas 

experimentais. A pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou 

fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva 

de base para tal explicação. 

O estudo foi realizado por meio de uma abordagem quantitativa, uma vez que se trata 

de uma pesquisa estruturada com grande número de casos representativos, a qual utilizou as 

análises estatísticas dos dados para generalização do problema (MALHOTRA, 2001). Strieder 

(2009) afirma que a pesquisa quantitativa é usada em estudos que procuram avaliar resultados 

que podem ser mensurados e expressos em números, taxas e proporções. 

 

 

3.2 POPULAÇÃO E DEFINIÇÃO DA AMOSTRA  

 

Para a efetivação do projeto aqui apresentado, optou-se pela delimitação do estudo na 

Cidade de Chapecó-SC, restringindo-se ao universo das consumidoras maiores de 17 anos, 

sexo feminino e apresentando Ensino Médio completo. Como o foco do estudo são os 

produtos de moda feminina de luxo, foram selecionadas as classes econômicas de maior poder 
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aquisitivo, sendo elas: A, B1, B2 e C, segundo o critério do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

A aproximação para o tamanho da amostra, segundo Barbetta (2006), foi calculada 

com base no banco de dados de uma empresa de produtos femininos com mais de dois mil 

clientes. Desse total, tomaram-se por base as quatrocentas clientes ativas, as que compram 

pelo menos uma vez por mês, considerada a população (N) a ser pesquisada. A primeira 

aproximação para o tamanho da amostra (n0) foi o inverso do erro amostral tolerável de 5% 

(1/E0 = 1 / 0,05 = 400), que corrigido para a população segundo a expressão: n = N * n0 / N + 

n0, permite definir o tamanho final da amostra (n). O resultado foi 200 consumidoras, valor ao 

que se somou 10%, totalizando 220 questionários disponibilizados. 

 

 

3.2.1 Caracterização da Cidade de Chapecó 

 

Para caracterizar a amostra do estudo com maior relevância, cabe aqui demonstrar a 

importância da Cidade de Chapecó para o Estado de Santa Catarina em nível nacional, uma 

vez que esta reflete o crescimento econômico e, consequentemente, a aquisição dos produtos 

de luxo no Brasil nos últimos 15 anos. 

Segundo dados obtidos na Prefeitura Municipal de Chapecó, a cidade foi criada em 

1917 e possui 183.561 mil habitantes. Reconhecida como a Capital Nacional da 

Agroindústria, é polo econômico de uma região com cerca de 200 municípios, onde vivem 

mais de dois milhões de pessoas. Ocupa uma posição central em relação a círculos formados 

por grandes centros consumidores do MERCOSUL, como São Paulo, Buenos Aires, 

Asunción, Montevidéu, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. A cidade representa a sétima 

economia do estado, com um PIB per capita de R$ 19.385,73. 

De acordo com o Quadro 2, pode-se observar a proporção de sexo na cidade. 

 

Censos Homens % Mulheres % 

1996 64.832 49,49% 66.182 50,51% 

2000 72.600 49,39% 74.367 50,61% 

2010 90.638 49,38% 92.923 50,62% 

Quadro 2: População distribuída entre Homem/Mulher. 

Fonte: IBGE (2010). 
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A escolha para o instrumento de coleta de dados foi por um questionário estruturado, 

com a maioria das questões fechadas, que permitissem somente uma resposta, o que 

caracteriza um levantamento ou survey. Para Malhotra (2001, p. 179), uma survey “é um 

interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas sobre seu 

comportamento, intenções, atitudes, percepção, motivações, características demográficas e de 

estilo de vida“.   

De acordo com Creswell (2007), o levantamento pode ser descrito como a obtenção de 

dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por meio de um instrumento de 

pesquisa, normalmente um questionário. Este tipo de pesquisa possibilita a descrição 

quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões.  

O questionário utilizado na pesquisa de campo (Apêndice A) foi estruturado e teve 

como base as seguintes variáveis: relação com o consumo; conhecimento e crença sobre luxo; 

emoções ligadas ao consumo de luxo; motivações; consumo; marcas usadas; e características 

das entrevistadas. As variáveis de análise foram utilizadas e testadas pelos autores Galhanone 

(2008) e Ponchio et al. (2007). 

No instrumento de pesquisa, optou-se por utilizar a escala do tipo intervalar, que, para 

Churchill (1983), tem o propósito de levar o indivíduo que possui posicionamento favorável 

em relação a um produto concordar com as assertivas favoráveis, discordando das 

desfavoráveis. Os autores Churchill (1983) e Marconi e Lakatos (2003) entendem que, através 

de uma escala com diversos níveis para cada item, as respostas permitem uma análise mais 

precisa. Churchill (1983) afirma ainda que se podem tratar os dados como quantitativos se 

proveem de uma escala intervalar quando os descritores são do tipo concordo/discordo.  

O questionário foi entregue diretamente às consumidoras, para autopreenchimento, 

não havendo necessidade de as entrevistadas se identificarem, por se tratar de um assunto 

pessoal, promovendo mais liberdade para as respostas. 

 

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta  de  todos  os  questionários  aplicados,  foi  realizada  a  compilação dos  
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dados numa planilha Excel®. Com o uso dos recursos de filtros que esse software possibilita, 

foram feitas as análises de frequência das variáveis socioeconômicas e demográficas da 

amostra coletada. Seguidamente, os dados foram importados para o software STATISTICA®, 

na versão 6.0, e com ele foram feitos todos os processamentos de dados que se apresentam 

nesta pesquisa. 

As análises estatísticas feitas compreenderam métodos univariados e multivariados. 

Dentre os primeiros, utilizaram-se a análise de correlação linear de Pearson e a análise de 

variância - ANOVA. Já os métodos multivariados utilizados foram exploratórios e incluíram a 

análise de agrupamentos hierárquica e o modelo fatorial, com o uso da análise de 

correspondências e análise de fatores comuns e específicos (comumente chamado 

simplesmente de análise fatorial). 

Para Hair et al. (1998), o objetivo da análise fatorial é determinar a composição das 

inter-relações de um número significativo de variáveis, resultando em um menor conjunto de 

fatores comuns. Malhotra (2001) pontua que a técnica de análise fatorial seja utilizada para 

analisar dados com diversas variáveis ou atributos medidos em cada indivíduo. As técnicas 

multivariadas, ao contrário das univariadas, possibilitam analisar as variáveis 

concomitantemente. 

Findas as análises descritivas, após os processamentos com o Excel, o primeiro a se 

avaliar foi a unidimensionalidade dos blocos do questionário, que se referem ao consumo 

(blocos 1 e 5), com o emprego da análise fatorial. Trabalhou-se a partir da matriz de 

correlações, utilizando-se o critério de Kaiser, para definir o valor mínimo para o autovalor 

ser aceito. Todas as questões que tiveram cargas fatoriais, ou seja, correlação da variável com 

o fator acima de 0,6, foram retidas para análise. Seguidamente, verificada a 

unidimensionalidade, estimou-se a confiabilidade através do alfa de Cronbach. De acordo 

com Virgilitto et al. (2010), qualquer valor do alfa acima de 0,6 é muito nas pesquisas 

exploratórias, confirmando que amostra é confiável e o instrumento tem consistência. 

Como esses blocos medem o consumo sob enfoques diferentes, fez-se uma análise de 

correlação, usando como variáveis os escores fatoriais do primeiro fator para ambos os 

blocos. A mesma análise foi efetuada com a soma das pontuações que as consumidoras deram 

às questões de cada bloco. 

Verificado o relacionamento dos construtos referidos nesses blocos, juntaram-se todas 

as variáveis numa análise fatorial conjunta. Isto possibilitou usar os escores fatoriais gerados 

pelos três primeiros fatores, retidos segundo o critério de Kaiser, para criar uma nova base de 
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dados. Depois, ela foi empregada numa análise de agrupamentos para definir grupos 

homogêneos de consumidoras. O método de ligação usado na análise de agrupamentos foi o 

de Ward e a medida de parecença a distância euclidiana.  

Os blocos 2, 3 e 4 do questionário foram processados através da análise fatorial e as 

soluções obtidas foram rotacionadas para facilitar a interpretação. Usou-se a rotação Varimax 

normalizada. A confiabilidade foi estimada pelo alfa de Cronbach para cada dimensão 

identificada em cada construto.  

Como parte das análises dos construtos, os grupos identificados pela análise de 

agrupamentos utilizaram-se como preditores categóricos das análises de variâncias realizadas. 

Quando houve significância na comparação simultânea das médias, usou-se o teste a 

posteriori de Scheffé para as comparações em pares. 

Finalmente, para estudar as preferências declaradas para três tipos de produtos de 

moda de luxo (roupas, acessórios e sapatos), empregou-se a análise de correspondências 

múltiplas, efetuada a partir de uma tabela disjuntiva completa. A geração de uma nova base de 

dados usando os escores fatoriais dos três primeiros fatores extraídos na análise de 

correspondências permitiu realizar uma nova análise de agrupamentos e usar os grupos 

definidos como preditores nas análises de variância feitas com os blocos que medem o 

consumo. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A análise dos resultados obtidos será aqui apresentada em duas partes principais. A 

primeira refere-se à análise descritiva da amostra estudada quanto às características das 

respondentes, como idade, renda, profissão, etc., levantadas num bloco específico (Apêndice 

A). A segunda parte compreende a análise dos outros blocos do instrumento de coleta dos 

dados, o que implicou o uso de diversos métodos estatísticos. 

 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 

Como a pesquisa trata de um tema voltado ao universo feminino, especificamente os 

produtos de moda de luxo, a amostra incluiu exclusivamente o público desse gênero. Os 

dados foram coletados entre os meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, na Cidade de 

Chapecó, SC. Dos questionários recebidos, houve necessidade de serem eliminados nove, por 

apresentarem erros de preenchimento, o que resultou em duzentos e sete respondidos de modo 

correto. 

 

 

4.1.1 Idade das participantes da amostra 

 

 As faixas etárias estabelecidas no questionário às duzentos e sete consumidoras de 

moda de luxo que compõem a amostra se distribuem percentualmente como se apresenta na 

Figura 2 
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                                Figura 2 Distribuição percentual das respondentes em faixas etárias. 

                                Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 Percebe-se que a grande maioria das consumidoras, 69% delas, distribui-se nas faixas 

de 20 a 29 e de 30 a 39, predominando ligeiramente a primeira das faixas. 

 A terceira faixa em ordem de grandeza é a de mulheres com idades entre 40 e 55 anos, 

atingindo um percentual significativo de quase 20%. Enquanto que as respondentes maiores 

de 55 anos representam o menor valor, seguido das menores de 20 anos de idade, que não 

alcançam os 10% da amostra. 

 

 

4.1.2 Escolaridade das participantes da amostra 

 

A análise de frequências efetuada para a escolaridade mostra que as consumidoras de 

moda de luxo possuem um grau de instrução alto, conforme pode ser visto na Figura 3. 

 

                                       Figura 3 Distribuição percentual das respondentes segundo a escolaridade. 

                                       Fonte: Dados do pesquisador. 
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Percebe-se que mais de dois terços das respondentes, 67%, fazem parte da população 

que possui Ensino Superior e as restantes já tinham completado o Ensino Médio. Deve-se 

salientar ainda que a totalidade das compradoras menores de 20 anos já tem essa escolaridade 

e que as maiores de 55 anos apenas completaram o Ensino Médio. Três de oito são 

aposentadas e atualmente não trabalham. 

 

 

4.1.3 Trabalho 

 

Na busca pela fonte de renda das consumidoras de produtos de luxo, observou-se 

entre as respondentes que 81% destas possuem trabalho, ou seja, são responsáveis por uma 

parcela da renda familiar e, neste sentido, detêm alto poder de compra. Por outro lado, apenas 

19% das respondentes dependem de outras fontes, conforme é demonstrado na Figura 4 

 

 

                                          Figura 4 Distribuição Percentual das respondentes que trabalham e que não trabalham. 

                                          Fonte: Dados do pesquisador. 

 

A maioria das mulheres que trabalham tem nível superior (67%), levando assim a 

acreditar que estas possuem maior poder de compra. Por sua vez, as entrevistadas que não 

trabalham possuem Ensino Médio e, na maioria, são menores de 20 anos ou maiores de 55. 

 

 

4.1.4 Profissão 

 

Considerando que 81% das respondentes possuem renda própria, buscou-se enriquecer 

o estudo através de análise estatística: se há ou não cruzamento relevante entre as atividades 
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desenvolvidas, ou seja, se elas se destacam em um determinado setor do mercado de trabalho. 

Como se pode observar na Figura 5 quase a metade (42%) atua no setor de negócios, em 

posições gerenciais, seja como empresárias, gerentes, diretoras ou executivas. Atuando no 

setor de vendas, como autônomas, totalizam 17%, o que não deixa de se encaixar no setor de 

negócios. Desse modo, chega-se a 59% das respondentes naquele setor. 

 

 

                        Figura 5 Distribuição Percentual das profissões das respondentes. 

                        Fonte: Dados do pesquisador. 

 

O segundo setor que mais detém profissionais é o da saúde, com 12% (Figura 4). 

 

 

4.1.5 Renda 

 

Considerando que o estudo aqui apresentado é exclusivo para consumo de produtos de 

luxo, procurou-se conhecer a renda das respondentes. Conforme se pode observar na Figura 6 

mais da metade (68%) informaram que possuem renda familiar até R$ 8.700,00, o que é 

considerado uma renda de nível médio, conforme os índices do IBGE (2008). Com índices 

considerados médio alto são 19% das respondentes.  
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                          Figura 6 Distribuição Percentual por faixa salarial das respondentes. 

                         Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 Tais índices podem comprovar que os produtos de luxo tiveram uma abrangência 

muito maior entre a classe considerada média, isso pode ser devido às facilidades de 

pagamentos que o mercado oferece como, por exemplo, carnês e cartões de crédito. 

 

 

4.2 ANÁLISE DO CONSTRUTO COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

 

Para o desenvolvimento da análise do construto comportamento de consumo, foram 

levantados dados usando dois blocos do questionário, os de número 1 e 5. Esses blocos foram 

criados a partir de instrumentos utilizados por autores diferentes, sendo que o primeiro mede o 

materialismo e  foi empregado na pesquisa de Ponchio et al. (2007) e os outros que avaliam 

fatores de atitudes, emoções e de comportamento de consumo  na de Galhanone (2008). Por 

eles estarem medindo aspectos diferentes dos demais, foram trabalhados inicialmente de 

modo individual, para depois comprovar se há relacionamento entre ambos. 

 Com ambos os blocos foi verificada a unidimensionalidade por meio da análise 

fatorial, usando o critério de Kaiser para definir o número de fatores significativos e o valor 

de 0,60 para a correlação mínima entre o item e o fator (carga fatorial). Como se mostram nas 

Tabelas 1 e 2, todos os itens que compõem os blocos 1 e 5 denotam unidimensionalidade, 

assim como alta confiabilidade, conforme o valor do alfa de Cronbach, que é de 0,9 para 

ambas as análises. 
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Tabela 1: Cargas fatoriais dos itens do bloco 1. 

 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Tabela 2: Cargas fatoriais dos itens do bloco 5. 

 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 Com a finalidade de avaliar o relacionamento entre os aspectos do consumo que 

mensuram esses blocos, constatada a unidimensionalidade para ambos, foi possível usar duas 

formas de efetuar uma análise de correlação. Primeiro, utilizaram-se os escores fatoriais 

gerados para cada consumidora pelo primeiro fator em cada bloco e, a seguir, usou-se também 

a soma dos valores atribuídos pelas respondentes a cada item que compunha o respectivo 

bloco. Os resultados obtidos com os dois modos de efetuar a análise se apresentam nas 

Tabelas 3 e 4, nas quais se pode notar que existe correlação muito significativa (p < 0,01). 

 

 

 

Variáveis Fator 1

Q44 -0,741170

Q45 -0,784384

Q46 -0,675735

Q47 -0,830543

Q48 -0,751279

Q49 -0,836913

Q50 -0,760400

Q51 -0,777373

Autovalor 4,758370

% Variância 59,48

Cargas fatoriais

α Cronbach 0,902
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Tabela 3: Correlação entre os               Tabela 4: Correlação entre os 

     blocos 1 e 5                                            blocos 1 e 5 

 

Fonte: Dados do pesquisador.                          Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 A comprovação da existência de associação entre as duas maneiras de medir o 

construto comportamento de consumo permite agora trabalhá-las de forma conjunta. Para 

tanto, fez-se uma análise fatorial usando como variáveis todos os itens dos dois blocos. 

Novamente usou-se o critério de Kaiser para definir o número de fatores a reter e o valor de 

0,60 como limite, para ser considerado significativo, da correlação entre o item e o fator. 

 Feito um primeiro processamento e observados os valores das cargas fatoriais, 

eliminaram-se os itens que não tiveram correlações maiores ou iguais a 0,60. No segundo 

processamento, sem aqueles itens e utilizando as mesmas condições, observou-se que todos 

eles estiveram bem relacionados com algum dos fatores. A seguir, e para facilitar o estudo, 

procedeu-se à realização de uma rotação Varimax normalizada dos fatores, chegando-se à 

solução apresentada na Tabela 5. 

 Os resultados mostram três fatores significantes, para os quais foram ordenadas as 

questões incluídas em cada um deles e calculada a confiabilidade pelo alfa de Cronbach, 

como se apresenta na Tabela 6. 

 

Tabela 5: Cargas fatoriais da análise fatorial conjunta dos blocos 1 e 5. 
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Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Questões dos blocos 1 e 5 relacionadas aos fatores extraídos: 

 

Fonte: Dados do pesquisador. 

  

A partir desses fatores, foi possível usar os escores fatoriais das consumidoras para 

criar uma nova base de dados. Com ela, empregando a análise de agrupamentos hierárquica 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3

Q2 0,202724 0,392046 0,633161

Q3 0,106485 0,635952 0,348138

Q4 0,279622 0,751552 0,072406

Q5 0,248022 0,844861 0,160381

Q7 0,250812 0,486810 0,664500

Q8 0,197121 0,679855 0,471003

Q9 0,077053 0,306053 0,763414

Q44 0,449631 0,053919 0,742876

Q45 0,535199 0,051549 0,680648

Q46 0,765743 0,013241 0,083982

Q47 0,735584 0,269748 0,296406

Q48 0,758710 0,187577 0,147058

Q49 0,726946 0,279791 0,294265

Q50 0,690316 0,282118 0,193143

Q51 0,684998 0,283185 0,244193

Autovalores 3,965741 2,981368 3,114470

% Variância 26,44 19,88 20,76

Cargas fatoriais



 
69 

 

com o método de Ward para realizar as ligações e a distância euclidiana como medida de 

parecença, formaram-se grupos homogêneos de respondentes. O resultado dessa análise se 

apresenta pelo dendrograma da Figura 7 

 

 
                      Figura 7 Dendrograma mostrando os grupos de consumidoras. 

                      Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Ao fazer um corte na distância 30, como assinalado na Figura 7 criam-se quatro 

grupos que apresentam características similares a respeito de seus comportamentos de 

consumo. A seguir, buscou-se identificar os comportamentos através de uma análise de 

variância. A variável dependente foi a soma das pontuações dadas aos itens dos blocos 1 e 5 e 

o preditor categórico foram os grupos. 

 Os resultados, apresentados nas Figuras 8 e 9, permitem identificar que o grupo 4 

sempre associa-se com as respondentes mais consumistas; e o grupo 3, ao contrário, com as 

menos consumistas.  
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                                                Figura 8: Anova do comportamento de consumo medido pelo bloco 1. 

                                                Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Os grupos 1 e 2, conforme seja o bloco, tem um comportamento de consumo 

intermediário para ambos (Figura 8), ou um deles é intermediário e o outro baixo (Figura 9). 

 

 

                                               Figura 9: Anova do comportamento de consumo medido pelo bloco 5. 

                                               Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Posteriormente, os quatro grupos identificados também foram utilizados nas análises 

dos outros construtos levantados por meio do questionário. 

 

 

4.3 ANÁLISE DO CONSTRUCTO ATITUDES 

 

Na  análise  do  construto  atitudes, levantado através dos blocos 2 e 3 do questionário,  
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seguiram-se os procedimentos adotados por Galhanone (2008), uma vez que se utilizou uma 

versão ligeiramente modificada do instrumento de pesquisa dessa autora. 

Na análise fatorial efetuada, utilizou-se o critério de Kaiser para definir o número de 

fatores a analisar e o valor mínimo de 0,60 de correlação entre as variáveis e cada fator para 

decidir quais devem ser relacionadas com eles, após a rotação Varimax normalizada. 

Conforme se apresenta na Tabela 8, foram quatro os fatores que derivaram de 

autovalores maiores do que 1, segundo o critério de Kaiser, já que foi usada uma matriz de 

correlações para seu cálculo. Por outra parte, após a rotação Varimax normalizada, calculou-

se a variância explicada e também se mediu a confiabilidade através do alfa de Cronbach. 

O primeiro fator foi denominado Fonte de prazer e sua explanação se baseia em 

aspectos advindos do hedonismo, do consumo de produtos e serviços de luxos ou sofisticados. 

O segundo fator identificado chamou-se Exibição de status, uma vez que ele relaciona 

diretamente frases que traduzem o que verdadeiramente está ligado ao artigo de luxo como 

parte do processo de identificação do sujeito, concernente à ostentação e à diferenciação. 

Também há relação com a influência como que a sociedade consumista se comporta a 

respeito desse estilo de consumir produtos muito valiosos. Para estes dois fatores, tanto a 

variância que quanto a confiabilidade, os quais mostram que os itens correlacionados a eles 

são equivalentes, indicando importância semelhante diante do prazer que causa a compra dos 

artigos de luxo com a exibição do status que as consumidoras sentem ao possuí-los (Tabela 

8). 

O terceiro fator extraído do construto atitudes agrega as opiniões que corroboram com 

a visão de que os artigos de luxo devem ser produtos exclusivos de clientes os adquirem com 

freqüência. Por esta razão o nome dado ao fator foi de Exclusividade. A variância extraída 

pelo fator foi de aproximadamente 16%, o que reflete o valor atribuído pelas respondentes à 

posse de artigos exclusivos ou restritos a pequeno número de compradoras. 

O último fator que se relacionou com o construto sob análise foi nomeado de 

Experiência pessoal e surgiu com apenas duas questões associadas a ele, ligadas ambas a 

aspectos experienciais. A variância recuperada pelo fator é de aproximadamente 11%, que 

somada à extraída pelos outros fatores eleva o total a mais de 67%, representando uma análise 

representativa da amostra estudada. 
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Tabela 8: Análise fatorial do construto Atitudes. 

 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Os escores fatoriais para todas as respondentes, correspondentes a cada um dos quatro 

fatores extraídos na análise do construto Atitudes, foram usados para criar uma nova base de 

dados, com a finalidade de comparar as médias calculadas para os quatro grupos definidos 

anteriormente. Na análise de variância do fator Fonte de prazer, precisou-se rejeitar a 

igualdade das médias na comparação simultânea, conforme mostra a Figura 9, pois o valor da 

significância do resultado foi muito significativo (p<0,01). E para identificar nas comparações 

pareadas quais médias diferem, optou-se por utilizar o teste a posteriori de Scheffé, cujos 

resultados se apresentam na Tabela 9. 

 

Carga  
Fatorial 

Frases ? de  
Cronbach 

% de  

Variância  
explicada 

0,808896  Q22...eu gosto de comprar produtos de luxo 

0,697450  Q23...acho que o luxo está ligado a sonhos e desejos 

0,806220  Q24...em minha opinião os produtos de luxo tornam a vida mais bela 

0,728891  Q28...pessoalmente me sinto atraída por produtos de luxo 

0,667757 Q15 ...são somente para pessoas com tradição familiar ou classe social alta 
0,770044 Q16...estão ligado à ostentação 
0,803022 Q17...servem para mostrar diferença social 

0,684829 Q18...são consumidos e adquiridos por influencia de outras pessoas 

0,708319 Q19...são para imitar os ricos 

0,701522 Q11 ...devem ter qualidade superior 
0,789136 Q12 ...não podem ser produzidos em grande escala 
0,765105 Q13...só devem ser vendidos em lugares especiais e não em muitos pontos de vendas 
0,619470 Q21...não pode ser acessível para um numero grande de pessoas 

0,822118 Q26....o luxo pode estar ligado mais a experiências pessoais do que posse de coisas materiais 

0,670440 Q27....o luxo está ligado aos cinco sentidos das pessoas 

                    Fator 1 - Fonte de prazer 

                    Fator 2 - Exibição de status 

                    Fator 3 - Exclusividade 

                    Fator 4 - Experiência pessoal 

0,689 

20,08 

20,08 

15,91 

10,97 

0,841 

0,832 

0,783 
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                                         Figura 10: Anova do fator Fonte de prazer. 

                                         Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Como se mostra na comparação dos valores do corpo da tabela, apenas o grupo 4, das 

respondentes consumistas, tem médias estatisticamente diferentes daquelas que foram 

calculadas para os outros grupos. 

 

Tabela 9: Teste de Scheffé para as comparações pareadas. 

 

                                                        Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Isto significa que as respondentes pertencentes ao grupo 4 manifestam de maneira 

mais evidente seu prazer pelo consumo dos produtos de luxo, já as que compõem os outros 

grupos não mostram diferenças entre si. 

 Na análise de variância do fator Exibição de status ocorre o mesmo relatado para o 

fator Fonte de prazer. Na comparação simultânea das médias dos quatro grupos verifica-se a 

existência de pelo menos uma muito significativamente diferente entre elas (p < 0,01), como 

se mostra na Figura 11. 

 Tal constatação implicou desenvolver o teste a posteriori de Scheffé, sendo o 

resultado mostrado na Tabela 11. Nela se pode ver que novamente é o grupo 4 que se 

G1: -0,100 G3: -0,560 G2: -0,363 G4: 0,685

G1 0,0517 0,6433 0,0000

G3 0,0517 0,8331 0,0000

G2 0,6433 0,8331 0,0000

G4 0,0000 0,0000 0,0000

Teste de Scheffé: variável  Fator 1  Atitudes 

Probabilidades tabeladas do teste a posteriori
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diferencia, também por se revelar como as que mais valorizam a exibição do seu status 

através da moda de luxo. Entretanto, para este fator, o grupo 2, embora tendo médias 

estatisticamente iguais aos grupos 1 e 3, não apresenta diferenças significativas aos 5% com 

as consumidoras inseridas no grupo 4 (Tabela 10). 

 

 

                                    Figura 11: Anova do fator Exibição de status. 

                                    Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Como na análise fatorial, quando se considerou a variância extraída e a confiabilidade 

dos itens correlacionados ao fator, a semelhança entre os resultados para os dois primeiros 

fatores também ocorre na Anova. 

 

Tabela 10: Teste de Scheffé para as comparações pareadas. 

 

                                         Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 Os resultados da análise de variância para o fator Exclusividade são expressos na 

Figura 11 e na Tabela 11. Na comparação simultânea das médias dos valores dos escores 

G1: -0,300 G3: -0,221 G2: -0,096 G4: 0,511

G1 0,9779 0,8328 0,0000

G3 0,9779 0,9589 0,0009

G2 0,8328 0,9589 0,0560

G4 0,0000 0,0009 0,0560

Teste de Scheffé: variável  Fator 2  Atitudes 

Probabilidades tabeladas do teste a posteriori
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fatoriais das consumidoras, referidos ao terceiro fator, se verifica também a existência de uma 

média que se apresenta diferente dentre elas de modo muito significativo (p<0,01). 

 Feita a comparação post-hoc pelo teste de Scheffé, pode-se constatar que a média que 

difere é a do grupo 3, caracterizado por respondentes menos consumistas. Esse grupo é o que 

tem a menor média (-0,464), diferindo com significância apenas do grupo 1 (Tabela 11). Tal 

resultado mostra que as integrantes do grupo são as que menos importância dão à 

exclusividade que a moda de luxo proporciona para elas. Embora não ocorra diferença 

significativa em relação aos 5% entre a média do grupo 3 com as médias dos grupos 2 e 4, ela 

acontece se a significância for de 10%.  

 

 

                                     Figura 12: Anova do fator Exclusividade. 

                                     Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

Tabela 11: Teste de Scheffé para as comparações pareadas. 

 

                                                       Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Finalmente, a análise de variância para os escores fatoriais derivados do fator 

Experiência pessoal não mostra significância na comparação simultânea, indicando a 

G1: 0,269 G3: -0,464 G2: 0,131 G4: 0,042

G1 0,0012 0,9446 0,6178

G3 0,0012 0,0925 0,0528

G2 0,9446 0,0925 0,9842

G4 0,6178 0,0528 0,9842

Teste de Scheffé: variável  Fator 3  Atitudes 

Probabilidades tabeladas do teste a posteriori
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aceitação de hipótese nula, o que significa a igualdade das médias na comparação simultânea. 

Este resultado está demonstrado na Figura 13. 

 

 

                              Figura 13: Anova do fator Experiência pessoal. 

                                            Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

4.4 ANÁLISE DO CONSTRUCTO EMOÇÕES 

 

 Assim como para o construto Atitudes, a análise fatorial feita manteve o critério de 

Kaiser para retenção dos fatores, a rotação Varimax normalizada e um valor mínimo de 0,60 

de carga fatorial com algum fator para manter o item na análise. 

 Os resultados são apresentados na Tabela 12, na qual se relaciona também a 

porcentagem de variância extraída por fator e a confiabilidade que os itens relacionados ao 

fator expressam. 
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Tabela 12: Análise fatorial do construto Emoções. 

 

            Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Como se observa na Tabela 12, apenas foram retidos dois fatores, por terem 

autovalores maiores do que 1, somando uma variância total extraída de 72,2%.  

O primeiro fator foi chamado de Meu merecimento e expressão. Ele congrega oito 

questões com cargas fatoriais acima de 0,60 e tem, por sua vez, elevada confiabilidade 

(α=0,925). Encontram-se agregados no fator aspectos ligados a uma compensação a esforços 

feitos, conferindo às consumidoras o mérito de comprar artigos de luxo. Neste sentido, sentem 

que os artigos realçam a imagem e demonstram um gosto apurado. Isto, por sua parte, lhes 

possibilita a aproximação com pessoas de interesses associados, pois a moda de luxo 

expressaria melhor sua aparência de sucesso. Aponta ainda para uma saída da rotina, 

distanciando estas consumidoras do lugar comum, que estaria relacionado a produtos básicos. 

 O segundo fator, nomeado Só tenho o melhor, reúne quatro itens que, 

indubitavelmente, traduzem aspectos de qualidade que, no entendimento das consumidoras, 

relacionam-se com os produtos de luxo. Soma-se aos quatro itens um quinto, que demonstra o 

bem-estar que a compra produz. Como ocorreu com o fator 1, a confiabilidade medida pelo 

alfa de Cronbach é muito alta (α=0,924). 

Como para o construto Atitudes, com os escores fatoriais relativos a cada fator, 

desenvolveram-se análises de variância. O valor dos escores foi a variável dependente e o 

preditor categórico foram os grupos identificados na análise de agrupamentos dos blocos 1 e 

Carga  
Fatorial 

Frases ? de  
Cronbach 

% de  
Variância  
explicada 

0,675057 Q29...eles me fazem sair da rotina 
0,601041 Q35... me dão prazer 
0,706511 Q37...compensa meu sacrifício, trabalho, stress 
0,692910 Q38 ...eles transmitem uma imagem de sucesso 
0,749104 Q39 ...mostram meu bom gosto 
0,856766 Q40 ...me aproximam de pessoas com interesses parecidos com os meus 
0,839138 Q41...comunicam quem eu sou com as pessoas com quem quero me relacionar 
0,732693 Q42 ...estimulam sensações agradáveis 

0,860567 Q30 ...eles possuem qualidade superior 
0,902083 Q31 ...eles possuem tecnologia superior 
0,851259 Q32 ...eles têm um desempenho excelente 
0,799442 Q33 ...são inovadores 
0,618309 Q34 ...me trazem bem estar 

                    Fator 1 -Meu merecimento e expressão  

0,925 38,16 

                    Fator 2 - Só tenho o melhor 

0,924 33,99 
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5. Da mesma maneira que antes, também se conseguiu relacionar os fatores extraídos com os 

comportamentos consumistas. 

 Na Anova do Meu merecimento e expressão, precisou-se rejeitar a igualdade das 

médias na comparação simultânea, conforme se vê na Figura 14, com o valor da significância 

do resultado muito menor do que 5% (p<0,01). 

 

 

                                             Figura 14: Anova do fator Meu merecimento e expressão. 

                                             Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

 Como a hipótese nula foi rejeitada, foi efetuado o teste a posteriori para identificar as 

médias que diferem nas comparações pareadas. Como é possível ver na Tabela 13, a média do 

grupo 4 é significativamente maior do que as dos outros três grupos, denotando a grande 

importância que as respondentes consumistas dão às questões que se correlacionam com o 

primeiro fator. 

Ainda pelas comparações duas a duas, verifica-se que a média que alcança o grupo 3, 

as compradoras menos relacionadas ao comportamento de consumo, é também 

significativamente menor do que a do grupo 1 (p < 0,05). 

 

Tabela 13: Teste de Scheffé para as comparações pareadas. 

 

                                             Fonte: Dados do pesquisador. 

G1: -0,155 G3: -0,606 G2: -0,332 G4: 0,764

G1 0,0459 0,8456 0,0000

G3 0,0459 0,6132 0,0000

G2 0,8456 0,6132 0,0000

G4 0,0000 0,0000 0,0000

Teste de Scheffé: variável  Fator 1   Emoções 

Probabilidades tabeladas do teste a posteriori
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 Com relação ao fator 2, Só tenho o melhor, a hipótese de nulidade também teve que 

ser rejeitada (p<0,01), indicando que pelo menos uma das médias difere dentre as quatro 

(Figura 15). Em consequência disto, teve que ser efetuado o teste a posteriori de Scheffé, para 

saber quais as médias diferem nas comparações em pares. 

 

 

                              Figura 15: Anova do fator Só tenho o melhor. 

                              Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 Observando a Tabela 14, constata-se que a média do grupo 3, as menos consumistas, 

difere significativamente das médias dos grupos 1 e 4, por serem as consumidoras que menos 

valorizam a qualidade dos produtos de luxo. 

 

Tabela 14. Teste de Scheffé para as comparações pareadas 

 

                                        Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

 

 

G1: 0,207 G3: -0,547 G2: -0,004 G4: 0,224

G1 0,0007 0,8232 0,9997

G3 0,0007 0,1377 0,0005

G2 0,8232 0,1377 0,7871

G4 0,9997 0,0005 0,7871

Teste de Scheffé: variável  Fator 2  Emoções 

Probabilidades tabeladas do teste a posteriori
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4.5 ANÁLISE DAS PREFERÊNCIAS ASSINALADAS 

 

Para finalizar a análise dos dados levantados, foi feito estudo das preferências 

declaradas em primeiro lugar de marcas de roupas, de acessórios e de sapatos. O 

processamento implicou gerar uma tabela disjuntiva completa para as respondentes, 

considerando os três tipos de produtos. Em seguida, os dados foram analisados com o método 

de correspondências, o que permitiu gerar uma nova tabela, considerando os três primeiros 

fatores extraídos. O número de consumidoras incluídas na análise diminuiu para cento e 

oitenta e uma, pois muitas deixaram de responder sua preferência por algum ou todos os tipos 

de produtos considerados na survey. 

Com as coordenadas geradas para cada respondente por fator, foi possível fazer uma 

análise de agrupamentos, com a finalidade de reunir as consumidoras em grupos homogêneos. 

Usando os mesmos critérios antes assinalados, método de Ward para efetuar as ligações e a 

distância euclidiana para medir a parecença, obteve-se o resultado que se mostra por meio do 

dendrograma (Figura 16). 

 

 

             Figura 16: Dendrograma. 

             Fonte: Dados do pesquisador . 

 

O corte na distância de junção 24 define três grupos de consumidoras, os quais foram 

usados posteriormente como variáveis categóricas para efetuar uma análise de variância com 

a soma das notas dadas pelas respondentes ao bloco 1 e ao bloco 5, relativos ao construto 
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comportamento de consumo. Os resultados das comparações simultâneas são mostrados para 

o bloco 1 na Figura 17 e para o bloco 5 na Figura 18. 

 

 

                              Figura 17: Anova do construto comportamento de consumo (bloco 1). 

                                            Fonte: Dados do pesquisador. 

 

 

Visto o valor da significância do resultado (p=0,017), deve-se rejeitar a hipótese 

nulidade, a que sugere a igualdade das três médias. Assim sendo, desenvolveu-se o teste a 

posteriori de Scheffé, para as comparações pareadas, cujo resultado se apresenta na Tabela 

15. Sua análise indica que o grupo 3 tem uma média de 34,25, significativamente menor do 

que a média que alcança o grupo 1. 

 

Tabela 15: Teste de Scheffé para as comparações pareadas. 

 

                                                        Fonte: Dados do pesquisador. 

 

A análise de variância do bloco 5, conforme se expõe na Figura 17, não denota 

significância na comparação simultânea, o que traduz que as médias dos três grupos são 

estatisticamente iguais. Esse resultado indica que os três grupos têm o mesmo comportamento 

de consumo quando medido pelo bloco 5. 

Prob. tabeladas do teste a posteriori

G1: 39,714 G3: 34,250 G2: 38,150

G1 0,018799 0,879939

G3 0,018799 0,452864

G2 0,879939 0,452864

Teste de Scheffé: variável  SB1
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                                             Figura 18: Anova do construto comportamento de consumo (bloco 5). 

                                            Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Considerando a relação existente entre ambos os blocos, os de números 1 e 5, medida 

pelo coeficiente de correlação, também se fez uma Anova usando a soma total das notas dadas 

a ambos os blocos como variável dependente. O resultado se apresenta na Figura 19, na qual 

se constata que só existem diferenças se a significância for de 10%.  

 

 

                                            Figura 19: Anova do construto comportamento de consumo (blocos1 e 5). 

                                            Fonte: Dados do pesquisador. 
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Tabela 18: Teste de Scheffé para as comparações pareadas. 

 

                                                   Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Considerada a significância de 0,10 e realizado o teste de Scheffé, como se mostra na 

Tabela 16, novamente é o grupo 3 quem possui a menor média, o que demonstra ser o menos 

consumista. 

Prob. tabeladas do teste a posteriori

G1: 73,262 G3: 65,786 G2: 69,400

G1 0,098831 0,786469

G3 0,098831 0,810243

G2 0,786469 0,810243

Teste de Scheffé: variável  SB1+SB5
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O mercado de luxo, certamente, é diferente dos mercados considerados convencionais. 

Em especial, a clientela deste mercado possui um alto poder aquisitivo, como se constatou 

neste estudo, para produtos como roupas, sapatos e acessórios. 

Ao se reconhecer o comportamento do consumidor como sendo um conjunto de 

atividades, segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), o estudo serviu para identificar os 

fatores que influenciam a compra de produtos de moda feminina de luxo em relação às 

características sociodemográficas das consumidoras de Chapecó, SC.  

Como visto nos dados apresentados pela Prefeitura da Cidade de Chapecó (PMC), nos 

últimos anos houve prevalência da população feminina (Quadro 02), assim como um aumento 

muito significativo no emprego formal, fechando 2010 com 7,34%, enquanto no estado o 

valor atingiu 6,21 e a média para o Brasil foi de 6,48 (PMC, 2011). 

Como mencionado anteriormente, a presença maciça das mulheres no consumo de 

luxo é o setor que mais cresceu na última década. Isto pode estar relacionado ao aumento de 

poder de consumo da mulher com sua participação no mercado de trabalho, segundo 

conclusão do trabalho de Galhanone (2008), que aponta a grande ascensão do poder aquisitivo 

que a mulher tem conquistado nas últimas duas décadas. 

Analisando o estudo de Ponchio et al. (2007) e de Galhanone (2008) e comparando-os 

aos resultados desta pesquisa, é possível discutir semelhanças e discordâncias. A pesquisa de 

Ponchio et al. (2007, p. 17) evidencia o comportamento de consumo de produtos do 

consumidor de baixa renda. Esses autores traduziram e adaptaram instrumentos para 

mensuração do constructo materialismo, dos quais, no presente trabalho, foram utilizados os 

itens que medem a escala de materialismo. 

Ponchio et al. (2007) utilizaram uma escala de cinco pontos, enquanto a usada no 

estudo realizado em Chapecó foi de sete pontos, o que impossibilita a comparação direta das 

pontuações médias de cada item. Não obstante é possível dizer que na maioria das vezes, em 

seis oportunidades, há coincidência no tipo de resposta, ou seja, quando houve uma média 

baixa no estudo daqueles autores também foi baixa para a presente pesquisa. Das três questões 

remanescentes, duas tiveram médias baixas no estudo de Ponchio et al. (2007) e altas neste. 

Com relação ao estudo de Galhanone (2008), pode-se destacar que teve como objetivo 

analisar as atitudes de consumo de produtos luxuosos ou sofisticados a partir do 
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comportamento e das emoções. A pesquisa dessa autora contempla uma amostra de 

aproximadamente 290
1
 pessoas divididas dentro do Estado de São Paulo nas regiões: Grande 

São Paulo (250 pessoas), interior de São Paulo (19 pessoas) e demais regiões próximas (16 

pessoas). 

A amostra de Galhonone (2008) analisa ambos os gêneros, apresentando uma 

frequência de 115 homens e 175 mulheres. Assim, o público feminino representou 60% da 

pesquisa. A faixa etária correspondente foi de 20 a acima de 55 anos e o grau de instrução vai 

do Ensino Médio (3,8%), Ensino Superior incompleto (16,6%), Ensino Superior completo 

(25,2%) e pós-graduação (54,5%). A autora utilizou divisão de faixas de renda segundo a 

Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP), 2007, identificando em sua 

pesquisa que 60,1% pertencem à classe A1 e possuem renda superior a R$ 9.733,47.  

Este estudo, realizado apenas em Chapecó, utilizou como referência metodológica a 

obra de Galhanone (2008) e apresenta especificidades, das quais se destacam: somente o 

público feminino; uma amostra de 207 respondentes; faixa etária entre 18 anos a 55 ou mais; 

e escolaridade dividida em três indicadores (Ensino Médio, graduação completa e pós-

graduação completa). Também delimita áreas profissionais, com o intuito de analisar as faixas 

de renda familiar. 

Ao contrário também do estudo de Galhanone (2008), que demonstrou que a maioria 

dos consumidores de luxo (60,1%) são pertencentes à classe A1, utilizando a mesma tabela de 

renda empregada por essa autora, comprova-se que a maioria das consumidoras de luxo de 

Chapecó são das classes A2 e B1. 

Estas diferenças repercutem na análise comparativa dos resultados. A respeito do 

construto atitudes, Galhanone (2008) faz sua análise com base em seis fatores, que 

representaram 63,91% da variância. Na presente pesquisa, tendo usado o critério de Kaiser, 

foram considerados só quatro fatores, com uma variância extraída de 67,04%. Alguns 

aspectos que podem ter contribuído para esta divergência foram: a condição espacial da 

pesquisa, o público-alvo e a escolaridade, dentre outros. Estas diferenças decorrem pelos 

dados serem mais homogêneos na Cidade de Chapecó e por não se ter trabalhado com a 

diversidade regional do comércio. 

Na análise fatorial do constructo atitudes, Galhanone (2008, p. 167) identifica os 

fatores Old money e Influência cultural. Este último fator pode ser associado à diversidade 

                                                 
1
 Galhanone (2008) referencia na p. 141, item 4.1 “Análise descritiva da amostra”, 290 pessoas envolvidas, no 

entanto, na manifestação da Tabela 5 - “Perfil da Amostra por região”, a autora contempla apenas frequência 

de 285.  
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regional de sua pesquisa. Quanto ao fator denominado Old Money, das questões nele incluídas 

no estudo de Galhanone (2008), apenas a afirmativa „só pessoas com tradição e classe social 

seriam consumidores’ ocorre no fator Exibição de status no estudo das consumidoras de 

Chapecó. O outro item presente no fator, na pesquisa daquela autora, ‘as pessoas necessitam 

de cultura especial para consumir o luxo’, foi eliminado no presente estudo por não atingir 

uma correlação mínima de 0,60 com algum dos fatores. 

Galhanone (2008) vincula o luxo a uma questão de status, sem perder a qualidade e a 

característica de exclusividade e raridade. Esta pesquisa também evidenciou que as 

chapecoenses compreendem o luxo como expressão de tais características.  

Moura (2008) afirma que o consumidor de moda de luxo se comporta de acordo com 

as referências e os costumes da “sociedade”, porém sempre respeitando sua personalidade e 

individualidade, preferindo exclusividade. Esses comportamentos estiveram presentes nas 

consumidoras participantes da pesquisa em Chapecó.  

Conforme mostrado na Tabela 12, o construto emoções foi expresso por dois fatores 

chamados Meu merecimento e expressão e Só tenho o melhor, que recuperaram 72,2% da 

variância dos dados. Para o mesmo construto, que Galhanone (2008) denominou Espaços 

Emocionais, foram extraídos cinco fatores, que recobraram 68,2% da variabilidade. À 

semelhança do ocorrido com o construto atitudes, a maior heterogeneidade dos dados obtidos 

no Estado de São Paulo ocasionou as diferenças apontadas. 

Também se leva em consideração que, no questionário empregado na pesquisa de 

Chapecó, foram excluídas sete das questões utilizadas por Galhanone (2008). Quatro delas 

compõem o fator 4 no estudo daquela autora, tornando impossível o surgimento de um fator 

equivalente para o estudo em Chapecó. As três restantes, que participaram do fator 1 no 

trabalho de Galhanone, ao não serem incluídas no questionário, foram substituídas por outras 

três questões que faziam parte do fator 3. Apesar das diferenças apontadas na análise do 

construto, sua interpretação é similar para ambas as pesquisas. 



 
87 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões a partir dos resultados obtidos e da sua 

discussão feita no capítulo anterior, partindo-se de cada um dos objetivos específicos da 

pesquisa. Por fim, apresentam-se as limitações do trabalho e as sugestões para pesquisas 

futuras. 

O consumo de produtos de luxo é difícil de predizer com base em medidas objetivas e 

reais, pois não há uma acepção única, devido principalmente pela sua natureza simbólica 

(TOUZANI; LAOUITI, 2011). No universo feminino, dentre os itens de luxo com alta 

demanda, encontram-se roupas, sapatos, bolsas e acessórios, os quais, segundo as 

consumidoras desses produtos entrevistadas em Chapecó, relacionam-se com a elegância e 

com a imagem das usuárias na sociedade. 

Observa-se que as respondentes dão prioridade para a qualidade do produto, 

independentemente do valor; mesmo que um determinado artigo de luxo seja muito caro, mas 

se atender à necessidade, certamente ele será adquirido. As participantes mais jovens na 

survey, até 19 anos, consomem produtos caros de modo geral, com repasse dos custos para os 

pais ou para os responsáveis, pois a maioria ainda é financeiramente dependente. Já o público 

que mais consome artigos de luxo nesta pesquisa possui renda própria e se encontra na faixa 

etária entre 20 e 29. No entanto, se for somada a faixa de 30 a 39 anos, que também está 

formada por consumidoras que têm renda pessoal, passa mais da metade das respondentes 

(69%). 

Ao se considerar o grau de instrução das consumidoras, como elas têm concluído 

como mínimo o Ensino Médio, deve-se concluir que a amostra esteve composta por um 

público com alta escolaridade. Por outra parte, ao se levar em conta a renda familiar, percebe-

se que apenas 34% das respondentes recebiam mensalmente o que equivalia até dez salários 

mínimos na época do levantamento de dados, as demais tem renda superior. 

Isso poderia mostrar alguma influência, como sugerido por Bayet et al. (1991), de que 

as diferenças nas estruturas de consumo devem-se principalmente à disparidade dos ingressos 

no mercado de trabalho mais que as distinções dos contextos profissionais ou sociais. 

Entretanto as diversas profissões relatadas, junto às atuais facilidades no crédito, podem 

interferir de maneira a minorar as diferenças indicadas por aqueles autores. 

Ao  segmentar  a  amostra  com  base  no  consumo,  medido  no  questionário sob dois  
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enfoques, materialismo e comportamento das respondentes, foi constatada a presença de 

quatro grupos homogêneos. Eles são compostos, num extremo, por mulheres que são 

consumistas, passando logo por dois grupos intermediários até chegar ao outro extremo, um 

grupo que apresenta um comportamento não consumista e menos relacionado ao 

materialismo. Este resultado permite concluir que os grupos identificados são de grande 

importância para a abordagem da verificação dos aspectos que influenciam a compra de 

produtos de moda feminina de luxo, particularmente ao considerar suas igualdades e suas 

diferenças de comportamento em relação às atitudes ou às emoções. 

As análises feitas, os resultados obtidos e a sua discussão com os construtos atitudes e 

emoções levam a concluir que as diferenças encontradas com o estudo de Galhanone (2008) 

têm sustentação na maior homogeneidade da amostra que foi pesquisada em Chapecó. Por 

outra parte, as diferenças nos comportamentos que se verificaram nas diversas dimensões em 

que os construtos estiveram compostos foram ressaltadas pelo uso da análise de variância, 

mostrando diferenças significativas ora para o grupo consumista, ora para o não consumistas. 

Relações equivalentes foram comprovadas ao pesquisar as preferências das 

consumidoras pelos produtos de luxo, considerando-se: roupas, sapatos e acessórios. A 

conformação de grupos com base nessas preferências e os testes posteriores desenvolvidos 

para verificar se os comportamentos de consumo eram iguais para eles possibilitam concluir 

que os grupos consumistas mostram nas suas escolhas diferenças significativas em relação ao 

grupo não consumista. 

A presente pesquisa teve diversas limitações que impossibilitaram chegar a conclusões 

mais abrangentes. Dentre elas, pode-se mencionar o fato de se ter trabalhado com apenas uma 

loja que, embora representativa, não disponibiliza todas as marcas de artigos de luxo, por 

exemplo. Outro aspecto foi a definição da população a extrair a amostra, limitando às 

consumidoras que fazem no mínimo uma compra mensal, o que limita os achados a esse 

público. Todavia se deve considerar o fato de não ter incluído várias questões do instrumento 

original de pesquisa que se adaptou para o estudo em Chapecó. 

 Como recomendação para novos estudos, sugere-se que seja considerado também o 

consumidor de moda de luxo do gênero masculino, pois está aumentando o espaço dedicado a 

esse público na mídia, bem como nas lojas. Outro aspecto a ser recomendado é a inclusão de 

outras classes sociais nos levantamentos, devido às mudanças ocorridas na formação da 

estrutura social do Brasil nos últimos anos, particularmente pela estabilidade econômica e 

pela ampliação do crédito.  
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 APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Questionário nº 01 

 
PESQUISA SOBRE O COMPORTAMENTO DA CONSUMIDORA DE PRODUTOS DE MODA FEMININA 

 

Esta é uma pesquisa acadêmica do curso de Mestrado em Administração da UNIVALI e tem como 

objetivo analisar o comportamento das consumidoras de produtos de moda feminina de luxo. Sua opinião é 

muito importante para que se possa aperfeiçoar a oferta desses produtos. Portanto solicitamos sua colaboração 

para responder as questões a seguir. 

 

Expresse a intensidade de sua concordância ou discordância às afirmações do Bloco 1, atribuindo nota de 

1 a 7, sendo que 7 equivale a “Concordo Muito’ e 1 para “Discordo muito”: 

Bloco I 

Com relação ao consumo eu... 
Concordo  

muito 

Discordo  

muito 

 07 06 05 04 03 02 01 

Q1... admiro as pessoas que possuem casas, carros e roupas caras.                            

Q2...gosto de gastar dinheiro com coisas caras.        

Q3...penso que minha vida seria melhor se tivesse coisas que não tenho.        

Q4...sinto muito prazer em comprar.        

Q5...ficaria muito mais feliz se pudesse comprar mais coisas.        

Q6...gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas.        

Q7...gosto de muito luxo em minha vida.        

Q8... sinto-me incomodada quando não posso comprar tudo que quero.        

Q9... penso que gastar muito dinheiro está entre as coisas mais 

importantes da vida. 

       

 

 

Assinale a nota que expressa sua concordância ou discordância às afirmações do Bloco 2, usando a escala 

de 1 a 7, sendo que 7 equivale a “Concordo Muito’ e 1 para “Discordo Muito”:                                                           

Bloco 2  

 

Os produtos de luxo.... 
Concordo  

muito 

Discordo  

muito 

 07 06 05 04 03 02 01 

Q10... devem ser sempre caros.        

Q11... devem ter qualidade superior.        

Q12... não podem ser produzidos em grande escala.        

Q13... só devem ser vendidos em lugares especiais e não em muitos 

pontos de vendas. 

       

Q14... são para pessoas que possuem conhecimento ou cultura para 

adquirir um produto de luxo. 

       

Q15... são somente para pessoas com tradição familiar ou classe social 

alta.  

       

Q16... estão ligado à ostentação.        

Q17...  servem para mostrar diferença social.        

Q18... são consumidos e adquiridos por influência de outras pessoas.        

Q19... são para imitar os ricos.        

Q20...são um mundo distante que não faz parte de minha realidade.        

Q21... não podem ser acessíveis para um número grande de pessoas.        
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Preencha as notas do Bloco 3, indicando sua concordância ou discordância, usando a escala de 1 a 7, sendo 

que 7 equivale a “Concordo Muito’ e 1 para “Discordo Muito”: 

Bloco 3  

  

Com relação ao consumo posso afirmar que... 
Concordo  

muito 

Discordo 

muito 

 07 06 05 04 03 02 01 

Q22...eu gosto de comprar produtos de luxo.        

Q23...acho que o luxo está ligado a sonhos e desejos.        

Q24....em minha opinião os produtos de luxo tornam a vida mais bela.        

Q25...eu não sinto receio de usar produtos de luxo de forma errada.        

Q26...o luxo pode estar ligado mais a experiências pessoais do que 

posse de coisas materiais. 

       

Q27...o luxo está ligado aos cinco sentidos das pessoas.        

Q28...pessoalmente me sinto atraída por produtos de luxo.        

 

Expresse a intensidade de sua concordância ou discordância às alternativas do Bloco 4, atribuindo nota de 

1 a 7, sendo que 7 equivale a “Concordo  Muito’ e 1 para “Discordo Muito”: 

Bloco 4  

  

Eu consumo produtos de luxo porque... 
Concordo  

muito 

Discordo 

muito 

 07 06 05 04 03 02 01 

Q29...eles me fazem sair da rotina.                 

Q30... eles possuem qualidade superior.        

Q31...eles possuem tecnologia superior.        

Q32... eles têm um desempenho excelente.        

Q33...são inovadores.        

Q34... me trazem bem-estar.        

Q35... me dão prazer.        

Q36... eu mereço.        

Q37... compensa meu sacrifício, trabalho, stress.        

Q38... eles transmitem uma imagem de sucesso.        

Q39... mostram meu bom gosto.        

Q40... me aproximam de pessoas com interesses parecidos com os 

meus. 

       

Q41...comunicam quem eu sou com as pessoas com quem quero me 

relacionar. 

       

Q42... estimulam sensações agradáveis.        

Q43... sempre estão na moda.        

 

Assinale a nota de 1 a 7 que expressa sua concordância ou discordância nas alternativas do Bloco 5, sendo 

que 7 equivale a “Concordo Muito’ e 1 para “Discordo Muito”: 

Bloco 5   

  

Eu posso afirmar que... 
Concordo  

Muito 

Discordo 

muito 

 07 06 05 04 03 02 01 

Q44....possuo produtos de luxo com frequência.        

Q45....compro produtos de luxo sem planejar muito.        

Q46...vejo muita diferença entre comprar produtos de luxo originais e 

não originais. 

       

Q47... recomendo produtos de luxo a outras pessoas.         

Q48... estou sempre atenta às tendências e à moda.        

Q49...gosto de mostrar que conheço sobre marcas e produtos de luxo.        

Q50... prefiro economizar em outras coisas para comprar produtos de 

luxo. 

       

Q51... compro produtos de luxo mesmo sem me achar muito rica.        
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Assinale no Bloco 6 as marcas que você compra em ordem de preferência, podendo destacar de 1 a 5, 

sendo que 5 equivale a de “Maior Preferência” e 1 a de “Menor Preferência”:   

Bloco 6 - Marcas Usadas       

Roupas Acessórios Sapatos 

Vivaz (   ) 

C. Klein Jeans (   ) 

Cori (   )  

awford (   ) 

Diesel (   ) 

Bobstore (   )   

Animale (   ) 

Lacost (  )  (  ) 

Le Lis Blanc (   )                  

Miss Sexty (   ) 

Osklen (   ) 

Zoomp (   ) 

 

Outras? Quais? 

______________________ 

____________________ 

 

Mezzo Punto (   )  

Mont Blanc (   ) 

Victor Hugo (   ) 

Santa Marinella (   ) 

Constança Basto (   ) 

Ray Ban (   ) 

Tutu Ferreira (  )    

Juliana Manzine (   ) 

Mary Design (   )  (  ) 

Ciça e Renata (   )  

Acessórios Modernos (   ) 

Bebete (   ) 

Dani Depi (   )  

Gabriela Faraco (   ) 

Outras? Quais? 

____________________ 

_____________________ 

Prada (   ) 

Sérgio Rossi (   ) 

Alexsander MacQueen (   ) 

Handcrafted With Love (   ) 

Corello (   ) 

Capodarte (   ) 

Arezzo (   ) 

Zeferino (   ) 

Luiza Barcelos (   ) 

Datelli (   ) 

Carmen Stefens (   ) 

Santa Lolla (   ) 

Schutz (   ) 

Outras? Quais? 

____________________ 

______________________ 

 

 

Assinale no Bloco 7 as alternativas que caracterizam o perfil das entrevistadas 

Bloco 7       

Idade Renda familiar Escolaridade 

Até 19 anos (   ) 

De 20 a 29 anos (   ) 

De 30 a 39 anos (   ) 

De 40 a 55 anos (   ) 

Acima de 55 anos (   ) 

Até R$ 5.100,00  

De R$ 5.101 a R$ 8.700,00 

De R$ 8.701 a R$ 12.750,00 

Acima R$ 12.750,00  

Ensino Médio completo (  ) 

Graduação completa (  ) 

Pós-Graduação completa (  ) 

 

Trabalha?    Sim (   )              Não (   )  

Qual profissão ou ocupação?   

Cidade que reside:   

 

Obrigada por sua participação. 

 

Cleidenara Maria Mohr Weirich. 


