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RESUMO 

 

Esta dissertação teve por objetivo a caracterização dos recursos e capacidades envolvidos nas 

estratégias de negócios mais recorrentes nas empresas de confecção de luxo, visando à 

vantagem competitiva, levando em conta a percepção de gestores e clientes deste tipo de 

produto. Foram utilizados os conceitos referentes à visão baseada em recursos e à estratégia. 

Para tanto, foram revisados os construtos de valor percebido, vantagem competitiva, 

administração estratégica e recursos estratégicos. O método de pesquisa adotado foi 

exploratório descritivo de natureza qualitativa, com entrevistas realizadas com base em um 

roteiro semiestruturado. Foram entrevistados seis gestores de empresas de confecção de luxo e 

seis consumidoras destas empresas. A análise de conteúdo foi a técnica utilizada para o 

tratamento e interpretação dos dados coletados. Como resultado, foi possível identificar os 

recursos estratégicos fonte de vantagem competitiva para as empresas estudadas, são eles, o 

estilista, a reputação da griffe e a capacidade de inovação do estilista. Por meio do modelo 

VRIO foram identificados indícios que apontam estes recursos como valiosos, raros, difíceis 

de imitar e dependentes das condições organizacionais para utilização total de seu potencial. 

A partir da análise dos dados coletados foi possível perceber que o produto de luxo busca a 

perfeição desde o momento da sua concepção e para isso é necessário que ele seja feito com 

elevado padrão estético, sendo raro e inacessível, concebido a partir de ideias inovadoras.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Luxo, VBR, Estratégia, Vantagem Competitiva, Prêt-à-Porter. 



  

ABSTRACT 

 

This dissertation investigated the characterization of features and capabilities involved in 

business strategies more applicants in companies production of luxury, seeking competitive 

advantage,  taking into account the perception of managers and customers of this type of 

product. The concepts used were related to resource-based view and strategy. Thus, the 

constructs were revised perceived value, competitive advantage, strategic management and 

strategic resources. The research method adopted was exploratory and descriptive, qualitative 

in nature, with interviews conducted based on a semi structured script. Were interviewed six 

managers of companies production of luxury and six consumers these companies. The content 

analysis technique was used for the treatment and interpretation of the data collected. As a 

result, it was possible to identify the resources strategic source of competitive advantage for 

companies studied, they are, the designer, the reputation of the brand name and innovation 

capacity of the designer. Through the model identified VRIO evidence points these resources 

as valuable, rare, difficult to imitate and dependent on the conditions organizational for use of 

your full potential. From the analysis of data collected was possible to see that the luxury 

product aims for perfection from the moment of conception and this requires that it be done 

with high aesthetic standard, is rare and inaccessible and conceived from innovative ideas. 

 

KEYWORDS: Luxury, RBV, Strategy, Competitive Advantage, Prêt-à-Porter. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Esta dissertação trata dos recursos e capacidades detidos pelas empresas de confecção 

de luxo, utilizados nas estratégias de negócios destas empresas, visando à vantagem 

competitiva.  

Segundo Lacerda (2011), o consumo de bens de luxo no Brasil vem movimentando 

cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano, desde 2003, o que torna o país responsável por 70% 

do consumo de luxo da América Latina, e a cidade de São Paulo representa 75% do mercado 

de luxo do Brasil. Este segmento apresenta como perfil de consumidor, pessoas que se dispõe 

a pagar preços premium, em troca dos valores  percebidos, dentre eles o aumento da auto- 

estima. Conforme dito por Ferreirinha, consultor de griffes de luxo estima-se que há cerca de 

550 mil clientes ativos no segmento de bens de luxo (LACERDA, 2011). 

O Diário do Comércio (2011) afirmou que em 2010 houve aumento de 11,3%  no 

número de milionários brasileiros comparado ao ano anterior. Segundo dados do 11º Relatório 

sobre a Riqueza Global (2011), pessoas que possuem mais de US$ 1 milhão, os quais 

compõem 29,7 milhões de pessoas, ou seja, menos de 1% da população mundial passaram a 

controlar 38,5% da riqueza mundial.   Em outras palavras, a fortuna dessas pessoas alcançou 

US$ 89 trilhões, sendo US$ 20 trilhões a mais do que em 2010. Em 2010, os milionários 

detinham 35,6% da riqueza mundial.  

 Em 2008 o mercado brasileiro de luxo respondia por 3% do PIB (PEQUENAS, 2010). 

Em 2009 este mercado faturou US$ 6,23 bilhões, crescendo 4% em relação à 2008, já em 

2010 houve um crescimento de 11% (MODASPOT, 2011).  O fato de o setor do luxo ter 

ganhado espaço na mídia se deveu ao aumento da renda e do acesso ao crédito (GOMES DE 

SÁ, 2008). Isso justifica o crescimento dos investimentos no setor, os quais passaram de US$ 

950 milhões em 2008 para US$ 1,24 bilhão em 2009 (PEQUENAS, 2010). 

A palavra luxo possui diversos significados, sendo alguns positivos e outros negativos. 

Luxo pode ser relacionado a algo raro, refinado, exclusivo, caro, belo, elegante ou até mesmo 

esnobe, supérfluo, exagerado, extravagante e ostensivo (ALLÉRÈS, 2006; D’ÂNGELO, 

2006; GOMES DE SÁ, 2008; LOMBARD, 1989; SCHWERINER, 2005). Tudo o que não faz 

parte do dia a dia pode ser visto como luxo, em outras palavras, tudo o que é raro, não comum 

e nem usual é luxuoso, segundo Castarède (2005). Porém, o conceito de luxo variou conforme 

o passar dos anos. Ainda conforme Castarède (2005), luxo é uma forma de parecer e dominar, 

com desejo de seduzir, de proporcionar ou proporcionar-se prazer. 

http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,DML13272-17149,00-CRESCIMENTO.html
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Conforme a revista Exame (2011), a gestão do luxo usa ferramentas que levam o 

consumidor a tomar decisões com base em suas emoções e seus desejos, não pela real 

necessidade, sendo esta a sua estratégia de diferenciação. Essa gestão do luxo norteia os 

empresários pela visão de longo prazo.  

Na mesma edição da revista Exame (2011) Carlos Ferreirinha, consultor em luxo no 

Brasil, afirma que há 10 anos o luxo não era visto como negócio que precisasse de 

gerenciamento, mas apenas como associação à moda. Hoje o luxo faz parte de um mercado 

em ebulição o qual demanda estratégias para que o consumidor perceba de maneira 

diferenciada as griffes do setor. O Brasil é considerado diferente dos outros países 

emergentes, tais como China, Rússia, Índia e África do Sul, quando o assunto é confecção de 

luxo, visto que é o único país a apresentar diversas griffes nacionais no segmento (EXAME, 

2011). 

No setor de bens de luxo são encontrados 35 subsetores, dentre os quais está o de 

vestuário, focado no presente trabalho (CAROZZI, 2005; LACERDA, 2011). O luxo também 

pode ser classificado em três diferentes níveis conforme a acessibilidade dos produtos e 

serviços, quais sejam, o luxo inacessível ou super luxo que é acessível a poucos 

consumidores, o luxo intermediário que apresenta itens aos quais normalmente se paga a mais 

em função da marca ou griffe e o luxo acessível no qual se encontram bens que são 

diferenciados dos produtos do universo comum (CASTARÈDE, 2005). Este trabalho 

abrangerá apenas o primeiro nível de luxo, o nível acessível. 

No universo da moda, o vestuário de luxo incorpora o prêt- à- porter, que teve origem 

em 1949, quando o estilista francês Jean-Claude Weill, resolveu criar uma linha de roupas 

conhecidas como “pronto para vestir” (MORELLI, 2008). Contudo anos mais tarde estas 

peças de roupas passaram a compor as desejadas roupas de griffe ou marcas de luxo. Segundo 

Morelli (2008), daquele momento em diante o prêt- à- porter se tornou sinônimo de elegância 

e status elevado, já que cada marca passou a ser associada à assinatura de um estilista ilustre. 

Assim, foi a partir do surgimento do prêt- à- porter  que surgiu a marca e a importância do 

estilista e da etiqueta. 

Carozzi (2005) apresenta uma relação de griffes estrangeiras do setor prêt- à- porter, 

presentes no Brasil, são elas: Christian Dior, Armani, Chanel, Bvlgari, Marc Jacobs, Hermés, 

Burberry, Ralph Lauren. 

Dentre as principais griffes brasileiras de confecção de luxo feminina acessível estão, a  

Fruit de la Passion, a Animale, a Lelis Blanc,  a Osklen, a Bobô, e a Pedro Lourenço. Quanto 

as principais griffes intermediárias, contam-se, a Carlos Miele, a Glória Coelho e a Reinaldo 
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Lourenço. No que se refere às principais griffes brasileiras de confecção de luxo feminina 

inacessível estão a Adriana Barra e a André Lima (MISMETTI, 2008; MALDONADO, 

2009). 

Este estudo aborda o luxo não como supérfluo ou esnobe, mas sob o ponto de vista em 

de que este tipo de produto é considerado necessário e primordial, uma vez que para seu 

público alvo ele faz parte de suas necessidades seja profissional, pessoal, psicológica, social 

ou principalmente como fator de diferenciação. 

A partir de tais considerações, assume-se que esse negócio encontra-se em constante 

ascensão.  Dado o tema tratar de questões ligadas à administração estratégica, este estudo 

utiliza a abordagem da visão baseada em recursos (VBR) complementada pela abordagem do 

posicionamento.   

A VBR foca o ambiente interno (BARNEY, 1991) e a do posicionamento, que foi 

adotado nos estudos de Porter (1979; 1985), no ambiente externo. Não obstante essa diferença 

de foco, ambos os enfoques podem se complementar (PETERAF; BARNEY, 2003), o que 

será adotado neste estudo.  

Para Barney e Hesterly (2011) a estratégia de uma empresa pode ser entendida como 

uma teoria sobre como ela deve integrar recursos e capacidades para obter vantagens 

competitivas, por meio da geração de valor com os seus produtos no mercado. Mais 

especificamente, Johnson, Scholes e Whittington (2007), consideram a estratégia como a 

direção e o escopo de uma empresa que obtém vantagens em um ambiente em mudanças, no 

longo prazo, por meio dos seus recursos e competências, tendo em vista atender às 

expectativas dos seus stakeholders. 

A vantagem competitiva da empresa, de acordo com a VBR, decorre da adoção de 

estratégias fundamentadas na gestão do seu conjunto de recursos e capacidades específicos 

(BARNEY; CLARK, 2007). De acordo com Barney (1991) a combinação de um conjunto de 

recursos, que sejam específicos da empresa, juntamente com suas capacidades, pode levá-la à 

criação de maior valor tanto para os clientes quanto para os acionistas. 

Segundo Barney (1991), os recursos de uma empresa incluem todos os seus ativos, 

competências, processos organizacionais, informações e conhecimentos que a mesma é capaz 

de combinar para implementar estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia. 
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1.1 Questão de pesquisa 

 

A vista dessas considerações foi definida como a questão de pesquisa para este estudo: 

que recursos e capacidades das empresas de confecção de vestuário de luxo são 

utilizados na busca pela vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes?  

Sampieri, Collado e Lucio (2006), entendem que a formulação do problema de 

pesquisa é o aperfeiçoamento e a estruturação formal da ideia da pesquisa. Conforme 

Marshall e Rossman (1999), esta questão inicialmente é uma curiosidade ou fenômeno 

anormal que chama a atenção do pesquisador, sendo assim, seu intuito é explicar, descrever 

ou explorar o fenômeno objeto do estudo. 

 

1.2 Objetivos 

             

1.2.1 Geral: 

O objetivo geral desta pesquisa foi definido como: caracterizar os recursos e 

capacidades envolvidos nas estratégias de negócios mais recorrentes nas empresas de 

confecção de luxo visando à vantagem competitiva, levando em conta a percepção de 

gestores e clientes deste tipo de produto. 

Segundo Richardson et al. (2007), os objetivos são extraídos da questão de pesquisa, 

sendo que o objetivo geral deve dar uma ampla visão do assunto estudado e o pesquisador é o 

responsável por revelar tal importância e qual a contribuição para a ampliação do 

conhecimento (SANTOS; PARRA, 1998). 

A delimitação à percepção dos gestores das empresas se deve a ser esta a unidade de 

análise adotada no estudo, sendo recursos e capacidades o nível das análises. 

         

   1.2.2 Específicos: 

Como objetivos específicos foram definidos: 

1. Conhecer a percepção dos benefícios dos produtos de vestuário de luxo, tanto 

da parte das consumidoras quanto dos gestores das empresas de confecção de 

luxo. 

2. Conhecer as estratégias de negócios específicas voltadas à obtenção da 

vantagem competitiva, com foco em oportunidades e ameaças;  

3. Caracterizar os recursos e as capacidades estratégicos das empresas de 

confecção de luxo, envolvidos nas estratégias de negócios; 
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Santos (1999) argumenta que os objetivos específicos compõem o objetivo geral do 

estudo, o qual pode ser desdobrado em quantos objetivos específicos forem necessários para a 

solução da questão de pesquisa. 

 Esta dissertação está desenvolvida de acordo com os capítulos a seguir 

apresentados de maneira sucinta. O capítulo 2 contempla a revisão da literatura com os 

conceitos básicos, ligados ao objetivo do trabalho, tais como valor percebido, vantagem 

competitiva, estratégia e recursos.  

No capítulo 3 está apresentada uma breve história do negócio prêt-à-porter de modo à 

ambientalizar o leitor com o assunto estudado. 

 O capítulo 4 apresenta os procedimentos metodológicos e as justificativas da escolha 

do método qualitativo e da análise de conteúdo, seguido pelo capítulo 5, contendo a análise 

dos resultados e as categorias identificadas conforme os objetivos específicos e as limitações 

do estudo. 

 No encerramento, o capítulo 6 apresenta as considerações finais dos resultados obtidos 

e as recomendações para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Visando garantir a consistência do trabalho, o referencial teórico foi estruturado de 

acordo com os objetivos propostos. Na primeira parte estão considerados os principais 

conceitos referentes ao comportamento do consumidor e o valor percebido pelos clientes de 

produtos de luxo. Na segunda parte estão apresentados conceitos referentes à oportunidades, 

ameaças e estratégias voltadas à vantagem competitiva. A terceira parte trata dos recursos e 

capacidades como fontes de vantagem competitiva. 

 

2.1 Consumidores e Valor Atribuído à produtos de luxo  

 

A palavra luxo vem do latim luxus e pode ser definido como brilho, elegância, levando 

a um equilíbrio entre o parecer e o ser, ou seja, a aparência e a essência (CASTARÉDE, 

2005). Entretanto, alguns autores como Vigneron e Johnson (2004) e Dubois e Laurent (1996) 

consideram que luxo é um conceito pessoal, portanto relativo. 

Conforme Allérès (2000), um objeto de luxo está diretamente relacionado a uma 

marca de notoriedade, qualidade, distribuição e comunicação seletiva, elegante e refinada, e a 

preços mais elevados. 

Sendo assim um objeto de luxo busca a perfeição em todos os níveis de sua existência 

e seu itinerário.  Pianaro (2007) apresentou as características de cada um destes níveis de 

existência de um produto de luxo, são eles: 

 Perfeição: definida como o uso de materiais nobres, além da seleção de ideias 

originais, as quais permitem a produção de modelos únicos e de difícil acesso; 

 Acondicionamento: é a apresentação luxuosa do produto por meio da embalagem 

diferenciada em relação a dos produtos de consumo comum; 

 Preço: os preços de revenda são significativamente elevados e os preços de venda 

pouco competitivos;  

 Distribuição: a distribuição de um produto de luxo deve ser selecionada de acordo 

com a imagem do produto e da marca; 

 Comunicação: para uma comunicação bem-sucedida deve-se equilibrar a 

notoriedade da marca, o conceito do produto e sua imagem e a clientela pretendida. 

 

2.1.1 Segmentos de clientes de produtos de luxo 
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Conforme Lipovetsky e Roux (2005), uma das formas de segmentação do mercado de 

produtos de luxo é o relacionamento do cliente com a griffe; outra maneira é pela renda. 

Ainda conforme a autora pode-se dividir os clientes em dois grandes grupos, o primeiro 

constitui os clientes menos fiéis, de classe média, os quais são mais exigentes e sensíveis aos 

preços e o segundo grupo constitui a classe média alta e alta, os quais são mais fiéis.  

Em complemento, Dubois e Laurent (1996) segregam os clientes do luxo conforme 

possibilidades de consumo em três grupos: clientes leais, aqueles que compram sempre; 

clientes ocasionais, aqueles que compram em momentos excepcionais; clientes excluídos, 

aqueles que não possuem acesso aos produtos de luxo. 

Schweriner (2005) utiliza motivos e finalidades dos clientes de produtos de luxo para 

definir quatro segmentos: clientes utilitários, aqueles que consomem um produto de luxo pelo 

desempenho, durabilidade e qualidade; clientes exibidos, os que consomem o luxo pelo 

glamour, status elevado; clientes desfrutadores, os que pretendem premiar a si mesmos; e 

clientes autoindulgentes, os que pretendem uma gratificação psicológica. 

Fundamentado também nas motivações de consumo, Allérès (2006) propõe à 

hierarquia do luxo, outra forma de segmentação, a  qual está dividida em três níveis de classes 

sociais, diferenciadas pelos usos e hábitos de consumo. Elas são constituídas pelos clientes do 

luxo inacessível, pessoas pertencentes à classe alta, tais como famílias tradicionais, 

aristocratas e monarcas que buscam no luxo a superioridade em relação às outras classes 

sociais; pelos clientes do luxo intermediário, pessoas de alto poder aquisitivo e bastante 

consumistas, os chamados “novos ricos”, os quais buscam no luxo o mesmo status elevado e 

sofisticação dos pertencentes a classe  alta; e por fim pelos clientes do luxo acessível, pessoas 

da classe média que seguem as tendências ditadas pelas griffes do luxo.  

 Conforme Castarède (2005), o luxo inacessível apresenta os produtos de luxo extremo, 

considerado inacessível para a maioria das pessoas, abrangendo a alta-costura, alta joalheria, 

relojoaria de luxo, obras de arte, prataria, louças raras, palácios, automóveis e iates. Conforme 

a autora, o faturamento mundial deste nível do luxo foi estimado em 20 bilhões de euros.  

 No luxo intermediário o consumidor se permite pagar um pouco mais em troca de uma 

marca ou uma conotação que valorize o produto. Como exemplo, Castarède (2005) aponta os 

isqueiros Cartier, as gravatas Hermés e as bolsas Louis Vuitton. Nesse nível de luxo está 

relacionada a valorização social ou econômica, tendo seu faturamento mundial estimado em 

40 bilhões de euros.  
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 Já o chamado luxo acessível é aquele produzido em larga escala, porém se diferencia 

dos produtos de consumo comum por possuir valor agregado. Alguns exemplos são: 

perfumes, cosméticos, vinhos e destilados, lazer, eletrônica, gastronomia e esportes.  

Contudo, é necessário ressaltar que novos clientes têm acesso e desejo pelas griffes, o 

que gera um novo fator de segmentação, o estilo de vida. Barth (1996) afirma que os 

consumidores dos produtos e serviços de luxo são heterogêneos entre si, não se limitam a elite 

da sociedade. Ferreirinha (2005) argumenta que as aspirações e desejos podem levar um 

indivíduo, não pertencente à hierarquia do luxo, a consumir algo. 

Para Lipovetsky e Roux (2005) o cliente do mercado de luxo é uma fração da elite da 

sociedade que dispõe de produtos de luxo como símbolos de prestígio e exclusividade 

(LIPOVETSKY; ROUX, 2005). Lombard (1989) corrobora ao afirmar que produtos de luxo 

são consumidos por clientes elitizados, com capacidade de apreciação e de alto poder 

aquisitivo. 

Diante do cenário sócio- econômico atual, através da globalização, do enriquecimento 

de algumas camadas da sociedade, da priorização das pessoas pelo bem estar focada no prazer 

imediato, na aparência e na capacidade de projetar sucesso são os responsáveis pelo 

surgimento dos novos clientes do luxo (MATHIAS; FERREIRINHA, 2005; ALTMAN, 2005; 

PIERRO, 2005). 

Segundo Ferreirinha (2005), o mercado precisa se renovar, se reinventar de modo que 

consiga atender a uma demanda crescente e a uma heterogeneidade de clientes (MATHIAS, 

FERREIRINHA, 2005).  

 

2.1.2 As Griffes  

Segundo Hooley, Saunders e Piercy (2001) é importante estudar as marcas, pois  são 

fatores geradores de vantagens competitivas, constroem a retenção de clientes, além de poder 

transformar mercados e gerar valor aos acionistas. 

Do ponto de vista do luxo, a marca ou griffe é essencial. Conforme Castaréde (2005), a 

marca, por se tratar de um patrimônio é tão importante quanto o produto. Lipovetsky e Roux 

(2005) definem uma marca de luxo como aquela mundialmente reconhecida que detém 

produtos de altíssima qualidade, caros e de um estilo inimitável.  

Tendo em vista os conceitos acima, o presente trabalho ao se referir a marcas de luxo 

utiliza o termo griffe, uma vez que este termo é usado por diversos autores como sinônimo de 

marcas de luxo (MATHIAS; FERREIRINHA, 2005; CATARÈDE, 2005; ALLÉRÈS, 2006; 

D’ÂNGELO, 2006) 
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Figura 1: Ano de 1947- Propaganda da Christian Dior  

 
                             Fonte: Dior (2011) 

 

Dubois e Paternault (1995) afirmam que os produtos de luxo são comprados por causa 

do seu significado e não por causa do que realmente são. A partir desta constatação, os 

autores desenvolveram a dream formula para explicar as marcas de luxo ou griffes. Essa 

fórmula consiste na relação entre conscientização, compra e valor do sonho.  

A finalidade da marca é identificar e apontar a origem do produto. Dentre os 

elementos compostos na marca estão o nome, o logo, o símbolo, o slogan, o jingle e a 

embalagem (KELLER, 1998). Uma griffe, de acordo com Nueno e Quelch (1998) possui: 

1. Entrega de qualidade premium em toda sua linha de produtos; 

2. Herança do conceito de artesanato, geralmente herdada do seu criado original; 

3. Reconhecimento imediato pelo consumidor final através do estilo ou design; 

4. Produção limitada de qualquer item de forma a garantir a exclusividade e 

possibilitar a geração de uma lista de espera; 

5. Um programa de marketing que garanta, por meio da distribuição seletiva e do 

preço premium, um posicionamento de mercado que combine o apelo emocional com 

excelência do produto entregue; 

6. Reputação global; 

7. Associação imediata ao país de origem; 
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8. Elementos únicos no design para cada produto; 

9. Uma habilidade para mudar quando a categoria fica muito conhecida; 

10. Carregar a personalidade e os valores de seu criador. 

 

Beverland (2004) identificou como componentes da construção de griffes: a 

integridade do produto; o crescimento impulsionado pelo valor; a cultura e história; o 

marketing; o endorsement. Para o autor essa estratégia cria uma massa crítica, até mesmo 

entre os não consumidores, o que leva a marca a ser desejada. 

A integridade do produto diz respeito à qualidade do produto e a atenção aos detalhes. 

O crescimento impulsionado pelo valor é a oportunidade de explorar outros produtos por 

meio do produto de luxo. Já o uso da história da empresa é um dos elementos importantes 

para construir uma marca. Enquanto que o uso intensivo do marketing e de endorsements, em 

geral celebridades, faz parte da estratégia de construir uma griffe (BEVERLAND, 2004). 

 

2.1.3 Características dos produtos de luxo 

Para Lipovetsky e Roux (2005) o produto de luxo é um conjunto de imagens, 

conceitos e sensações, pelo qual o consumidor está disposto a pagar um preço superior. Os 

autores afirmam que o consumidor está disposto a pagar um preço premium quando crê que o 

produto possui um determinado valor, seja pela qualidade real ou percebida.  

É por meio do talento criativo que as marcas de luxo conseguem inovar em seu 

portfólio de produtos, porém mantendo sua tradição, uma vez que os estilistas, ou seja as 

pessoas de talentos reconhecidos, estão ligados a história que ajudou a construir esta tradição 

(PASSARELLI, 2010). 

Conforme Allérès (2006), o produto de luxo tem como objetivo a busca pela perfeição 

desde o momento da sua concepção, passando pelo seu acondicionamento, sua elaboração de 

preço, sua distribuição até a sua comunicação. Para alcançar a perfeição é necessário que o 

produto seja feito de materiais nobres, de qualidade, com elevado padrão estético, sendo raro 

e inacessível, concebido a partir de ideias originais e inovadoras (LIPOVETSKY; ROUX, 

2005, PASSARELLI, 2010).  

Alto preço, distribuição restrita e marca reconhecida são fatores imprescindíveis para 

um produto ser caracterizado de luxo (ALLÉRÈS, 2006; D’ÂNGELO, 2006; LIPOVETSKY; 

ROUX, 2005; PASSARELLI, 2010; STREHLAU, 2008). 

Garcia (2006) revela que o produto de luxo é o resultado do cruzamento da cultura, 

excelência e criatividade, geralmente suportado pela tradição. Estes, normalmente são 
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customizados, apresentam inovações, proporcionam novas experiências e possuem 

características emocionais capazes de conquistar o consumidor.  

No quadro 1 estão apresentadas as principais características dos produtos de luxo: 

 

Quadro 1: Características dos Produtos de Luxo 

 Características  Autores 

1 Comunicação Seletiva  Allérès (2006) 

Strehlau (2008) 

2 Despertar desejo  Allérès (2006) 

Lipovetsky e Roux (2005) 

3 Distinção social  
Allérès (2006) 

Bacha, Strehlau e Strehlau (2011) 

Strehlau (2008) 

4 Distribuição restrita  Allérès (2006) 

Moore e Birtwistle (2004) 

Okonkwo (2009) 

Strehlau (2008) 

 

5 Elegância  Allérès (2006) 

6 Emoção  Lipovetsky e Roux (2005) 

Okonkwo (2009) 

Passarelli (2010) 

Silverstein e Fiske (2005) 

7 Estética  Allérès (2006) 

Bacha, Strehlau e Strehlau (2011) 

D’Ângelo (2006) 

Lipovetsky e Roux (2005) 

Passarelli (2010) 

8 Estilo inimitável  Lipovetsky e Roux (2005) 

Okonkwo (2009) 

9 Evocar sedução  Allérès (2006) 

10 Inacessibilidade  Allérès (2006) 

11 Marca reconhecida  D’Ângelo (2006) 

João e Piscopo (2008) 

Lipovetsky e Roux (2005) 

Moore e Birtwistle (2004) 

Okonkwo (2009) 

Phau e Prendergast (2000) 

Strehlau (2008) 

12 Perfeição  Lipovetsky e Roux (2005) 

13 Prazer  Lipovetsky e Roux (2005) 
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14 Preço alto  D’Ângelo (2006) 

Fionda e Moore (2009) 

Lipovetsky e Roux (2005) 

Mandhachitara e Lockshin (2004) 

Okonkwo (2009) 

Passarelli (2010) 

Strehlau (2008) 

15 Prestígio  Allérès (2006) 

Bacha, Strehlau e Strehlau (2011) 

16 Proporcionar experiências únicas  Fionda e Moore (2009) 

17 Qualidade superior  D’Ângelo (2006) 

Fionda e Moore (2009) 

Lipovetsky e Roux (2005) 

Okonkwo (2009) 

Passarelli (2010) 

Phau e Prendergast (2000) 

Strehlau (2008) 

18 Raridade  Allérès (2006) 

D´Ângelo (2006) 

Lipovetsky e Roux (2005) 

Mandhachitara e Lockshin (2004) 

Passarelli (2010) 

Strehlau (2008) 

19 Refinamento  Lipovetsky e Roux (2005) 

20 Status elevado  D´Ângelo (2006) 

Galhanone e Toledo (2009) 

Moore e Birtwistle (2004) 

21 Talento criativo  Lipovetsky e Roux (2005) 

22 Tradição  Lipovetsky e Roux (2005) 

Passarelli (2010) 

Fonte: Adaptado de Bortolin (2010, p. 32) 

 

As características dos produtos de luxo apresentadas no quadro 1 foram utilizadas na 

elaboração dos roteiros de entrevistas sobre percepção de valor do produto pelo consumidor e 

pelo gestor.  

 

2.1.4 Benefícios dos produtos de luxo 

Gutman (1982) define consequência como o resultado que o consumidor obtém depois 

do consumo, a qual pode ser positiva ou negativa. Tais consequências possuem natureza 

fisiológica ou psicológica, podem ocorrer imediatamente ou muito depois do consumo. 

As consequências são classificadas como diretas, quando acontecem diretamente do 

ato do consumo, ou indiretas, quando ocorridas a partir do comportamento do consumo. Outra 



30 

 

    

forma de classificar as consequências é quanto ao desejo, neste caso podem ser indesejadas ou 

desejadas. As consequências desejadas são chamadas também de benefícios (VRIENS; 

HOFSTEDE, 2000). 

Segundo Gutman (1982), os benefícios são recebidos pelas pessoas, uma vez que os 

produtos possuem atributos. Vriens e Hofstede (2000) corroboram ao afirmar que os 

benefícios são características pouco ou não observáveis de um produto ou marca, que são 

resultado do uso ou combinação dos atributos. 

O consumidor foca nos benefícios que podem ser oferecidos pelo produto ou serviço, e 

não somente em seus atributos físicos, afirma Gutman (1982). Porém, após o aprendizado este 

consumidor poderá considerar tal produto ou serviço por seus atributos. 

Os benefícios têm sua importância fundamentada na capacidade de união aos valores 

pessoais dos consumidores, o qual tem seu grau aumentado ou diminuído de acordo com a 

maneira pelo qual o produto ou serviço é consumido (VRIENS; HOFSTEDE, 2000). 

Conforme Leão e Benício de Mello (2007), os atributos juntamente com os benefícios 

formam a representação cognitiva do conhecimento por parte do consumidor sobre 

determinado produto ou serviço. 

O conceito de benefício adotado nesta dissertação foi o das consequências desejadas 

pelo consumidor ao adquirir um determinado produto (GUTMAN, 1982). 

  

2.1.5 O Comportamento do Consumidor de produtos de luxo 

Mowen e Minor (2003) argumentam que o comportamento do consumidor é definido 

como o estudo das atitudes comportamentais e dos processos de troca envolvidos nas 

aquisições de produtos, serviços, experiências e ideias. Nessa definição têm-se a palavra 

troca, ou seja, o consumidor paga por um determinado serviço ou produto na expectativa de 

que suas necessidades e desejos sejam atendidos.  

Pinheiro et al. (2006) explicam que é imprescindível notar que o consumidor final não 

deve ser visto isoladamente, pois ele sofre a influência de uma série de fatores que podem 

tornar-se decisivos nos estágios cruciais da compra.  

Conforme Kotler (2004) pode-se considerar, então, que o consumidor é influenciado 

por diversos fatores, sejam eles culturais, sociais, pessoais ou psicológicos.  

O estudo do comportamento do consumidor pode ajudar a compreender os fatores da 

ciência social que influenciam o comportamento humano. Há fatores individuais e ambientais 

que influenciam a decisão de compra (MOWEN; MINOR, 2003). 
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Para Nickels e Wood (1999) o comportamento dos seres humanos é basicamente 

determinado pelos seus instintos, por sua genética e por seu condicionamento ou por 

condições ambientais ou de convívio. Assim, podem-se analisar dois aspectos, o 

comportamento individual - pessoas isoladamente; ou social - pessoas pertencentes a um 

grupo. São inúmeras as variáveis que podem vir a influenciar um indivíduo sobre o consumo 

ou não de determinado desejo ou necessidade.  

Segundo Mowen e Minor (2003), tais fatores de influência individual representam o 

processo psicológico que afeta as pessoas envolvidas na compra de produtos ou serviços ou 

na disposição de mercadorias, serviços ou experiências.  

Kotler (2004) afirma que os fatores culturais são os que exercem a maior e mais 

profunda influência. Em relação aos produtos de luxo, o consumo de griffes é importante para 

indivíduos que buscam reconhecimento social. Esse consumo de produtos com preços 

elevados pode ser um indicador da percepção da riqueza de um indivíduo.  

Engel, Blackwell e Miniard (2000) definem o comportamento do consumidor como a 

somatória das atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e 

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

Este comportamento é constituído por ações e estímulos relacionados à aquisição, ao 

descarte e ao uso de produtos ou serviços. Já o envolvimento por parte do consumidor é a 

importância percebida ou interesse de pessoas em relação à aquisição, ao consumo e à 

disposição de uma mercadoria, serviço ou ideia (KOTLER, 2004). 

Na medida em que o envolvimento aumenta, os consumidores têm maior motivação 

para captar, compreender e elaborar as informações relevantes para a compra (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

O ato de aquisição é apenas a ponta da cadeia. Antes há uma análise, ou seja, desejos 

intrínsecos estão envolvidos nesse processo. Já a decisão é o significado que uma pessoa 

atribui aos estímulos recebidos através dos cinco sentidos, seja ele devido à necessidade ou ao 

desejo (BOONE; KURTZ, 1998). 

O processo de modificar, adiar ou rejeitar uma compra, como ressalta Kotler (2004) é 

altamente influenciado pelo risco percebido que pode variar de acordo com o montante de 

dinheiro envolvido, o nível de incerteza quanto aos atributos e o nível de autoconfiança do 

consumidor. 

Nickels e Wood (1999) argumentam que o nível de envolvimento do consumidor afeta 

o processo de decisão de compra. A partir dessas considerações foi elaborada a tabela 1, 
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abaixo, na qual estão presentes as motivações mais comuns para o consumo de produtos de 

luxo. 

 

Tabela 1: Motivações para consumo de produtos de luxo 

 Motivações 

1 Desejo de ser único, de exclusividade e diferenciação 

2 Desejo de melhorar o auto-conceito, projetando sucesso e poder 

3 Desejo de exteriorizar a própria personalidade 

4 Necessidade de marcar a filiação a um grupo social almejado 

5 Hedonismo, busca do próprio prazer 

6 Perfeccionismo, busca da melhor qualidade e de um 

desempenho superior 

7 Desejo de ostentação, de exibição da riqueza 

8 Auto-indulgência, busca de experiência excepcional como 

compensação   

9 Desejo de marcar-se como elite, símbolo de status elevado. 

10 Desejo de realizar uma fantasia ou sonho para escapar de 

problemas reais. 

Fonte: Adaptado de Galhanone e Toledo (2009)  

 

Tendo como fundamentação as motivações apresentadas na tabela 1, considera-se que 

o consumidor dos produtos de luxo pode estar envolvido ou não com determinado produto ou 

serviço, sendo assim este envolvimento dependerá do valor que o cliente percebe 

(GALHANONE; TOLEDO, 2009).  

 

2.1.6 Percepção do Consumidor 

Schiffman e Kanuk (2000) argumentam que percepção é o processo pelo qual as 

pessoas selecionam, organizam e interpretam os estímulos visando a um quadro significativo 

e coerente do mundo. 

 Conforme Bowman e Ambrosini (2000), consumidores gastam suas rendas em 

produtos ou serviços que maximizam seus níveis de satisfação. Os autores afirmam que há 

subjetividade envolvida neste processo, uma vez que a percepção de benefício está 

diretamente ligada às características individuais, necessidades, expectativas e experiências 

passadas do cliente. 
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Para Kotler (2004) uma pessoa motivada está pronta para agir. A maneira como uma 

pessoa motivada realmente age é influenciada pela percepção que ela tem de uma determinada 

situação. Percepção é o processo no qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as 

informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo. A percepção está 

intrinsecamente ligada ao indivíduo, podendo ser diferente de pessoa para pessoa, quando é 

observado um mesmo fato ou objeto, em função de três processos distintos: 

Atenção seletiva: Diariamente as pessoas são expostas a uma enorme quantidade de 

estímulos. Como não é possível para essa pessoa prestar atenção em todos, alguns estímulos 

são filtrados, sendo que estes que foram absorvidos podem ser relacionados a uma 

necessidade atual do indivíduo podendo esses motivos estar relacionados a uma necessidade 

atual. 

Distorção seletiva: tendência de transformar a informação em significados pessoais e 

interpretá-la de maneira que se adapte a seus pré-julgamentos. 

Retenção seletiva: tendência de as pessoas reterem apenas as informações que 

sustentam suas crenças e atitudes. Dessa maneira, as pessoas estão propensas a lembrar dos 

pontos positivos mencionados a respeito de um produto de que lhes agrada e esquecer os 

pontos positivos a respeito de produtos concorrentes. 

Vigneron e Johnson (2004) afirmam que diferentes grupos de consumidores possuem 

diferentes percepções do nível de luxo das mesmas marcas e que o nível total de percepção de 

uma marca incluiria estas percepções por meio de diferentes perspectivas. Esses autores 

enfatizam a importância da qualidade de longo prazo para assegurar a percepção de luxo.  

Para construção do valor agregado dos produtos de luxo é essencial atentar para o 

estilo, a apresentação, o apelo histórico, o design, a originalidade, a seletividade e a 

inacessibilidade (CASTARÉDE, 2005). 

Segundo Strehlau (2008), o valor do produto de luxo é resultado da percepção do 

cliente, sendo que o mais importante é o valor que este cliente percebe no uso ou na compra 

do produto. Portanto o valor do produto de luxo não advém do que o fabricante coloca nele, 

mas sim do que o consumidor usufrui dele. 

 Kotler (2004) definiu como valor percebido pelo consumidor, a avaliação do cliente 

quanto às diferenças entre benefícios e custos. Por outro lado Woodruff (1997) afirma que o 

valor percebido pelo consumidor tem como fundamentação a avaliação dos atributos do 

produto, as performances atribuídas e as formas de uso do produto as quais permitem atingir 

os objetivos e propósitos dos clientes de forma satisfatória a partir de uma perspectiva 

multidimensional. 
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 Utilizando a definição de Woodruff (1997) é possível assumir que o valor percebido 

pelo cliente pode ser desdobrado em três grandes dimensões, mostradas na figura 2:  

 

                                      Figura 2: Customer Value Hierarchy Model 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  Woodruff (1997) 

 

 
Woodruff (1997) afirma que valor para o cliente é a preferência percebida, através dos 

seis itens listados a seguir: 

 Atributos desejados do produto e desempenho de tais atributos;  

 Consequências desejadas em situações de uso;  

 Objetivos e finalidade dos clientes;  

 Satisfação dos clientes com base nos atributos;  

 Satisfação dos clientes com base na conseqüência; 

  Satisfação dos clientes com base na finalidade. 

Corroborando as colocações de Woodruff (1997), Zubac, Hubbard e Johnson (2010) 
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valor para o cliente é essencial as empresas focarem em três aspectos, quais sejam: atributos e 

benefícios incorporados no produto ou serviço; consequências da utilização do produto ou 

serviço; metas e propósitos alcançados após a utilização do produto ou serviço.   

Os aspectos relacionados por Zubac, Hubbard e Johnson (2010) derivam dos seis 

atributos apresentados por Woodruff (1997) em seu Modelo de Valor para o Cliente. 

A partir dos conceitos de percepção dos consumidores, a abordagem adotada neste 

projeto é a proposta por Kotler (2004), por ser melhor relacionada com a VBR, levando em 

consideração as contribuições de Woodruff, 1997. Sendo assim valor percebido para o cliente 

é a avaliação do cliente quanto às diferenças entre custos e benefícios afetos a ele.  

Para a construção dos roteiros de entrevistas sobre percepção de valor tanto das 

consumidoras quanto dos gestores foram utilizados três dos seis atributos de valor para o 

cliente definidos por Woodruff (1997), excluindo-se apenas os relacionados à satisfação. Vale 

ressaltar que poucas pesquisas foram realizadas com o intuito de explicar os investimentos em 

recursos para criar valor para o cliente (ZUBAC, HUBBARD E JOHNSON, 2010, P. 531). 

 

2.1.7 Valor Atribuído 

Porter (1985) incorporou o conceito de criação de valor na sua definição de vantagem 

competitiva, sendo este sinônimo de lucratividade que visa a vantagem competitiva como 

desempenho superior. 

Brandenburger e Stuart (1996) corroboraram a posição de Porter (1985) ao 

incorporarem o conceito de vantagem competitiva às dimensões de eficácia e eficiência, ou 

seja, abrangendo o benefício percebido pelos compradores e o resultado econômico dos 

fornecedores. 

Conforme Bowman e Ambrosini (2000), valor envolve três conceitos: a) valor de 

troca, ou seja, o valor efetivamente pago; b) valor de uso percebido, ou seja, a percepção de 

valor do cliente; c) valor monetário total, a quantia em dinheiro que o cliente está preparado 

para pagar.  

Em contraponto com Porter (1985), que defende as estratégias de custo ou 

diferenciação ao tratar de valor, Peteraf e Barney (2003) descrevem a geração de valor sem a 

relação direta com o preço do produto, onde o valor superior pode resultar de dois fatores: a) 

da oferta de preços abaixo da concorrência mediante a entrega de benefícios equivalentes; b) 

da oferta de benefícios únicos que justificam os altos preços. 

Ainda conforme Peteraf e Barney (2003), a geração de valor necessita da eficácia dos 

recursos, ou seja, tanto a eficiência quanto a eficácia devem fazer parte da criação de valor. 
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Levando em consideração o custo como um dos componentes da criação de valor, 

independentemente de sua espécie, seja de capital, custo econômico, entre outros, um 

benchmarking de comparação é primordial para apontar a heterogeneidade. Sendo assim a 

diferenciação na criação de valor também é considerada como elemento subjetivo ao se 

definir valor (BOWMAN; AMBROSINI, 2000). 

 Diante das definições de valor apresentadas acima, o conceito adotado neste trabalho 

foi o proposto por Peteraf e Barney (2003), por ser melhor relacionado com a abordagem da 

VBR, mas levando em consideração as contribuições de Brandenburger e Stuart (1996), 

Bowman e Ambrosini, (2000). 

Portanto, valor, no caso de produtos de luxo, é o resultado da oferta de benefícios 

únicos, os quais por sua vez podem justificar os altos preços. 

 

2.2 Vantagem Competitiva, Oportunidades e Ameaças   

 

Peteraf e Barney (2003) definiram como vantagem competitiva a capacidade de se 

criar maior valor econômico do que o competidor marginal em um determinado mercado. 

Sendo que valor econômico é o resultado da diferença entre os benefícios percebidos pelos 

clientes e o custo econômico da empresa fornecedora do produto ou serviço.  

Para Vasconcelos e Brito (2004) a definição de vantagem competitiva não é precisa, 

mesmo estando diretamente relacionada a desempenho superior, existem diversas  

abordagens. 

Segundo Barbosa (2011), as definições de fontes da vantagem competitiva podem ser 

divididas em: a) autores, tais como Andrews (1971) e Porter (1985), que abordam o conceito 

sob a perspectiva da competitividade e adaptação ao ambiente externo; b) autores como 

Wernefelt (1984) e Barney (1986), os quais abordam a heterogeneidade como originada pelos 

recursos e capacidades internas da empresa. 

Para Ghemawat e Rivkin (2006), quando determinada empresa é considerada única e 

valiosa no mercado em que atua, de modo a gerar enriquecimento à sua rede de clientes e 

fornecedores, pode-se dizer que possui vantagem competitiva. Segundo esses autores, as 

características primordiais para classificar a empresa como detentora de vantagem 

competitiva, uma vez que estas podem interagir, são as que seguem:   

1 Obter vantagens do tamanho do mercado-alvo;  

2 Obter vantagens de acesso aos recursos ou aos clientes;   

3 Obter vantagens das estratégias utilizadas.  
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Conforme Amit e Schoemaker (1993), Diericx e Cool (1989), o fator determinante 

para classificar uma vantagem competitiva é a evidência de retorno acima da média.  

Collis e Montgomery (1995) sugerem que a vantagem competitiva pode ser vista como 

uma causa do desempenho superior, não somente como a constatação em si de tal 

desempenho. Por outro lado, Powell (2001) afirma que mesmo uma empresa detendo 

vantagem competitiva, ela não obteria necessariamente um desempenho superior.  

A criação e sustentação da vantagem competitiva é um resultado de longo prazo, o 

qual necessita constantemente de investimentos e gerenciamento (DAY; WENSLEY, 1988), a 

figura 3 abaixo demonstra este ciclo: 

 

Figura 3: Elementos da Vantagem Competitiva 

 

Fonte: Day e Wensley (1988). 

 

Vantagem competitiva e vantagem competitiva sustentável, segundo Barney (1991), 

possuem determinadas diferenças. Assim, vantagem competitiva é quando uma empresa 

coloca em prática determinada estratégia para criação de valor, contanto que tal estratégia não 

esteja sendo utilizada por nenhum de seus concorrentes potenciais ou atuais.  

Já na vantagem competitiva sustentável, além desta estratégia não estar sendo utilizada 

por nenhum dos concorrentes da empresa, tais concorrentes não são capazes de duplicar os 

benefícios desta estratégia (BARNEY, 1991). 

 Hall (1992) corrobora a posição de Barney (1991) ao afirmar que as empresas 

possuem vantagem competitiva sustentável ao entregarem produtos ou serviços com atributos 

que atendam aos critérios de compra da maior parte de seus consumidores.  

Conforme Hall (1992), esses atributos podem ser: preço, confiança, funcionalidade e 

imagem. Dessa forma, pode-se dizer que a vantagem competitiva está na percepção do 
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consumidor, sendo que nem sempre os mesmos atributos constituem vantagem competitiva 

para todos.  

 Fahy e Smithee (1999), ao tratar de geração de vantagem competitiva, afirmam que há 

relação direta entre a entrega de valor ao cliente e o seu nível de satisfação. Tal relação pode 

levar ao aumento da lucratividade e até mesmo ao crescimento na participação de mercado.  

A partir das considerações de Peteraf e Barney (2003), o presente estudo utilizou como 

conceito de vantagem competitiva, a capacidade de uma determinada empresa criar mais valor 

econômico do que seus concorrentes, sendo valor econômico a diferença entre os benefícios 

percebidos pelos clientes e o custo econômico da empresa fornecedora dos vestuários de luxo. 

Uma vez que, este conceito leva em conta benefícios percebidos pelos clientes, foco deste 

estudo.  

 

2.2.1 Oportunidades na confecção de luxo 

De acordo com Johnson, Scholes e Whittington (2007), antes de definir a estratégia 

de negócio a ser adotada é preciso que se identifiquem as oportunidades e ameaças, pois 

entender o ambiente em que a empresa atua pode ser fundamental para determinar o sucesso 

ou fracasso desta estratégia. 

Ainda segundo esses autores, para gerar vantagem competitiva é necessário que 

sejam identificadas as oportunidades, ou seja, aquilo que não está sendo explorado pela 

concorrência. Esses autores listam como pontos de oportunidades: a) segmentos substitutos; 

b) outros grupos estratégicos; c) cadeia de compradores; d) oportunidades para produtos e 

serviços complementares; e)  novos segmentos de mercado; f) oportunidades ao longo do 

tempo. 

Barney e Hesterly (2011) analisam as oportunidades por meio da identificação de 

estruturas genéricas de setor, ou seja, a) setores fragmentados, b) setores emergentes, c) 

setores maduros e d) oportunidades em setores em declínio. 

Buscar oportunidades ao longo do tempo também é muito importante, já que quando 

se trata de confecção de luxo, as empresas devem buscar sempre o pioneirismo, ou seja, ditar 

tendências gerando vantagem competitiva ao oferecer produtos à frente de seus concorrentes 

(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

Quanto aos setores maduros suas características são: lento crescimento na demanda 

total; desenvolvimento de clientes com experiência em compras recorrentes; desaceleração 

nos aumentos de capacidade de produção; desaceleração de novos produtos ou serviços; 
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aumento na quantidade de concorrência internacional e redução geral na lucratividade de 

empresas no setor (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Nestes setores maduros há pouca inovação, porém a busca pelo novo deve ser 

incessante para alcançar vantagens perante a concorrência. Nesse negócio a qualidade do 

serviço prestado se faz tão importante quanto o produto oferecido, uma vez que este pode ser 

o diferencial da empresa (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

Neste estudo foram consideradas as oportunidades referentes ao setor de confecção 

de luxo, adotando-se as definições de Johnson, Scholes e Whittington (2007) de 

oportunidades para produtos e serviços complementares e oportunidades ao longo do tempo, e 

a definição de Barney e Hesterly (2011) para oportunidades em setores maduros, visto serem 

definições convergentes.  

 

2.2.2 Ameaças na confecção de luxo 

Porter (1985) desenvolveu o modelo de cinco forças, o qual ajuda a caracterizar as 

cinco formas de ameaças ambientais mais comuns que uma empresa deve prever ao formular 

sua estratégia visando à vantagem competitiva.  

Segundo Barney e Hesterly (2011), a ameaça é qualquer individuo ou empresa fora 

da organização que tem como objetivo reduzir o desempenho desta. A figura 4 abaixo mostra 

a estrutura das cinco forças. 

 

Figura 4: Modelo das Cinco Forças de Porter 
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Uma empresa de confecção de luxo pode lidar com os cinco tipos de ameaças 

listados na figura 4 acima, porém as formas mais comuns de ameaça, aparentemente, seriam 

as de novos entrantes e de fornecedores, sendo cada uma destas ameaças caracterizadas nos 

parágrafos a seguir. 

Para Barney e Hesterly (2011) os novos entrantes do mercado impulsionados pelos 

lucros superiores do setor, aumentam o nível de concorrência. Porter (1985) afirma que as 

ameaças de entrada dependem do custo de entrar no setor, o que dependerá da existência das 

barreiras de entrada, que seriam: economias de escala dos concorrentes, diferenciação do 

produto, vantagens de custo independentes das economias de escala e regulamentações 

governamentais para entrada.  

No setor de confecção de luxo a barreira de entrada mais comum seria a 

diferenciação do produto. Porter (1985) define diferenciação do produto como a identificação 

com a marca e a fidelidade do cliente para com ela. Na confecção de luxo a marca ou griffe 

detém um grande poder de persuasão perante seus clientes, gerando a sua fidelização. 

Conforme Dubois e Paternault (1995), as compras destes produtos se dão pelo significado e 

não somente pelo produto em si. 

Barney e Hesterly (2011) ao definir ameaça de fornecedores, afirmam que são estes 

os responsáveis pela qualidade e variedade das matérias- prima, mão de obra e outros bens 

críticos.  

Dentre os aspectos que podem gerar altos níveis de ameaças para a confecção de 

luxo, o mais comum seria o fato de os fornecedores venderem produtos exclusivos e/ ou 

altamente diferenciados. Nesse caso, a exclusividade gera um enorme poder de barganha do 

fornecedor perante a empresa que coloca o produto no mercado. Com isso, o fornecedor 

consegue extrair muito do lucro econômico obtido pela empresa fornecida (PORTER, 1985). 

 

2.2.3 Estratégias de Negócios  

Segundo Barney e Hesterly (2011), os determinantes críticos de uma estratégia são 

oportunidades e ameaças do ambiente de competição em que a empresa se encontra. O 

entendimento destas oportunidades e ameaças é primordial para escolha e aplicação de uma 

boa estratégia, ou seja, aquela que levará a vantagem competitiva. 

Para Johnson, Scholes e Whittington (2007) a estratégia existe nos diversos níveis da 

empresa. Pode ser no nível corporativo ou no nível empresarial. Sendo que a estratégia é a 

busca pela vantagem competitiva e, portanto, uma boa estratégia reduz a probabilidade de erro 

no processo da sua implementação e administração (BARNEY; HESTERLY, 2011). 
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Neste estudo foi adotado o conceito de estratégia no nível de negócio e não no nível 

corporativo, conforme abordado por Barney e Hesterly (2011) e Johnson, Scholes e 

Whittington (2007).  A estratégia de negócios visa à concorrência de forma bem- sucedida em 

alguns mercados (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007).  

Porter (1985) definiu como estratégias de negócios genéricas a liderança em custos, a 

diferenciação do produto e o foco, porém Barney e Hesterly (2011) simplificaram o modelo 

nas duas primeiras estratégias genéricas de Porter (1985).  

Corroborando com Porter (1985), ao definirem estratégias de negócios, Johnson, 

Scholes e Whittington (2007) apresentam o “relógio estratégico”, que engloba as estratégias 

genéricas de Barney e Hesterly (2011) e Porter (1985), ilustrado na figura 5 a seguir: 

 

Figura 5: O relógio estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Johnson, Scholes e Whittington (2007) 
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No que se refere às confecções de luxo, a estratégia genérica essencial seria a 

diferenciação do produto, uma vez que é por meio desta que a empresa consegue agregar 

valor percebido pelo cliente em seus produtos e/ou serviços (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Johnson, Scholes e Whittington (2007) afirmam que a diferenciação pode ser 

orientada ao preço premium, ou seja, manter valor agregado percebido suficiente para manter 

o preço elevado. Ou pode ser uma diferenciação focada, na qual este valor agregado 

percebido é suficiente para manter o preço elevado, mas somente para um determinado 

segmento de mercado. 

Barney e Hesterly (2011) listaram as maneiras que uma empresa pode diferenciar 

seus produtos. Dentre as que deverão ser adotadas para analisar as confecções de luxo estão: 

a) as características únicas dos produtos de luxo; b) complexidade deste tipo produto; c) o 

lançamento das coleções no tempo certo de forma a ditar as tendências das estações seguintes; 

d) localização dos ateliês próximos aos seus clientes intermediários e finais; e) produtos 

customizados; f) reputação da griffe e do estilista; g) associação com outras empresas; h) 

atendimento de qualidade; e i) canais de distribuição que atendam as necessidades do público 

premium. 

 

2.3 Recursos e Capacidades Estratégicos 

  

Conforme Barney e Hesterly (2011), as empresas que utilizam seus recursos e 

capacidades para explorar oportunidades e neutralizar ameaças poderão aumentar suas 

receitas líquidas e/ou diminuir seus custos líquidos. É o valor desses recursos que resultará em 

maiores receitas e/ou menores custos. 

A VBR enfoca a vantagem competitiva decorrente da gestão dos seus recursos e 

capacidades. Essa abordagem vê a empresa como um conjunto de recursos e capacidades 

(BARNEY; CLARK, 2007). De acordo com Barney (1991) a VBR postula que a combinação 

de um conjunto de recursos, que sejam específicos da empresa, juntamente com suas 

capacidades, pode levá-la à criação de valor para os clientes e os acionistas.  

Conforme Barney e Hesterly (2011), a empresa que possui um conjunto exclusivo de 

recursos e capacidades e que sejam difíceis ou de alto custo para serem imitados, pode obter 

vantagem competitiva. 

A VBR esta fundamentada em dois aspectos. O primeiro deles está relacionado com a 

heterogeneidade dos recursos, que diferencia as empresas. A vantagem competitiva que a 



43 

 

    

empresa possui é norteada pelos recursos que leva à geração de maior valor econômico, 

quando comparado aos recursos da concorrência (BARNEY, 2001).  

O segundo aspecto está relacionado à imobilidade dos recursos, isto é, para que a 

vantagem competitiva seja duradoura é necessário que a heterogeneidade dos recursos perdure 

no tempo (BARNEY, 2001).   

Conforme Demsetz (1982), o critério de eficiência é o que explica tal heterogeneidade. 

Para Peteraf e Barney (2003) esta heterogeneidade na geração de valor econômico está ligada 

à existência de recursos valiosos e raros.  

 

2.3.1 Recursos: conceitos e classificação 

Conforme Barney (1986), recursos são ativos, capacidades, processos organizacionais, 

atributos, informação e conhecimento de uma organização. Wernerfelt (1984) definiu que 

recursos são qualquer coisa que possa ser vista como ponto forte ou fraco de determinada 

empresa. Teece, Pisano e Schuen (1997), por sua vez, definem recursos como ativos 

específicos de uma empresa, os quais são difíceis de imitar.  

Conforme Eisenhardt e Martin, (2000) a empresa é um conjunto de recursos que 

podem ser recombinados, de modo que os recursos são utilizados para a adoção de novas 

estratégias específicas, as quais geram valor para a empresa.  

Wernerfelt (1984) classificou os recursos em ativos tangíveis e intangíveis. De acordo 

com Barney (1991) os recursos tangíveis seriam os bens que podem ser vistos e quantificados, 

e seu valor pode ser estabelecido por meio de demonstrativos financeiros. Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008) dão como exemplo, o ponto de localização da fábrica, os equipamentos de 

produção e o acesso às matérias- primas. 

Já os recursos intangíveis são os bens profundamente enraizados na história da 

empresa, os quais se acumularam com o passar dos anos. São considerados de difícil imitação 

por parte dos concorrentes, uma vez que estão ligados diretamente a padrões de rotinas. 

Conhecimento, confiança, reputação, ideias, rotinas, capacidade gerenciais e de inovação são 

definidas por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) como exemplos de ativos intangíveis.  

Bowman e Ambrosini (2000) afirmam que para os recursos tangíveis e intangíveis 

contribuírem para a geração de valor, eles precisam ser trabalhados, visto que por si só não 

adicionam valor. Nessa perspectiva os autores se referem à importância da ação das pessoas, 

membros da organização, como determinantes da geração de valor (BARBOSA, 2011). 
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Tão primordial quanto os recursos que uma empresa possui, é a maneira como estes 

são utilizados, uma vez que são essenciais para obtenção de vantagem competitiva 

(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007), conforme será visto no próximo item. 

O conceito de recursos adotado neste estudo, leva em consideração aqueles de 

Wernerfelt (1984) e Barney (1991, 1995, 1996), portanto, os recursos são ativos tangíveis ou 

intangíveis, controlados pelas empresas de confecção de luxo, a serem apontados pelos 

gestores. 

 

2.3.2 Capacidades: conceitos  

  Na literatura são encontradas referências a “competências”, “capacidades” e 

“capabilidades”, sendo que para alguns autores estas palavras se tratam de sinônimos e para 

outros, conceitos totalmente distintos (BARBOSA, 2011). 

Barney (1995) define capacidade como um subconjunto de recursos da empresa. Mills 

et al. (2002) consideram que competências são elementos que fazem parte das capacidades. 

Barney (1995) ao reconhecer que pode haver divergências nos conceitos de 

competências e capacidades, não considera relevantes tais diferenças para os propósitos da 

VBR, defendendo a adoção desses termos sem distinção. 

Segundo Johnson, Scholes e Whittington (2007), capacidade é a habilidade que uma 

empresa possui para gerir seus recursos e suas competências visando a atingir seus objetivos 

estratégicos de prosperar ou sobreviver. 

O conceito adotado neste estudo leva em consideração o posicionamento de Barney 

(1995) ao defender a não distinção dos termos de capacidade, capabilidade e competência. 

Diante disso, a abordagem adotada tem como base a definição de Barney (1995), Penrose 

(2006), Dierickx e Cool (1989) e Bowman e Ambrosini (2000), de que capacidade é a 

habilidade humana de recombinação ou reconfiguração de recursos, a qual, trabalhada, 

desenvolvida e aplicada é responsável pela diferenciação na geração de valor.  

 

2.3.3 Diferenciação entre Recursos e Capacidades 

Mills et al. (2002) elaboraram uma questão para distinguir capacidades de recursos, 

que consiste em saber se são algo que a organização possui ou tem acesso. Caso possua, é um 

recurso, porém, caso a empresa faça, é uma capacidade. Para os autores o recurso é um ativo, 

já a capacidade é uma ação. Essa colocação corrobora a distinção feita por Penrose (2006) 

entre conjunto de recursos de uma empresa e o fluxo de serviços que seria o seu resultado.  
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A diferenciação de recursos e capacidades leva à diferenças entre os mecanismos de 

proteção das condições de heterogeneidade, o que consequentemente, gera diferentes 

maneiras de abordar a vantagem competitiva (MILLS et al., 2002) 

 

2.3.4 O Modelo VRIO 

Barney (1991) desenvolveu um modelo para avaliar o potencial competitivo de uma 

empresa com base em seus recursos.  Inicialmente ele apresentou um modelo conhecido como 

VRIN, o qual definia quatro atributos como essenciais para que quaisquer recursos (incluídas 

as capacidades) pudessem ser considerados como fontes de vantagem competitiva, ou seja, 

serem valiosos, raros, difíceis de imitar e não substituíveis.   

Posteriormente o autor revisou o modelo e modificou o atributo da não 

substitutibilidade do recurso pelo da organização, gerando o modelo VRIO em uma referência 

às iniciais dos termos: valor, raridade, inimitabilidade e organização (BARNEY, 1995; 

BARNEY; CLARK, 2007; BARNEY; HESTERLY, 2011). Os atributos desse modelo estão 

detalhados a seguir. 

 

2.3.4.1  Ser Valioso 

 Barney e Herstely (2011) afirmam que os recursos de uma empresa são valiosos 

quando permitem implementar estratégias que visem a  melhora da eficiência e da efetividade 

desta empresa. 

 Por outro lado, Johnson, Scholes e Whittington (2007) definem que o valor está 

diretamente relacionado à construção de vantagem competitiva. Essa construção se dá por 

meio do atendimento das necessidades e expectativas dos clientes, portanto, é fundamental 

que a empresa tenha clareza do que é valor para o cliente. 

 Conforme Barney e Clark (2007), o valor é um atributo do recurso e também um 

atributo dos produtos e serviços oferecidos aos clientes, além da própria medida de 

diferenciação da vantagem competitiva da empresa.  A maioria destes recursos valiosos não é 

negociável no mercado, mas construídos e acumulados no interior da empresa 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

 Este estudo utilizou como base as definições de Barney e Clark (2007) e Barney e 

Hesterly (2011), para quem os recursos (incluídas capacidades) são valiosos quando 

diretamente associados à geração dos benefícios percebidos pelos clientes em relação ao 

produto ou serviço oferecido pela empresa. 
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2.3.4.2  Ser Raro 

 A raridade é outra característica essencial para um recurso ser considerado fonte de 

vantagem competitiva (WERNERFELT, 1984). Conforme Barney (1991), recurso raro é 

aquele controlado por um pequeno número de empresas concorrentes.  

 Johnson, Scholes e Whittington (2007) apresentam como exemplos de recursos raros, 

a marca, o local privilegiado de uma loja de varejos, entre outro.  Já como exemplos de 

capacidade rara, estão o gerenciamento da marca, a construção de relações com os clientes, 

dentre outros. 

 Conforme Barney e Hersterly (2011), a criação da vantagem competitiva se dá a partir 

da raridade e não do valor de um recurso, uma vez que recursos valiosos são responsáveis 

pela geração de valor econômico enquanto que a raridade desses recursos valiosos é que 

gerará a diferenciação de valor econômico (BARNEY, CLARK, 2007). 

 Porém, se o recurso for raro, mas não gerar valor, não será um recurso estratégico 

(BARNEY, 1991). Conforme Barney e Clark (2007), não há vantagem competitiva sem que 

haja um recurso considerado raro. 

 

2.3.4.3  Ser Inimitável  

 Barney e Hesterly (2011) afirmam que os recursos valiosos e raros de uma empresa 

somente poderão ser fontes de vantagem competitiva sustentável caso as empresas que não os 

possuam enfrentem desvantagem competitiva para obtê-los ou desenvolvê-los.  

 Portanto, conforme Barney e Hesterly (2011), estes recursos devem ser protegidos 

contra a imitação, seja ela na forma de duplicação direta ou substituição. Segundo Barney e 

Clark (2007) há três mecanismos de impedimento à imitação, são eles: 

 Condições históricas únicas: onde as circunstâncias, pelas quais os recursos foram 

adquiridos, impedem outra maneira de aquisição à exceção do momento e da circunstância 

específica em que foi feita. Essa definição está diretamente relacionada à noção de 

pioneirismo (BARNEY, 1991); 

 Ambiguidade causal: ocorre quando a associação entre os recursos controlados por 

uma empresa e a vantagem competitiva sustentável desta empresa não é compreendida ou é 

compreendida imperfeitamente. Essa definição está diretamente relacionada à ideia de 

incerteza sobre como imitar uma estratégia bem-sucedida; 

 Complexidade social: está associada às relações interpessoais dos participantes de 

uma empresa e as relações interpessoais destes com seus fornecedores e clientes. Essa 

definição envolve valores como reputação e confiança. 
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2.3.4.4 Estar inserido efetivamente na organização 

 Para Barney e Clark (2007) as políticas e procedimentos da empresa devem estar 

alinhados ao objetivo principal de fazer com que recursos e capacidades valiosos, raros e 

difíceis de imitar sejam explorados de forma a se tornarem fontes de vantagem competitiva. 

 De acordo com Barney e Hesterly (2011), os processos organizacionais são a quarta 

condição necessária para a obtenção da vantagem competitiva sustentável. A questão 

organizacional está presente na verificação da empresa estar organizada para explorar ao 

máximo o potencial competitivo de seus recursos. 

 Essa condição compreende a avaliação das estruturas, dos sistemas formais e 

informais de controle gerencial e das políticas de remuneração convergentes com as 

estratégias competitivas da empresa (BARNEY; CLARK, 2007). 

 Para que uma determinada empresa obtenha vantagem competitiva sustentável é 

essencial que ela organize seus recursos e capacidades de modo a obter vantagem destes, visto 

que, não basta possuir recursos ou capacidades valiosos, raros e difíceis de imitar (BARNEY; 

HESTERLY, 2011) 

 Conforme Barney e Hesterly (2011), a empresa é colocada no sistema, apresentado no 

quadro 2, como um fator de ajuste do modelo VRIO. A relação entre o modelo VRIO e a 

vantagem competitiva é sintetizada no quadro 2, abaixo: 

 

Quadro 2: Modelo VRIO e Vantagem Competitiva 

Valioso Raro Inimitável Inserido na 

Organização 

Implicações Competitivas 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

--------- 

Não 

Sim 

Sim 

--------- 

--------- 

Sim 

Sim 

Não 

 

 

Sim 

Desvantagem Competitiva 

Paridade Competitiva 

Vantagem Competitiva Temporária 

Vantagem Competitiva Sustentável 

Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011) 

 

O modelo VRIO foi adotado integralmente neste estudo para identificação  dos 

recursos e capacidades estratégicos das empresas de confecção de luxo. 
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3 O PRÊT- À- PORTER 

 

 

 "O luxo é uma necessidade que começa onde a 

necessidade termina."  

Coco Chanel  

 

“Eu não desenho roupas, eu desenho sonhos.” 

Ralph Lauren 

 

 “Aos sonhos não importa o preço.” 

Ettore Bulgatti 

 

“Dê-me o supérfluo que eu abro mão do essencial.” 

Oscar Wilde 

 

 

 

Conforme Nery (2009), o prêt – à - porter foi o movimento que iniciou a junção da 

moda e do luxo com a produção industrial, já que o autor considera como ponto de partida 

deste movimento a mudança no estilo de vida burguês. 

Em 1949, durante o pós-guerra, com a alta-costura parisiense em declínio surgiu o 

prêt-à-porter, quando o estilista francês Jean-Claude Weill resolveu criar a linha de roupas 

“pronto para vestir”. Espelhado nos Estados Unidos que produziam o casual wear em larga 

escala, Jean-Claude Weill revolucionou a moda parisiense (PORTUGAL, 2011). 

Inicialmente, as roupas “pronto para vestir” foram destinadas a produção de peças em 

série para todos. Contudo, o movimento prêt-à-porter  uniu a indústria da moda a seus 

produtos, acrescentando criatividade e gerando estilos únicos às peças básicas (FASHION 

BUBBLES, 2011). 
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Figura 6: Croquis do Início do Prêt- à - Porter 

 

 

Fonte: Fashion Bubbles (2011) 

 

Durante a década de 60, conforme Portugal (2011), o mundo passa a considerar os 

jovens como consumidores importantes no movimento conhecido como baby boomers. Esse 

movimento visava ao público jovem, o qual demandava roupas baratas e ao mesmo tempo 

inovadoras. A moda passou a ser um fenômeno de massa.  

Após os anos 60 o movimento do prêt-à-porter se associou à estilistas para poder 

agregar valor aos produtos. Nessa fase, com a mudança estética do vestuário inicialmente 

criado para as massas, o prêt-à-porter mudou de estatuto e tornou-se um produto da moda 

(MORELLI, 2008). 

As roupas do prêt-à-porter passaram a compor as desejadas roupas de griffe ou marcas 

de luxo. Segundo Morelli (2008), a era do prêt-à-porter coincide com ascensão do 

capitalismo, onde a sociedade torna-se mais voltada ao consumo.  
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Figura 7: Valentino 

 

Fonte: Fashion Bubbles (2011). 

 

Conforme Morelli (2008), daquele momento em diante o prêt- à- porter se tornou 

sinônimo de elegância e status elevado, já que cada marca passou a ser associada à assinatura 

de um estilista ilustre. Assim, foi a partir do surgimento do o prêt- à- porter  que surgiu a 

marca ou griffe e a importância do estilista e da etiqueta. 

 

3.1 Exclusivo, Raro e Caro 

 

Portugal (2011) definiu o prêt- à- porter como associado a produtos exclusivos, raros e 

caros, uma vez que assumiu o posto, antes dominado pela Alta Costura. Essa última, diminuiu 

significativamente seu número de clientes, enquanto que o prêt- à- porter emergiu 

firmemente.  

 De acordo com Lehnert (2001) o sucesso de uma linha de produtos prêt- à- porter 

depende diretamente da fama de um grande estilista.  Para esse autor o criador das peças 

busca não só os elogios da crítica fashionista, como também conquistar o público 

consumidor. Suas ideias devem conciliar criatividade, ousadia e agradar a indústria têxtil.  

 Para Lehnert (2001) tais características tornam o estilista um mediador cultural e não 

um ditador da moda, já que as peças devem ser produzidas para serem comercializadas. 

 Braga (2011, apud Gestão do Luxo, 2011) afirma que o segmento de confecção de 

luxo sempre irá existir:  

As classes sociais sempre existirão e a moda é um diferenciador social visualmente 

importante. Existem classes extremamente abonadas... e elas precisam mostrar que 

podem ter tudo aquilo que o dinheiro permite. Além do mais, a Alta Costura 

permite devaneios criativos que a moda mais comercial não admite e isso causa 

uma constante renovação de ideias e conceitos. Em última instância, os próprios 
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estilistas de prêt-à-porter se inspiram nela (BRAGA 2011, apud GESTÃO DO 

LUXO, 2011, p.2). 

 

Segundo o site Gestão do Luxo (2011), o sucesso do prêt- à- porter não está 

ameaçado, uma vez que este é considerado um diferenciador social importante, sendo a moda 

seu melhor canal de comunicação.  

Tendo em vista tais considerações, o prêt-a-porter é o foco do presente estudo. Para a 

autora a importância deste setor não está ligada apenas a fatores econômicos, contudo, 

também está relacionada à sedução, atração e instigação que o tema causa na sociedade.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Estratégia da pesquisa 

 

O tipo de pesquisa deste estudo foi exploratório descritivo, uma vez que havia pouco 

conhecimento sobre o relacionamento entre os fenômenos do tema em estudo (GODOY, 

1995), quais sejam, recursos e capacidades das empresas de confecção de vestuário de luxo 

utilizados na busca pela vantagem competitiva. 

A pesquisa exploratória é aquela que procede ao levantamento da presença das 

variáveis e da sua caracterização, quantitativa e qualitativa, sem necessariamente considerar à 

relação entre elas (KOCHE, 2006). A pesquisa descritiva, não experimental, é aquela que 

estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem manipulá-las 

(KOCHE, 2006).  

Quanto ao método de pesquisa, este trabalho adotou o qualitativo para atender ao 

objetivo geral do estudo, levando em conta a percepção de gestores e clientes deste tipo de 

produto. 

Neste estudo, a pesquisa qualitativa foi realizada junto a dois públicos distintos. Um 

deles o dos clientes finais das griffes e o outro o de gestores das confecções, de modo a 

atender aos objetivos específicos 1, 2 e 3.  

Para Merriam (1998), a pesquisa qualitativa tem como objetivo descrever percepções 

para entender os fenômenos estudados, tendo como base os contextos reais destes fenômenos. 

Richardson et al. (2007) explica que o método qualitativo é caracterizado pelo não 

emprego de um instrumento estatístico como base do processo. A abordagem qualitativa pode 

ser entendida, também, como um meio de entender a natureza de um fenômeno social. 

 

4.2 Ambientes e sujeitos da pesquisa  

 

A administração estratégica compreende dois enfoques, ambiente externo foco dos 

estudos de Porter (1979; 1985) e ambiente interno foco da VBR, portanto este trabalho 

corrobora para o entendimento de uma visão ampla, a qual abrange os dois ambientes, 

entendido por Peteraf e Barney (2003) e Barney e Clark (2007) como complementares. 

Foi realizado levantamento de campo com consumidoras das mesmas griffes 

escolhidas para as entrevistas com os gestores. Todas as entrevistas foram realizadas nos 

domicílios das clientes.  
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Concomitantemente, foram entrevistados os gestores em seu ambiente de trabalho, ou 

seja, nas empresas de confecção de luxo, localizadas na região metropolitana da cidade de São 

Paulo. 

Os gestores das indústrias de confecção de luxo foram em número de seis, sendo que 

todos trabalhavam em griffes de luxo do nível acessível, conforme classificação de Castarède 

(2005), assim pôde-se verificar os diferentes recursos e estratégias adotadas no mesmo nível 

de luxo. 

 Os critérios de escolha das empresas foram: ser empresa brasileira de confecção de 

luxo pertencente ao nível acessível, com o corpo administrativo na região metropolitana de 

São Paulo. Esse último critério tem por justificativa a conveniência e o tempo para execução 

do trabalho. Devido a não autorizaram da divulgação do nome das empresas, optou-se por 

apresentar no Quadro 3 abaixo, um perfil genérico das mesmas.  

 

Quadro 3: Perfil genérico das empresas estudadas 

Empre

sa 

Público alvo  Produto considerado “carro chefe” 

A Mulheres maduras.  Jeans 

B Mulheres de todas 

as faixas estárias. 

 Vestidos 

C Mulheres jovens.  Vestidos e blusas 

D Mulheres e 

homens jovens. 

 Vestidos e jaquetas 

E Mulheres e 

homens jovens. 

 Vestidos e blusas 

F Mulheres jovens.  Vestidos e blusas 

Fonte: Autora, 2012. 

 

A escolha dos gestores foi feita conforme a facilidade de acesso da pesquisadora. 

Inicialmente foram contatadas por telefone nove gestores de empresas brasileiras de luxo do 

nível acessível, das quais apenas seis demonstraram disponibilidade para fazer a entrevista, 

pessoalmente, no prazo estabelecido.  

Quanto ao perfil dos entrevistados, todos eram do nível de gerencia operacional, sendo 

que dois deles eram homens e quatro mulheres. Em relação ao tempo na empresa, três deles 

tinham entre dois e cinco anos na empresa e os outros três estavam na empresa há mais de 

cinco anos e menos de 10 anos.  

Foi feito um acordo de confidencialidade com todos os entrevistados, o que não 

permitiu que os nomes das empresas e dos entrevistados fossem divulgados neste trabalho. 

Para diferenciação das falas eles foram identificados conforme a realização das entrevistas, 

em ordem cronológica, como gestor A, B, C, D, E e F.  
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Com relação às consumidoras, foram escolhidas seis mulheres, clientes finais das 

griffes dos gestores entrevistados, de acordo com a facilidade de acesso a elas.  

O critério de escolha das consumidoras foi: ser mulher, ser cliente final de griffes de 

brasileiras de luxo acessível e ter comprado um vestido de ao menos uma destas griffes nos 

últimos seis meses. Todas as contatadas responderam prontamente à pesquisa. Para 

preservação das entrevistadas, sua identidade não será revelada no trabalho, mas identificadas 

como C1, C2, C3, C4, C5 e C6. 

 As consumidoras entrevistadas possuíam idade entre 25 e 52 anos, sendo duas casadas 

e quatro solteiras, no que se refere ao grau de escolaridade quatro delas possuíam nível 

superior completo, uma era pós-doutora e uma pós-graduada lato sensu. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Para a coleta de dados junto aos entrevistados foram adotados roteiros 

semiestruturados, constituídos de uma lista ordenada de perguntas abertas, aplicados 

igualmente para todos os entrevistados (PATTON, 2002). Ambos os roteiros foram aplicados 

pessoalmente pela pesquisadora e pré-testados para que pudessem ser feitos os ajustes 

necessários. Para assegurar que as respostas estivessem alinhadas com o objetivo geral e os 

específicos deste estudo, foi elaborada uma matriz de amarração que se encontra no Apêndice 

C. 

O pré-teste do roteiro das consumidoras foi realizado com pessoas das relações 

pessoais da entrevistadora e o pré-teste do roteiro dos gestores foi realizado com dois gestores 

de confecção de luxo, também das relações pessoais da pesquisadora, de modo que 

sugerissem alterações que fossem julgadas necessárias. Sendo assim foram realizados 

pequenos ajustes nos roteiros, visando aumentar a facilidade de compreensão para responder. 

 Para a construção do roteiro das consumidoras foram considerados três dos seis 

atributos de valor para o cliente, - 1. atributos desejados do produto e desempenho de tais 

atributos; 2. consequências desejadas em situações de uso; e 3. objetivos e finalidade dos 

clientes - definidos por Woodruff (1997), juntamente com as características dos produtos de 

luxo descritas no quadro 1, conforme encontra-se no Apêndice A. A intenção desse roteiro foi 

manter um contraponto à visão dos gestores.  

No que se refere ao roteiro aplicado aos gestores foram utilizados os conceitos de 

oportunidades e ameaças, estratégias genéricas e o modelo VRIO apresentado no quadro 2, de 
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maneira a manter conexão com o referencial teórico e fundamentar os objetivos específicos, 

facilitando as análises posteriores. Vide roteiro no Apêndice B. 

As respostas obtidas com as entrevistas foram transcritas por especialista neste tipo de 

trabalho e revisadas com discreta edição para o posterior tratamento e análise.  

Além das entrevistas, foram coletados dados de fontes secundárias, tais como 

documentos e informações sobre a empresa e o setor em que ela atua, além de pesquisas nos 

sites das empresas estudadas. Para melhor conhecer as empresas e o perfil dos entrevistados 

foi realizada uma conversa informal com os gestores antes das entrevistas, de modo a 

esclarecer os objetivos do trabalho e a maneira como a entrevista poderia contribuir. As 

entrevistas com os gestores tiveram duração média de 30 minutos de gravação e mais 40 

minutos de conversa informal. 

Também foram feitas observações informais nas lojas físicas dos Shoppings Cidade 

Jardim, Iguatemi e Anália Franco, para a pesquisadora conhecer melhor o ambiente das 

empresas entrevistadas. Conforme Malhotra (2001), este tipo de observação é muito utilizado 

em pesquisas, posto que, ajuda o pesquisador a compreender melhor o fenômeno estudado 

através da obtenção de dados adicionais importantes na exploração do problema.  

O prazo entre o contato e a realização de todas as entrevistas, incluindo as entrevistas 

com as consumidoras foi de três meses. As entrevistas com as consumidoras tiveram duração 

média de 10 minutos de gravação e mais 30 minutos de conversa informal. 

 

4.4 Tratamento e Análise dos dados 

 

Para o tratamento e a análise dos dados obtidos nas entrevistas foi utilizada a Análise 

de Conteúdo de Bardin (2002), com o emprego da técnica da Análise Categorial, que 

compreende um processo com duas etapas: a) o inventário, em que as falas são isoladas, e b) a 

classificação, onde se busca a concatenação das falas em relação aos códigos estabelecidos.  

As perguntas dos roteiros semiestruturados predefiniram os códigos para as análises 

que permitiram a escolha das palavras, trechos de falas e frases completas, constituindo as 

unidades semânticas que foram agrupadas por sua proximidade de sentido.  

Esse processo foi realizado por meio de leituras horizontais das respostas, de cada 

entrevistado, dadas a cada pergunta do roteiro. Para isso foi elaborada uma planilha, onde na 

primeira coluna foram colocadas as perguntas e nas demais as respostas de cada um dos 

entrevistados, já em forma de unidades semânticas. Essa planilha, completa, encontra-se no 

Apêndice E. 
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Na sequência foram feitas reduções das unidades semânticas de maneira a se obter os 

temas relevantes que tinham a ver com a essência dos objetivos específicos 1, 2 e 3. A 

categorização foi elaborada por meio de mais uma redução, agora dos temas, de maneira a 

resultarem as categorias que foram uma síntese final dos significados conseguidos nos 

depoimentos. Vide Apêndice D. 

 

4.5 Garantindo confiabilidade, qualidade e credibilidade dos dados 

 

Segundo Poupart et al. (2008), não há um consenso sobre o crédito que deve ser dado 

ao depoimento do informante e sobre a confiabilidade de suas informações, ficando esta 

questão a ser enfrentada com base na perspectiva epistemológica adotada na pesquisa. 

Sendo assim, foi assumido neste estudo que as informações dadas pelos entrevistados 

possuíam aparência de um relato realista, criando e moldando a realidade (POUPART et al., 

2008). 

Quanto à categorização dos dados foram obedecidos os critérios de qualidade 

recomendados por Bardin (2002), quais sejam:  

 Exclusão mútua; 

 Homogeneidade; 

 Pertinência; 

 Objetividade; 

 Fidelidade; 

 Produtividade. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

  

A partir das categorias encontradas, presentes no quadro 4 abaixo, neste capítulo estão 

apresentadas a análise e a interpretação dos resultados obtidos dos depoimentos dos 

entrevistados, articulados ao referencial teórico.  

 Os entrevistados estão identificados conforme indicado no capítulo anterior, por 

intermédio da nomenclatura A, B, C, D, E e F, para os gestores, e C1, C2, C3, C4, C5 e C6, 

para as consumidoras. 

 As análises serão desenvolvidas conforme a ordem delas apresentada no quadro 4.  

Quadro 4: Categorias resultantes da análise dos dados 

Objetivos Específicos Categorias 

1. Conhecer a percepção dos benefícios dos 

produtos de vestuário de luxo, tanto da parte das 

consumidoras quanto dos gestores das empresas 

de confecção de luxo. 

 Benefícios percebidos pelos gestores: 

qualidade superior, exclusividade, elegância, 

evocar sedução e prazer. 

 Benefícios percebidos pelas consumidoras: 

estética, qualidade superior, estilo inimitável, 

perfeição, elegância, prazer, prestígio e sedução. 
2. Conhecer as estratégias de negócios específicas 

voltadas à obtenção da vantagem competitiva, 

com foco em oportunidades e ameaças. 

 Potencializar oportunidades e reduzir ameaça. 

 Estratégia genérica de diferenciação dos 

produtos. 
3. Caracterizar os recursos e as capacidades 

estratégicos das empresas de confecção de luxo, 

envolvidos nas estratégias de negócios. 

 Estilista e reputação como recursos essenciais 

aliados à Capacidade de inovação do estilista e 

capacidade gerencial no ponto de vendas. 

 Recursos estratégicos exclusivos de quem os 

detém. 

 Recursos estratégicos demandam tempo e 

dinheiro para serem desenvolvidos. 

Fonte: Autora, 2012. 

 

5.1 Conhecer a percepção dos benefícios dos produtos de vestuário de luxo – Objetivo 1 

  

Para atender ao objetivo específico 1 foram identificadas duas categorias 

complementares, uma vez que este se propusera a conhecer as percepções dos benefícios tanto 

da parte dos gestores, quanto das consumidoras. Esta categorização é referente ao bloco 2 do 

roteiro de entrevistas com  os gestores e bloco único do roteiro de entrevistas com as 

consumidoras, a análise se deu conforme ilustrado nos Apêndices D e E, respectivamente. 

 

  5.1.1 Benefícios percebidos pelos gestores 

  Nesta categoria foram encontrados atributos e consequências desejadas com uso dos 

produtos de confecção de luxo. Conforme Vriens e Hofstede (2000), os benefícios são 
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características pouco ou não observáveis de um produto ou marca, os quais resultam do uso 

ou combinação dos atributos.  

  Dentre as respostas dadas pelos gestores, três atributos foram unânimes, quais sejam, 

estética, estilo inimitável e a qualidade superior. No que se refere às consequências desejadas 

com o seu uso foram identificadas, elegância, presente em quatro respostas, evocar sedução e 

experiência única, ambas presentes em três das seis entrevistas.  

  O quadro 5 apresenta os atributos e as consequências desejadas com o uso das roupas 

de luxo, na opinião dos gestores: 

 

Quadro 5: Atributos e consequências desejadas, conforme gestores 

Atributos  Gestores  Consequências desejadas  Gestores 

Estética  

Estilo inimitável  

Qualidade superior 

Preço Alto 

Tradição 

Perfeição  

A, B, C, D, E e F 

A, B, C, D, E e F 

A, B, C, D, E e F 

A 

A 

C 

 

Elegância 

Evocar sedução 

Experiência única 

Distinção social 

Prestígio 

Prazer  

A, B, E e F 

B, E e F 

B, C e E 

D e E 

A e B 

B e E  

Fonte: Autora, 2012.  

 

Em termos de atributos, conforme Lipovetsky e Roux (2005), para alcançar a 

perfeição é necessário que o produto seja de alta qualidade. Nesse sentido, na visão de todos 

os gestores a qualidade superior dos seus produtos, foi apontada como um dos atributos mais 

importantes quando se trata de confecção de luxo. 

 

Qualidade superior, conforme os gestores A, E e F:  

 

“...quando o cliente pensa na nossa marca, ele associa qualidade...” (Gestor A) 

 

“...o que mais recebemos elogios de nossos clientes é em relação à qualidade de 

nossas peças.” (Gestor E) 

 

“Posso afirmar que a qualidade superior é um dos principais focos da nossa griffe.” 

(Gestor F) 

 

 

Os atributos estilo inimitável e estética, apontados, também, com unanimidade pelos 

gestores, são considerados de extrema importância. Ambos estão diretamente ligados 

(NUNO; QUELCH, 1998).  Considera-se estilo inimitável aquele característico de cada 

marca, o qual permite a identificação e diferenciação, por isso é chamado de inimitável. 

 

Estilo inimitável e estética para os gestores B, C e D:  
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“...é o estilo diferenciado. A característica da nossa marca, é a cara diferenciada que a 

mulher que veste nossas roupas tem ou deseja ter...a nossa cliente nos procura porque 

tem o estilo das nossas roupas ou porque quer ter o estilo.” (Gestor B) 

 

“...nossa cliente valoriza o estilo que é bem diferenciado. Nossos modelos são muito 

diferentes do que o que você encontra por aí..são realmente exclusivos.” (Gestor C) 

 

“Para o nosso cliente é o estilo, a estética em si, porque os nossos produtos não têm 

como apelo comercial a logomarca... realmente o produto tem a nossa cara, sem 

precisar ter o logo. Isso faz com que as pessoas assimilem que estão usando um ótimo 

produto, sem ostentar uma marca no peito.” (Gestor D) 

 

Diante das considerações apresentadas, pôde-se perceber que as griffes de luxo 

estudadas, detêm, e buscam deter produtos de qualidade superior alinhados a estética e estilo 

inimitável (NUNO; QUELCH, 1998; LIPOVETSKY; ROUX, 2005; PASSARELLI, 2010). 

Tais atributos permitem que as empresas consigam atingir a diferenciação do produto 

podendo trazer exclusividade ao seu negócio e, assim, agregar valor (WOODRUFF, 1997; 

ZUBAC, HUBBARD; JOHNSON, 2010). 

Os atributos juntamente com os benefícios alinhados às consequências desejadas 

levam a geração de valor (WOODRUFF, 1997; ZUBAC, HUBBARD; JOHNSON, 2010). 

Nesse sentido, as consequências desejadas com o uso do produto, na visão dos gestores 

foram, elegância, evocar sedução e experiência única.  

Estar elegante é caracterizada por Allérès (2006) como uma conseqüência desejada 

com o uso de produtos de luxo, os gestores A, B, E e F compartilham tal visão, conforme: 

  

“...nossos clientes sabem que conosco eles se vestem com elegância e demostram 

prestígio... conosco eles encontram produtos muito elegantes... eles contam com 

uma consultoria de moda que os ajuda a mesclar peças.” (Gestor A) 

 

“...ao usar nossos produtos, as clientes desejam ser essa mulher... feminina, 

poderosa... elegante...”(Gestor B) 

 

“O nosso cliente vem buscar... um estilo mais jovial, mais sensual e ao mesmo 

tempo mais elegante. O nosso produto tem que mostrar que é superior...” (Gestor E) 

 

“A nossa cliente quer sempre estar elegante, independente da ocasião, ela busca  a 

elegância... com nossas peças ela consegue estar sempre elegante e bela.” (Gestor F)  

 
 

 Evocar sedução, como consequência desejada, outra característica dos produtos de 

luxo, presente nos estudos de Allérès (2006), apareceu nas respostas dos gestores B, E e F.  

 “...elas buscam ser essa mulher sensual, decidida que sabe o quer. Nossa marca 

busca transmitir em suas peças, essa feminilidade, esse lado feminino que outras 

marcas perderam. Tratamos a sensualidade sem vulgaridade.” (Gestor B) 
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 “Temos clientes de todas as idades... eles buscam em nós... um estilo... mais 

sensual e ao mesmo tempo mais elegante.” (Gestor E) 

 

“A mulher busca ser sensual, evocar sedução faz parte dos extintos femininos... 

nossa griffe se preocupa com isso...nossas clientes buscam em nossas peças 

transmitir sensualidade na medida certa, nem muito, nem pouco.” (Gestor F) 

 

Experiência única foi apontada pelos gestores B, C e F como outra consequência 

desejada pelas consumidoras de suas peças, o que corrobora a afirmação de Fionde e Moore 

(2009) em seu estudo sobre marcas de luxo. 

 

“ ...a mulher que busca nossa marca, busca experiência única...ela quer ser diferente 

das outras, única...vendemos este conceito, não a roupa em si.” (Gestor B) 

  

“...nossas clientes querem ser únicas, ter experiências únicas ao usarem nossas 

peças e aqui elas sabem conseguem isto... A nossa grade é exclusiva mesmo, 

possuímos apenas 1 peça de cada modelo.” (Gestor C) 

 

“ A experiência única está diretamente relacionada ao setor em que atuamos, uma 

mulher que consome luxo, busca isto e as nossas clientes não são diferentes.” 

(Gestor F) 

 

É importante salientar que somente há geração de valor para o cliente, quando os 

atributos estão combinados com as consequências desejadas, nesse sentido os gestores 

demonstraram preocupação em articular diferenciação dos produtos, por meio dos atributos 

qualidade superior, estética e estilo inimitável, ao que o seu consumidor espera atingir ao usar 

seu produto, tal como: estar elegante, evocar sedução e ter experiência única (WOODRUFF, 

1997).   

 

 5.1.2 Benefícios percebidos pelas consumidoras em contraponto à visão dos 

gestores  

  Ao responderem sobre os benefícios percebidos, as consumidoras das griffes de luxo 

estudadas, apresentaram duas características a mais que os gestores, marca reconhecida, 

presente em três respostas e distribuição restrita, presente em duas delas.   

  O quadro 6 apresenta a relação de atributos Gestores X Consumidoras: 
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Quadro 6: Atributos: Gestores X Consumidoras 

Atributos Gestores Consumidoras 

Estética  A, B, C, D, E e F C1, C2, C3, C5 e C6 

Estilo inimitável  A, B, C, D, E e F C2, C3, C4 e C5 

Qualidade 

superior 

A, B, C, D, E e F C1, C2 e C3 

Preço Alto A - 

Tradição A C1 e C3 

Perfeição C C1, C3, C5 e C6 

Marca 

reconhecida 

- C1, C3 e C6 

Distribuição 

restrita 

- C2 e C5 

Fonte: Autora, 2012.  
 

 Outro ponto a salientar é que quatro das seis entrevistadas afirmaram que perfeição é 

um atributo muito valorizado na hora da compra, porém este atributo foi lembrado somente 

pelo gestor C. A perfeição aparece nas respostas das consumidoras, como atributo pressuposto 

para o produto ser classificado como de luxo, uma vez que ao se disporem a pagar um preço 

superior, o produto deve ter características superiores (LIPOVETSKY; ROUX, 2005). 

 

Perfeição na visão das consumidoras 5 e 6: 

 
“Para mim...perfeição é tudo...o corte deles é tão perfeito, fica tão bem no meu 

corpo, que não pensei duas vezes ao escolhê-los.” (C5) 

 

“...outra característica muito importante é a perfeição. Sempre que eu quero alguma 

roupa, alguma coisa vou direto nesta marca, adoro as peças deles, lá encontro...tudo 

com o acabamento perfeito!” (C6) 

 

 No que tange o fato da marca ser reconhecida, as consumidoras associam o nome da 

marca a outros atributos, tais como qualidade superior, estilo inimitável e perfeição. Para elas 

algumas características estão diretamente relacionadas (D’ÂNGELO, 2006, LIPOVETSKY; 

ROUX, 2005; STREHLAU, 2008). Conforme depoimento da consumidora 3. 

 

“O fato da marca ser reconhecida é legal também, porque é através dela que você 

consegue alcançar as outras coisas como estilo e a qualidade.” (C3) 

 

O atributo distribuição restrita, caracterizado por Allérès (2006) e Strehlau (2008) 

como fator imprescindível de um produto de luxo, não apareceu na fala dos gestores, porém 

foi lembrado pelas consumidoras 2 e 5, conforme segue: 
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“Eu sou o tipo de pessoa que se importa muito em ver outra com uma roupa igual. 

Ninguém quer isso, nenhuma mulher quer chegar em uma festa e ver outra com o 

vestido igual. Por isso que a distribuição restrita é tão importante na minha visão.” 

(C2) 

 

 “Outra coisa importante, nesta griffe específica, é que eles têm distribuição restrita 

e poucas peças iguais. Isso é muito importante!” (C5) 

 

 

O único item que apareceu nos depoimentos dos gestores, porém não foi citado por 

nenhuma das consumidoras foi o preço alto, vale ressaltar que este é um dos atributos mais 

recorrentes nos estudos sobre luxo. Porém, mesmo não sendo citado como essencial, ele está 

diretamente relacionado a outros atributos (LIPOVETSKY; ROUX, 2005; ALLÉRÈS, 2006; 

STREHLAU, 2008; PASSARELLI, 2010). 

A partir do que foi revelado no quadro 6, fica evidente que o gestor das empresas de 

confecção de luxo deve atentar mais aos detalhes, pois a perfeição da peça foi tida como 

essencial pelas consumidoras. Cabe também salientar, que a exclusividade, representada pela 

distribuição restrita é um atributo muito importante, independentemente da diferenciação do 

produto. O termo exclusividade no universo do prêt-à-porter refere-se a exclusividade da 

empresa em oferecer peças, com tecidos ou acabamento especiais, entretanto, nem sempre 

pode ter sua definição generalizada no sentido de peças exclusivas.   

Por fim, o reconhecimento da marca, na visão das consumidoras, possibilita a 

associação com outros atributos tão importantes para o luxo, como a qualidade superior, o 

estilo inimitável e a estética. 

  Em relação às consequências desejadas com uso dos produtos, as consumidoras 

revelaram uma característica a mais que os gestores, despertar desejo e uma característica a 

menos, distinção social.  

  O quadro 7 apresenta a relação de consequências desejadas com o uso dos produtos 

Gestores X Consumidoras: 

 

Quadro 7: Consequências desejadas: Gestores X Consumidoras 

Consequências desejadas  Gestores  Consumidoras 

Elegância  A, B, E e F  C1, C2, C3, C4, C5 e C6 

Evocar sedução  B, E e F  C2, C3 e C5 

Experiência única  B, C e E  C3 

Distinção social  D e E  - 

Prestígio  A e B  C5 e C6 

Prazer  B e E  C1, C2, C6 

Despertar desejo  -  C4 

Fonte: Autora, 2012. 
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Estar elegante foi unanimidade nas respostas das entrevistadas, independentemente da 

idade ou do estilo das consumidoras, todas buscam estar elegantes em qualquer ocasião 

(ALLÉRÈS, 2006). Neste trabalho o conceito de elegância retrata uma opinião individual, 

podendo ser diferente para cada pessoa e concretizado na maneira como os indivíduos vêm 

uns aos outros. 

 

Elegância como consequência desejada, na visão de todas as consumidoras 

entrevistadas: 

 

“Elegância... não tem nada melhor.” (C1) 

 

“O que eu mais queria, quando usei o vestido, era estar elegante.” (C2) 

 

“...também queria estar elegante, foi a primeira vez que usei um vestido de um 

ombro só, o que me causou uma certa insegurança no começo.” (C3) 

 

“Elegância, acima de tudo é a elegância!” (C4) 

 

“Esse é um vestido bem diferente, que me fez estar elegante, mesmo gordinha.” 

(C5) 

 

“Acho que qualquer mulher busca isso... elegância... mesmo nas roupas mais 

simples do dia a dia a gente quer estar elegante, mesmo quando a prioridade é 

conforto, a elegância é fundamental.”(C6) 

 

Uma das consequências reveladas pelas consumidoras e não citada pelos gestores foi 

despertar desejo, este trabalho entende como desejo uma atração sexual ou não despertada em 

outra pessoa. Para a consumidora 4 tal característica é intrínseca ao modelo de roupa 

escolhido como filtro da pesquisa, o vestido, que vai ao encontro do que afirmam Lipovestsky 

e Roux (2006), em relação à desejo e roupas de luxo.  

 

Despertar desejo conforme consumidora 4: 

 

“... e claro despertar desejo, principalmente porque estamos pensando em um 

vestido. Se fosse outra roupa talvez não, mas vestido sempre combina com 

despertar desejo. Toda mulher quando veste um vestido quer despertar desejo.” (C4) 

 

É importante evidenciar que distinção social não apareceu nas falas das consumidoras 

quando se tratou de consequências desejadas com o uso dos produtos de luxo. No entanto, foi 

citada como importante por dois gestores. Assim, aparentemente, a distinção social, está 

diretamente relacionada ao prestígio, conforme as falas das consumidoras 5 e 6: 
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“Apesar de simples... os detalhes me conferiram prestígio e elegância com um 

pouco de sedução.”(C5) 

 

“Toda mulher busca isso... elegância, prestígio e prazer. Agora, o prestígio é o que 

vem dos outros pra com a gente e isso também é maravilhoso e nos deixa mais 

feliz.” (C6) 

 

Tendo como base os dados dos quadros 6 e 7, está claro que os gestores das empresas 

de confecção de luxo buscam criar valor agregado, de maneira que seus clientes percebam tal 

valor por meio dos benefícios percebidos: qualidade superior, exclusividade, elegância, 

experiência única e evocar sedução. No entanto, na fala de algumas das suas consumidoras 

foram evidenciados como benefícios: estética, estilo inimitável, perfeição, prazer e prestígio. 

Sendo assim, ocorre geração de valor para o cliente, quando os atributos estão combinados às 

consequências desejadas (WOODRUFF, 1997). 

 

5.2 Conhecer as estratégias de negócios específicas voltadas à obtenção da vantagem 

competitiva, com foco em oportunidades e ameaças – Objetivo 2   

  

Com relação ao objetivo específico 2, a categorização das entrevistas com os gestores 

possibilitou identificar duas categorias, sendo a primeira, potencializar as oportunidades e 

reduzir ameaças e a segunda, estratégia genérica de diferenciação dos produtos. A 

categorização deste item, envolveu as perguntas constantes no bloco 3 do roteiro de 

entrevistas com os gestores, a análise das unidades encontra-se no Apêndice D. 

  

  5.2.1 Potencializar oportunidades e reduzir ameaças 

Johnson, Scholes e Whittington (2007) afirmam que antes de definir a estratégia do 

negócio é necessário identificar as oportunidades e as ameaças. Sendo assim, os gestores 

entrevistados evidenciaram como foco em oportunidades, aumentar o portfólio, aumentar a 

participação de mercado e, consequentemente, expandir a empresa. Referente à ameaça houve 

unanimidade sobre os novos entrantes.  

  O quadro 8 apresenta as oportunidades listadas pelos gestores. 

 

Quadro 8: Oportunidades 

Oportunidades  Gestores 

Aumentar o portfólio  A, B, C e F  

Aumentar a participação de mercado  A, B, C e F  

Expandir  A, B, C e F  



65 

 

    

Fonte: Autora, 2012. 

     

As marcas de luxo conseguem inovar e aumentar seu portfólio de produtos por 

intermédio dos estilistas (PASSARELLI, 2010). Em corroboração com o Passarelli (2010), 

um dos focos em oportunidades mais citados nos relatos dos entrevistados foi o aumento do 

portfólio, conforme falas dos gestores A, C e F, abaixo: 

 

“...nos proporcionou aumentar o portfólio. Começamos atuando apenas com 

vestuário feminino, mas crescemos de tal maneira que a busca por acessórios e 

outras peças foi aumentando.” (Gestor A) 

 

 “Nosso foco é oferecer o conjunto completo, oferecemos a roupa e os acessórios, 

por exemplo: cintos, botas, bolsas.”  (Gestor C) 

 

“...Oferecer acessórios e sapatos...” (Gestor F) 

 

 

  Aumentar a participação de mercado e, consequentemente, expandir as fronteiras da 

empresa foi tido como foco em oportunidades para quatro dos gestores entrevistados 

(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

  Aumentar participação de mercado, conforme o comentário dos gestores B, C e F: 

 
“...o mercado hoje é muito exigente..buscamos o pioneirismo como forma de 

aumentar o market share... quem tem a informação primeiro, dita as tendências e 

tem a preferência do consumidor...” (Gestor B) 

 

“...através da fidelização dos nossos clientes, do investimento em inovação, 

trazendo novas ideias, novos modelos e novas tendências...nosso foco é aumentar 

nossa participação no mercado... e alcançar a tão almejada vantagem competitiva.” 

(Gestor C)  

 

“...buscamos a cada dia conquistar novos clientes, focamos na diferenciação do 

produto como um fator importante no ganho de mercado...” (Gestor F) 

  

  Ainda em relação ao aumento da participação de mercado e expansão da empresa, o 

gestor C, único a relatar não possuir vantagem competitiva, afirmou serem estas as 

oportunidades que os ajudariam a neutralizar as ameaças relatadas. 

 

“Ainda não temos vantagem competitiva, estamos buscando. Realmente tivemos 

alguns problemas devido aos novos entrantes...eles nos prejudicaram um pouco em 

relação a ganhar Market share... estamos inovando e focando em diferenciação do 

produto para aumentar nossa participação no mercado.” (Gestor C) 

 

 

Diante de tais considerações, notou-se que a busca por oportunidades está mais 

relacionada à redução de ameaças, pois através do aumento do portfólio pretende-se alcançar 
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o aumento da participação de mercado, podendo então expandir as fronteiras da empresa. Os 

gestores consideram importante conhecer as ameaças do setor (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2007). 

  O setor de confecção de luxo apresenta como característica o crescimento significativo 

dos lucros, conforme relatado por Lacerda (2011), sendo assim os novos entrantes são 

impulsionados por estes lucros superiores. 

  O quadro 9 apresenta as oportunidades listadas pelos gestores: 

 

Quadro 9: Ameaças 

Ameaças  Gestores  

Novos entrantes  A, B, C, D, E e F  

Classe média não vê valor em seus produtos  D  

Fonte: Autora, 2012. 

 

A principal ameaça apontada foi a dos novos entrantes, sendo relacionada por todos os 

gestores entrevistados, conforme relatado abaixo: 

 

“...o setor que atuamos, é um setor que está em plena expansão, há muitos novos 

entrantes, todos querem uma fatia desse bolo.” (Gestor A) 

 

“...é impressionante o número de novos ricos no Brasil, as pessoas estão com mais 

poder aquisitivo...todos estes fatores atraem concorrentes.” (Gestor B) 

 

“..sendo bem sincero, nos últimos anos sofremos muito com a 

concorrência...surgiram muitos novos entrantes... perdemos um pouco de mercado 

com isso.” (Gestor C) 

 

 “...ultimamente houve um aumento na concorrência..principalmente em termos do 

valor a ser gasto pelo cliente.” (Gestor D) 

 

“...nestes últimos 5 anos houve um aumento significativo no número de 

concorrentes. Há muitos entrantes no nosso segmento.” (Gestor E) 

 

“...surge todo mês uma empresa diferente no nosso setor.” (Gestor F) 

 

  Ainda no que se refere à concorrência, o gestor D mencionou uma característica 

importante do setor, ou seja, não há uma concorrência direta pelo produto, devido às suas 

singularidades e exclusividades, porém há concorrência no que tange aos valores gastos pelas 

clientes. 

 

“Acredito que há uma concorrência indireta pelo valor a ser gasto pelo cliente, 

quando tratamos do setor de vestuário de luxo...” (Gestor D) 
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Este mesmo gestor demonstrou preocupação com outra ameaça, a qual classificou 

como falta de visão da classe média em relação a perceber valor em seus produtos. 

 

“...as pessoas pertencentes a classe média, não conseguem enxergar valor agregado 

nos nossos produtos...lhes falta essa percepção... não vêem como uma roupa 

sustentável vai além de um logo estampado no peito e o por quê dela custar tão 

caro.” (Gestor D) 

 

Por sua vez, o gestor E apontou a diferenciação do produto como fator essencial na 

redução de ameaças. 

 

“...Para reduzir ameaças, enfatizamos na diferenciação dos nossos produtos.” 

(Gestor E) 

 

  O setor de confecção de luxo encontra-se em plena expansão, o que atrai a cada ano,  

novos entrantes. Essa ameaça classificada (PORTER, 1985) pode ser e tem sido neutralizada 

pelos gestores através da estratégia de diferenciação de produtos (PORTER, 1985; 

JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

 
 

  5.2.2 Estratégia genérica de diferenciação dos produtos 

A estratégia genérica identificada por unanimidade foi a de diferenciação do produto, 

conforme relatado nos depoimentos dos gestores B, C, D e F, abaixo: 

 

“Não só para a nossa marca, a diferenciação é o que faz a diferença.” (Empresa B) 

  

“Temos sempre investido em diferenciação do produto...nossas clientes estão 

sempre em busca de novidades, temos que acompanhar este ritmo e oferecer-lhes o 

que procuram.” (Gestor C) 

 

“A estratégia é claramente pela diferenciação do produto, a diferenciação está na 

proposta da marca. Como eu coloquei, nós nos propusemos à ser um veículo de 

comunicação” (Gestor D) 

 

 “Diferenciação do produto...a criação está sempre em primeiro lugar.” (Gestor F) 

 

 Para Strehlau (2008) o valor do produto de luxo é resultado da percepção do cliente. 

Corroborando com tal afirmação, o gestor A afirmou que a diferenciação do produto é um dos 

benefícios, percebidos pelo cliente, que agrega valor. 

 
“É aí que entra a diferenciação, mostra que somente conosco o cliente encontrará 

um produto totalmente diferenciado, altamente exclusivo, bem acabado. Isto tudo é 

o que nos leva a agregar valor e manter o preço elevado.” (Gestor A)  
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Para construir esse valor agregado é essencial atentar para o estilo, a apresentação, o 

apelo histórico, o design, a originalidade, a seletividade e a inacessibilidade (CASTARÉDE, 

2005). 

  Portanto, verifica-se que a estratégia de negócio genérica, diferenciação dos produtos é 

um determinante crítico no setor de confecção de luxo. Aparentemente é por meio dessa 

estratégia que a empresa consegue agregar valor percebido pelo cliente em seus produtos 

(BARNEY; HESTERLY, 2011). 

  Dentre as formas de diferenciação dos produtos, apresentadas pelos gestores estão: 

qualidade superior alinhados a estética e estilo inimitável, caracterizadas nos resultados das 

análises do objetivo específico 1, juntamente com os recursos e capacidades caracterizados 

nas análises do objetivo específico 3, a seguir. 

 

5.3 Caracterizar os recursos e as capacidades envolvidos nas estratégias de negócios – 

Objetivo 3 

  

A partir do objetivo específico 3 foi realizada a categorização dos recursos e 

capacidades estratégicos. Essa categorização englobou as perguntas constantes no bloco 4 do 

roteiro de entrevistas com os gestores, sendo que o tratamento das unidades encontra-se no 

Apêndice D. 

 

  5.3.1 Recursos estratégicos essenciais 

 Foi possível identificar dois recursos estratégicos essenciais, o/a estilista e a reputação 

e  duas capacidades, a de Inovação do estilista e a capacidade gerencial no ponto de vendas. 

  O quadro 10 apresenta os recursos e as capacidades classificados pelos gestores como 

estratégicos. 

 

Quadro 10: Recursos e Capacidades  

Recursos e Capacidades  Gestores 

Estilista  A, B, C, D e F 

Reputação  A, D e F 

Capacidade de inovação  B e C 

Capacidade gerencial no ponto de vendas  A e E 

Fonte: Autora, 2012. 

 

 O recurso apontado como estratégico por cinco gestores foi o recurso humano, mais 

especificamente, o/a estilista. De acordo com Lehnert (2001), o sucesso de uma linha de 
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produtos prêt- à- porter depende diretamente da fama de um/a grande estilista, conforme 

relatam os gestores C, D e F: 

 

“Estilista, dona da marca, é o recurso primordial, ela é quem cria as coleções.” 

(Gestor C) 

 “ O proprietário é o estilista, todo processo de confecção parte dele...ele é 

estritamente importante.” (Gestor D) 

“Nossas  estilistas, sem dúvidas, são o  recurso mais importante que temos..sem elas 

e sem sua capacidade criação, não há como a griffe continuar....elas são essenciais 

para o sucesso da griffe.”  (Gestor F) 

 

Outro recurso apontado como estratégico foi a reputação da griffe, justamente por 

estar profundamente enraizada na história da empresa e ser acumulada com o passar dos anos 

(HITT; IRELAND;  HOSKISSON. 2008).  

 

Reputação como recurso estratégico para os gestores A e F: 

 

“...nosso principal recurso é a nossa reputação, sim ela é o principal recurso, é com 

ela que estamos sempre preocupados.... A cada ação nossa, o foco é a nossa 

imagem, a reputação que temos a zelar...” (Gestor A) 

 

“ A nossa reputação é, sem dúvidas, outro recurso estratégico...é por ela que nosso 

cliente deposita confiança na nossa griffe.” (Gestor F) 

 

A reputação, é considerada por diversos autores, tais como Allérès (2006), D’ângelo 

(2006), Lipovetsky e Roux (2005), Passarelli (2010) e Strehlau (2008), como um dos fatores 

imprescindíveis para um produto ser caracterizado como de luxo. Para Garcia (2006), o 

produto de luxo é o resultado do cruzamento da excelência com a inovação, geralmente 

suportado pela reputação da marca.  

Diante disto, a capacidade de inovação, apontada pelos gestores como estratégica, está 

diretamente relacionada ao estilista, visto que depende dele a inovação na criação das 

coleções, no design das peças e nos conceitos.  

Passarelli (2010) afirma que são os estilistas as pessoas responsáveis por construir a 

reputação da griffe. Lehnert (2001) afirma que o estilista busca conquistar o público 

consumidor por meio de suas ideias criativas e ousadas. Conforme os gestores B e C 

relataram, a seguir, que a capacidade de inovação dos estilistas se faz muito importante para o 

alcance de suas estratégias. 
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“Nossa capacidade de inovação...temos como foco o pioneirismo, isto reflete em 

inovação. Para ser pioneiro é preciso sair na frente, logo inovar é 

fundamental....Investimento muito em pesquisa e desenvolvimento.” (Gestor B) 

 

“...capacidade de criação, de inovação da estilista...criar de acordo com o perfil das 

clientes.” (Gestor C) 
    

   A outra capacidade relatada foi a de gerenciar o ponto de vendas. Todos os gestores se 

mostraram preocupados com o ponto de vendas, no que se refere à qualificação de seus 

funcionários, à diferenciação dos produtos disponibilizados nas lojas e ao ambiente que a 

cliente encontra, conforme relatado pelo gestor A: 

 

“A nossa capacidade gerencial é excelente, para poder gerir todos esses 

recursos...estamos sempre em contato com o pessoal das lojas.” (Gestor A) 

 

   Para o gestor D, a partir do público alvo local são formuladas as estratégias de 

diferenciação dos produtos. Por esse motivo, a capacidade gerencial do ponto de vendas é 

essencial. 

 

“...cada loja nossa tem uma personalidade própria, em cima disso dividimos a marca 

em segmentos. Então nós focamos na diferenciação do ponto de vendas, ou seja, 

tem que atender a necessidade do público alvo local....capacidade essencial que 

devemos ter é a capacidade gerencial” (Gestor D) 

 

  Os recursos e capacidade estratégicos listados pelos gestores são objetos de 

diferenciação dos produtos, visto que por meio deles a empresa busca agregar valor e obter 

vantagem competitiva (BARNEY, 1991). 

 

  5.3.2 Recursos estratégicos exclusivos de quem os detém 

   O recurso intangível, reputação e a capacidade de inovação estão profundamente 

enraizados na história de suas empresas, por isso são considerados raros (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008). 

  O gestor A, aponta a reputação como intransferível, por isso é um recurso detido,  

exclusivamente, por sua empresa, conforme dito abaixo:  

 

“...reputação é algo pessoal e intransferível, logo, somente a gente possui a nossa 

reputação.” (Gestor A) 

 

 

Os gestores B, D e F relataram que sua capacidade de inovação é muito particular, 

pois advém do estilista da griffe, logo são exclusivas, conforme os depoimentos abaixo: 
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“...a capacidade de inovação ...é algo exclusivo.” (Gestor B) 

 

“...capacidade de inovação é exclusivamente nossa, pois vem do dono e estilista da 

marca.” (Gestor D) 

 

“A capacidade de Inovação como a nossa é exclusiva....nosso estilo único depende 

das estilistas que são nossas.” (Gestor F) 

 

 

 Quando tratado do recurso estilista, os entrevistados afirmaram ser este, também, 

exclusivo de cada griffe e por isso raro (BARNEY, 1991). 

  

 “Estilistas são próprios de cada empresa.” (Gestor B) 

“A estilista é a donas da marca, logo, é somente nossa.” (Gestor A) 

 

“O recurso humano, a estilista é exclusivo, não tem como ser copiado.” (Gestor  C) 

   

  Porém o mesmo não acontece com a capacidade gerencial no ponto de vendas, a qual 

pode ser detida por mais de uma empresa, conforme afirmou o gestor C: 

 

“...infelizmente...alguns dos nossos concorrentes também possuem essa 

capacidade.” (Gestor C) 

 

  Assim, dentre os recursos e capacidades estratégicos indicados pelos gestores, apenas 

a capacidade gerencial não pode ser classificada como rara. Entretanto, os demais atendem ao 

princípio da raridade do modelo VRIO, devido a singularidade no modo em que foram 

concebidos e desenvolvidos, logo podem se constituir em fontes de vantagem competitiva 

(BARNEY; CLARK, 2007).  

 

 5.3.3 Recursos estratégicos demandam tempo e dinheiro para serem 

desenvolvidos 

Barney (1991) afirma que as condições históricas únicas, ou seja, aquelas pelas quais os 

recursos foram adquiridos, impedem outra maneira de aquisição à exceção do momento e da 

circunstância específica em que foi feita.  

A partir desse conceito pode-se considerar o estilista, a reputação e a capacidade de 

inovação das empresas da pesquisa como difíceis de serem desenvolvidos, já que ambos 

demandam diversos investimentos. 
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Em corroboração com essa visão, o gestor C afirmou que quando o recurso ou 

capacidade está na rotina da empresa, o concorrente encontra dificuldade de copiar. 

 

“Quando faz parte da rotina é difícil o concorrente copiar.” (Gestor  C) 

 

   Para o gestor A construir uma reputação demanda muito tempo e investimento. 

 

“...o custo para construir um a reputação como a nossa, não dá para imaginar, é 

elevadíssimo. Reputação se constrói ao longo dos anos, no dia a dia com o cliente, 

em cada detalhe...desde antes da criação da peça.” (Gestor A) 

   

  Quando o assunto é inovação nas criações, o investimento se dá em pesquisa e 

desenvolvimento conforme depoimento do Gestor B: 

 

“Desenvolver um departamento de pesquisa e desenvolvimento como o nosso é 

muito caro. São necessários profissionais gabaritados, comprometidos e 

especializados.” (Gestor B) 

 

  O gestor F, afirmou que o investimento em tecnologia e capacitação para chegar a 

inovação é elevado: 

 

“O custo é muito elevado, é necessário tempo e muito investimento em tecnologia, 

capacitação dos funcionários.” (Gestor F) 

 

 Ao analisar o estilista como um recurso estratégico, percebe-se que ele pertence a 

apenas uma griffe, logo, não há como ser duplicado, imitado ou copiado.  

 Os gestores D e F falam da concepção da griffe e da relação direta com o estilista, o 

que impossibilita qualquer forma de imitação ou cópia. 

 

“A marca nasceu do estilista, que é o dono... não tem como copiar isto.”(Gestor D) 

 

“...o surgimento da nossa griffe está diretamente relacionado a concepção das donas 

e estilistas da marca...impossível ser imitado.” (Gestor F) 

 

  Ainda sobre a questão da raridade, a capacidade gerencial também não pode ser 

classificada como de difícil imitação, já que não está ligada a condições históricas únicas 

(BARNEY, 1991),conforme considera o gestor C: 

 

“...infelizmente...alguns dos nossos concorrentes também possuem essa 

capacidade.” (Gestor C) 
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       Assim sendo, apenas a capacidade gerencial não pode ser classificada como de difícil 

imitação, cópia ou duplicação, enquanto que o estilista, a reputação e capacidade de inovação 

devido a suas condições históricas únicas podem ser vistas como potenciais fontes de 

vantagem competitiva (BARNEY; CLARK, 2007).  

 Diante de tais considerações, tendo como base o quadro 2, o qual relaciona o modelo 

VRIO à vantagem competitiva, pôde-se classificar o estilista, a sua capacidade de inovação e 

a reputação da griffe como recursos estratégicos para as empresas do estudo, uma vez que 

respondem aos quatro atributos do modelo VRIO, são valiosos, exclusivos de quem os detém, 

têm um custo elevado para serem concebidos e desenvolvidos e demandam tempo para ser 

incorporados à empresa. Por isso, podem ser vistos como fontes de vantagem competitiva 

(BARNEY; CLARK, 2007). 

Porém, o mesmo não ocorre com a capacidade gerencial no ponto de vendas, apesar de 

ser valiosa, não pode ser considerado rara, nem de difícil, com isso, não atende à todas as 

características do modelo VRIO e, portanto, por si só não é considerada como estratégica. 

(BARNEY; CLARK, 2007). 

O quadro 11, abaixo, relaciona o modelo VRIO à busca da vantagem competitiva, de 

acordo com os recursos e capacidades considerados estratégicos pelos gestores das empresas 

estudadas. 

 

Quadro 11: Classificação dos recursos - Modelo VRIO e Vantagem Competitiva 

Recursos e 

capacidades 

 Valioso Raro Inimitável Inserido na 

Organização 

Implicações Competitivas 

Estilista 

 

 

Reputação 

 

 

Capacidade 

de inovação 

 

Capacidade 

gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Não 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantagem Competitiva 

Sustentável 

 

Vantagem Competitiva 

Sustentável 

 

Vantagem Competitiva 

Sustentável 

 

Paridade Competitiva 

Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Voltando ao problema de pesquisa, o qual questionou, que recursos e capacidades das 

empresas de confecção de vestuário de luxo, participantes da pesquisa, são utilizados na busca 

pela vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, é possível afirmar que são: o 

estilista, a reputação, a capacidade de inovação e a capacidade gerencial. 

O objetivo específico 1 teve como foco fazer o contraponto da visão dos gestores com 

a visão das consumidoras da confecção de luxo em relação à percepção de benefícios destes 

tipos de produtos. Observou-se que essas empresas buscam criar valor agregado de modo a 

conseguir vantagem competitiva. Entretanto, esta geração de valor para o cliente ocorre, 

aparentemente, nos casos em que os atributos estão combinados as consequências desejadas 

com o uso (WOODRUFF, 1997). 

São exemplos de atributos a qualidade superior e o estilo inimitável, pois permitem as 

empresas diferenciar seus produtos (WOODRUFF, 1997; ZUBAC, HUBBARD; JOHNSON, 

2010). Desta forma, possibilitam agregar valor e fazer com que as consumidoras atinjam suas 

consequências desejadas decorrentes do uso, como por exemplo, estar elegante e evocar 

sedução.  

 As principais diferenças encontradas nas respostas das consumidoras quando 

comparadas as dos gestores, sobre os benefícios percebidos, foram: as consumidoras 

apontaram dois atributos a mais que os gestores, marca reconhecida e distribuição restrita e 

uma consequência desejada a mais, despertar desejo. 

 No segundo objetivo específico, buscou-se identificar as estratégias de 

negócios específicas voltadas à obtenção da vantagem competitiva, com foco em 

oportunidades e ameaças.  

 Por meio da combinação dos recursos estilista, reputação e da capacidade de 

inovação do estilista pode ser feita a diferenciação do produto. No setor em que exclusividade 

e não imitabilidade são pressupostos de valor agregado, a diferenciação aparece como 

principal estratégia adotada (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

O foco por oportunidades está diretamente relacionado à estratégia de diferenciação, 

sendo que através do aumento de portfólio, do aumento na participação de mercado e, 

consequentemente, da expansão da empresa, as griffes conseguem neutralizar suas ameaças. 

Sendo que as griffes conseguem o aumento de seu portfólio de produtos através dos estilistas, 

tidos neste estudo como recursos estratégicos para obtenção de vantagem competitiva.    
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As ameaças do setor são claramente evidenciadas pelo aumento de novos entrantes. 

Devido à expansão do setor, houve um aumento significativo nos investimentos do setor de 

confecção de luxo, o que impulsionou a entrada de concorrentes. Tal fator corrobora Barney e 

Hesterly (2011), que afirmam que os novos entrantes são impulsionados pelos lucros 

superiores do setor.  

Com relação ao terceiro objetivo específico, que pretendeu caracterizar os recursos e 

as capacidades estratégicos das empresas, foram identificados e categorizados o recurso 

estilista, o recurso intangível reputação, a capacidade de inovação advinda do estilista e a 

capacidade de gerenciamento do ponto de vendas. 

O recurso humano, estilista, a sua capacidade de inovação e a reputação da griffe são 

considerados estratégicos, uma vez que respondem às quatro condições do modelo, são 

valiosos, exclusivos de quem os detém, têm um custo elevado para serem concebidos e 

desenvolvidos e demandam tempo para ser incorporados à empresa. Por isso, podem ser 

vistos como fontes potenciais de vantagem competitiva (BARNEY; CLARK, 2007). 

Dentre os recursos e capacidades apontados pelos gestores como estratégicos, apenas a 

capacidade gerencial não pode ser classificada como rara, nem inimitável, apesar de ser 

valiosa, por isso não atende a todas as características do modelo VRIO, logo, por si só, não é 

considerada como estratégica (BARNEY; CLARK, 2007). 

Os achados neste estudo corroboram à posição de Allérès (2006), nesse sentido, o 

produto de luxo tem como objetivo a busca pela perfeição desde o momento da sua 

concepção, por isso é necessário que este produto seja concebido a partir das ideias 

inovadoras do estilista, sendo feito com recursos raros e inacessíveis de modo a obter elevado 

padrão estético. 

Diante dessas considerações, esta dissertação confirma vários dos conceitos e teorias 

presentes no referencial teórico e destaca uma contribuição para academia: utilizar a 

abordagem da visão baseada em recursos (VBR) para estudar o setor de confecção de luxo. 

No que tange à contribuição prática, o presente estudo pretendeu ressaltar os aspectos 

relevantes do modelo VRIO para a caracterização dos recursos e capacidade estratégicos das 

empresas de confecção de luxo, objetos do estudo. Também, buscou-se gerar informações aos 

gestores estratégicos das empresas estudadas sobre os pontos de atenção a serem considerados 

em suas estratégias de diferenciação dos produtos. 
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6.1 Limitações desta pesquisa 

  

Uma das limitações da pesquisa foi a consideração do depoimento dos gestores ligados 

à confecção de luxo como sendo a voz da empresa que representavam, quando na realidade 

eram gestores operacionais. 

 Reconhece-se, também, a limitação no uso de critérios subjetivos para a escolha dos 

gestores das empresas destacadas e das consumidoras, ambas feitas conforme a acessibilidade 

dos entrevistados.  

 Por fim, cabe salientar que a pesquisadora detinha pouca experiência com o método de 

análise utilizado, dados qualitativos, no início do trabalho.   

 

6.2 Recomendações para continuidade da pesquisa 

  

Primeiramente recomenda-se realizar um estudo quantitativo para identificar a 

percepção de benefícios do cliente final do setor de confecção de luxo, podendo ser feita 

posterior comparação com os resultados obtidos neste estudo. 

 Outro fator a ser levado em consideração é o fato de todas as empresas estudadas 

estarem localizadas na Grande São Paulo, entende-se que trarão grandes contribuições sobre o 

setor, estudos com empresas localizadas em outros municípios e estados, tidos como grandes 

centros no consumo de luxo no Brasil, tais como, Paraná e Rio de Janeiro. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista com consumidoras 

 

Olá! Meu nome é Laís, estou realizando uma pesquisa para levantamento de informações a 

respeito da percepção das consumidoras em relação aos benefícios dos produtos de 

vestuário de luxo. Trata-se de uma pesquisa para elaboração da minha dissertação de 

Mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Solicito sua atenção para as respostas e 

desde já informo que as respostas são sigilosas não havendo necessidade de sua identificação. 

 

 

Filtro: Comprou vestido de griffes brasileiras  nos últimos 6 meses? 

( ) Sim ( ) Não [encerrar] 
 

Posso fazer algumas perguntas em relação ao vestido que você comprou?  

( ) Sim ( ) Não [encerrar] 
 

Não há resposta certa ou errada!   

 

1. Quais os atributos você valoriza mais no vestido comprado? Estética, Estilo inimitável, 

Qualidade superior, Distribuição restrita, Marca reconhecida, Preço alto, Tradição, Perfeição. 

2. Que consequências você desejava ao usar o vestido? Despertar desejo, Distinção social, 

Experiência única, Elegância, Prestígio, Prazer, Evocar Sedução. 

3. Ao usar o vestido você alcançou as consequencias desejadas? 

 

Idade: 

( ) Menor de 18 ( ) Entre 18 e 24 anos ( ) Entre 25 e 31 anos ( ) Entre 32 e 38 anos  

( ) Entre 38 e 44 anos ( ) Entre 45 e 51 anos ( ) Entre 52 e 58 anos ( ) Entre 59 e 65 anos  

( )Acima de 66 anos 

 

Estado Civil: 

( ) Casado(a) ( ) Solteiro(a) ( ) Divorciado(a) ( ) Viúvo(a) 

 

Grau de instrução (escolaridade): 

( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Graduação ( ) Pós-Graduação 

( ) MBA ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós Doutorado 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista com gestores 

Bloco 1 – Introdução 

Introdução ao tema e objetivo da pesquisa, identificação da empresa e do entrevistado. 

 

Bloco 2 – Conhecer a percepção dos benefícios dos produtos de vestuário de luxo, da 

parte dos gestores. 

 

1. Quais são produtos responsáveis pelo sucesso do seu negócio?2. Quais os atributos mais 

valorizados dos produtos? Estética, Estilo inimitável, Qualidade superior, Distribuição 

restrita, Marca reconhecida, Preço alto, Tradição, Perfeição. 

3. Que consequências são desejadas pelos clientes com o uso dos produtos? Despertar desejo, 

Distinção social, Experiência única, Elegância, Prestígio, Prazer, Evocar Sedução. 

 

Bloco 3 - Conhecer as estratégias de negócios específicas voltadas à obtenção da 

vantagem competitiva, com foco em oportunidades e ameaças.  

 

4. Qual o foco na busca por oportunidades para sua empresa perante os clientes atuais e 

clientes potenciais? Entenda por oportunidade aquilo que as empresas concorrentes não estão 

explorando ou estão explorando mal. 

5. Que ameaças ambientais têm sido enfrentadas capazes de comprometer o desempenho e a 

expansão da empresa perante seus concorrentes? Considere como ameaças, novas empresas 

entrarem no seu mercado, fornecedores aumentarem o poder de barganha, aumento da 

rivalidade pela redução de preços e custos de produção e/ou compradores ficarem mais 

exigentes quanto à melhor qualidade e menor preço. Poderia explicar?  

6. Quais têm sido as estratégias de negócios adotadas por sua empresa visando ao 

aproveitamento de oportunidades e a redução das ameaças? Entenda como estratégia a busca 

pela vantagem competitiva, voltada ao aproveitamento de oportunidades e redução de 

ameaças. Considere a resposta tendo em vista as seguintes estratégias genéricas: ênfase nos 

custos, diferenciação do produto ou híbrido. 

7. Considerando a vantagem competitiva como a percepção do cliente em obter maior 

benefício com a compra dos seus produtos em detrimento daqueles dos concorrentes, e isto 

resulte em ganhos superiores a estes, diria que a sua empresa detém uma vantagem 

competitiva? Poderia explicar? 
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Bloco 4 – Caracterizar os recursos e as capacidades estratégicos das empresas de 

confecção de luxo, envolvidos nas estratégias de negócio. 

 

8. Que recursos, tangíveis ou intangíveis, da sua empresa são considerados como decisivos 

para os seus produtos serem preferidos em relação aos concorrentes imediatos? Entenda como 

ativos tangíveis os bens que podem ser vistos e quantificados (Exemplos: capital, ponto de 

localização, equipamentos de produção e acesso a matérias- primas.). E como intangíveis os 

bens de difícil contabilização (Exemplos: conhecimento, confiança, reputação, ideias, rotinas 

e capacidade de inovação.) 

9. Que capacidades estão presentes na integração e combinação destes recursos para que os 

produtos sejam preferidos pelos clientes? (Exemplo de capacidades: capacidade gerencial, 

capacidade de inovação, capacidade de aprendizado)  

10. Esses recursos/ capacidades permitiram que a empresa explorasse as oportunidades e/ou 

neutralizasse as ameaças mencionadas anteriormente? Poderia explicar? 

11. Estes recursos/ capacidades são controlados apenas pela sua empresa ou por apenas um 

pequeno número de concorrentes? Poderia Explicar? 

12. As empresas sem estes recursos enfrentam um custo/investimento muito elevado para 

obtê-lo ou para desenvolvê-lo?  

13. Existe alguma “condição história” pela qual o recurso foi desenvolvido e que dificultaria a 

sua cópia ou duplicação pela concorrência? 

14. A estrutura administrativa, as políticas e os processos adotados pela empresa dão suporte à 

exploração produtiva destes recursos e capacidades? Poderia explicar?  
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APÊNDICE C - Matriz de Amarração 

 

Questão de pesquisa: 

Que recursos e capacidades das empresas de confecção de vestuário de luxo são 

utilizados na busca pela vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes? 

Objetivo geral: 

Caracterizar os recursos e capacidades envolvidos nas estratégias de negócios mais 

recorrentes nas empresas de confecção de luxo visando à vantagem competitiva, levando 

em conta a percepção de gestores e clientes deste tipo de produto. 

Objetivos 

específicos  

Referencial Teórico   Perguntas do 

questionário/roteiro  

1. Conhece

r a percepção 

dos benefícios 

dos produtos de 

vestuário de 

luxo, tanto da 

parte das 

consumidoras 

quanto dos 

gestores das 

empresas de 

confecção de 

luxo. 

 

1.1 Características dos 

produtos de luxo  

(D’ÂNGELO, 2006; 

LIPOVETSKY; ROUX, 2005; 

STREHLAU, 2008; ALLÉRÈS, 

2006; PASSARELLI, 2010): 

o Qualidade superior 

o Raridade 

o Preço alto  

o Marca reconhecida 

o Distribuição restrita 

o Emoção 

o Estética 
 

 1.2Percepção do consumidor: 

o Bowman e Ambrosini 

(2000): 

o a percepção de benefício está 

o diretamente ligada às 

o características individuais, 

o necessidades, expectativas e 

o experiências passadas do 

o cliente. 

o Kotler (2004): Percepção é o 

o processo no qual uma pessoa 

o seleciona, organiza e 

o interpreta as informações 

o recebidas. 
  

1.3 Valor atribuído: 

o Woodruff (1997): valor para 

o 

o cliente é a preferencia 

o percebida. 

o Bowman e Ambrosini 

(2000): 

o valor envolve: a) valor de 

o troca, ou seja, o valor 

o efetivamente pago; b) valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 1- Perguntas sobre a 

percepção do consumidor em 

relação à vestuário de luxo: 

 

Questões para as consumidoras 

 

1. Quais os atributos você 

valoriza mais no vestido 

comprado? 

2. Que consequências você 

desejava ao usar o vestido?  

3. Ao usar o vestido você 

alcançou as consequencias 

desejadas? 

 

Questões para os gestores 

 

1. Quais são produtos 

responsáveis pelo sucesso do seu 

negócio? 

2. Quais os atributos mais 

valorizados dos produtos?  

3. Que consequências são 

desejadas pelos clientes com o 

uso dos produtos?  
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o de uso percebido, ou seja, a 

o percepção de valor do 

cliente; 

o c) valor monetário total, a 

o quantia em dinheiro que o 

cliente está preparado para 

pagar.  

2. Conhecer as 

estratégias de 

negócios 

específicas 

voltadas à 

obtenção da 

vantagem 

competitiva, 

com foco em 

oportunidades e 

ameaças. 

2.1 Vantagem Competitiva: 

o Barney e Peteraf (2003): 

vantagem competitiva é a 

capacidade de se criar maior 

valor econômico do que o 

competidor marginal. Sendo 

valor econômico o resultado 

da diferença entre os 

benefícios percebidos pelos 

clientes e o custo econômico 

da empresa. 
 

2.2 Oportunidades na 

confecção de luxo: 

o Johnson, Scholes e 

Whittington (2007): 

oportunidades ao longo do 

tempo. 

o Barney; Hesterly (2007): 

oportunidades em setores 

maduros. 
 

2.3 Ameaças na confecção de 

luxo: 

o Porter (2003): modelo de 

cinco forças ao formular sua 

estratégia visando à vantagem 

competitiva.  

o Barney e Hesterly (2007): a 

ameaça é qualquer individuo 

ou empresa fora da 

organização que tem como 

objetivo reduzir o 

desempenho desta. 
 

2.4 Estratégias de negócios: 

o Barney e Hesterly (2008): os 

determinantes críticos de uma 

estratégia são oportunidades e 

ameaças do ambiente. As 

estratégias de negócios 

genéricas são a liderança em 

custos, a diferenciação do 

produto (PORTER, 2003). 

Parte 2– Perguntas sobre as 

estratégias, vantagem 

competitiva, oportunidades e 

ameaças.  

 

4. Qual o foco na busca por 

oportunidades para sua empresa 

perante os clientes atuais e clientes 

potenciais? 

5. Que ameaças ambientais têm 

sido enfrentadas capazes de 

comprometer o desempenho e a 

expansão da empresa perante seus 

concorrentes?  

6. Quais têm sido as estratégias de 

negócios adotadas por sua empresa 

visando ao aproveitamento de 

oportunidades e a redução das 

ameaças?  

7. Considerando a vantagem 

competitiva como a percepção do 

cliente em obter maior benefício 

com a compra dos seus produtos 

em detrimento daqueles dos 

concorrentes, e isto resulte em 

ganhos superiores a estes, diria 

que a sua empresa detém uma 

vantagem competitiva?  
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3. Caracterizar 

os recursos e as 

capacidades 

estratégicos das 

empresas de 

confecção de 

luxo, 

envolvidos nas 

estratégias de 

negócios. 

3.1 Recursos estratégicos: 

o Wernerfelt (1984): recursos 

são qualquer coisa que possa 

ser vista como ponto forte ou 

fraco de determinada 

empresa. 

o  Wernerfelt (1984) e Barney 

(1991, 1995, 1996): os 

recursos são ativos tangíveis 

ou intangíveis. 

o Bowman e Ambrosini (2000): 

para os recursos tangíveis e 

intangíveis contribuírem com 

a geração de valor, eles 

precisam ser trabalhados.  
 

3.1 Capacidades Estratégicas: 

o Johnson, Scholes e 

Whittington (2007): 

capacidade é a habilidade que 

uma empresa possui para 

gerir seus recursos e suas 

competências visando atingir 

seus objetivos estratégicos. 

o Barney (1995) defende a não 

distinção dos termos de 

capacidade, capabilidade e 

competência. 
 

3.2 Modelo VRIO: 

o Barney (1991): o modelo 

serve para avaliar o potencial 

competitivo de uma empresa 

com base em seus recursos 

(incluídas as capacidades) de 

modo a ser considerados 

como fontes de vantagem 

competitiva. 

Parte 3– Perguntas sobre recursos 

e as capacidades estratégicos. 
 

8. Que recursos, tangíveis ou 

intangíveis, da sua empresa são 

considerados como decisivos para 

os seus produtos serem preferidos 

em relação aos concorrentes 

imediatos?  

 

9. Que capacidades estão presentes 

na integração e combinação destes 

recursos para que os produtos 

sejam preferidos pelos clientes?  

 

10. Esses recursos/ capacidades 

permitiram que a empresa 

explorasse as oportunidades e/ou 

neutralizasse as ameaças 

mencionadas anteriormente?  

 

11. Estes recursos/ capacidades 

são controlados apenas pela sua 

empresa ou por apenas um 

pequeno número de concorrentes?  

 

12. As empresas sem estes 

recursos enfrentam um 

custo/investimento muito elevado 

para obtê-lo ou para desenvolvê-

lo?  

 

13. Existe alguma “condição 

história” pela qual o recurso foi 

desenvolvido e que dificultaria a 

sua cópia ou duplicação pela 

concorrência? 

 

14. A estrutura administrativa, as 

políticas e os processos adotados 

pela empresa dão suporte à 

exploração produtiva destes 

recursos e capacidades?  
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APÊNDICE D – Categorização dos Gestores – versão reduzida 
 

Objetivos Específicos Perguntas Síntese das unidades 

semânticas 

Temas 
Categorias 

 

 

 

 

 

1. Conhecer a percepção dos 

benefícios dos produtos de 

vestuário de luxo, tanto da 

parte dos consumidores quanto 

dos gestores das empresas de 

confecção de luxo. 

Quais são produtos responsáveis pelo 

sucesso do seu negócio? 

 

Jeans, vestidos, jaquetas e 

blusas 

 Produto diferenciado e 

exclusivo; 

 Qualidade superior. 

 
Consequências desejadas 

pelos clientes com o uso 

dos produtos: Despertar 

desejo, Distinção social, 

Experiência única, 

Elegância, Prestígio, 

Prazer, Evocar Sedução. 

1. Quais os atributos mais valorizados dos 

produtos? Estética, Estilo inimitável, 

Qualidade superior, Distribuição restrita, 

Marca reconhecida, Preço alto, Tradição, 

Perfeição. 

 

 

 

 

2. Que consequências são desejadas pelos 

clientes com o uso dos produtos? Despertar 

desejo, Distinção social, Experiência única, 

Elegância, Prestígio, Prazer, Evocar 

Sedução. 

 

 Estética; 

 Estilo inimitável; 

 Qualidade superior. 

 

  Distinção social;  

 Experiência Única; 

 Elegância; 

 Prestígio;  

 Prazer; 

 Evocar Sedução. 

 

 Elegância; 

 Experiência Única; 

 Evocar sedução. 
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Objetivos Específicos Perguntas Síntese das unidades 

semânticas 

Temas 

 

Categorias 

 

 

 

 

 

2. Conhecer as estratégias de 

negócios específicas voltadas 

à obtenção da vantagem 

competitiva, com foco em 

oportunidades e ameaças. 

Qual o foco na busca por oportunidades para 

sua empresa perante os clientes atuais e clientes 

potenciais? 

 Aumentar portfólio; 

 Expandir; 

 Aumentar participação de 

mercado. 

 Aumentar o portfólio; 

 Expandir a empresa; 

 Aumentar participação de 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Potencializar 

oportunidades e 

reduzir ameaça. 

 

 

 

 

Estratégia genérica de 

diferenciação dos 

produtos. 

 

 

Que ameaças ambientais têm sido enfrentadas 

capazes de comprometer o desempenho e a 

expansão da empresa perante seus 

concorrentes? 

 

 Novos Entrantes; 

 Classe média não vê valor. 

 

 

 

 

 

 Novos entrantes. 

 

 

 

 

 

 Diferenciação do produto 

e do atendimento no ponto 

de vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais têm sido as estratégias de negócios 

adotadas por sua empresa visando ao 

aproveitamento de oportunidades e a redução 

das ameaças? Ênfase nos custos, diferenciação 

do produto ou híbrido. 

 

 

 Mais Diferenciação do 

produto. 

 

 

Você diria que a sua empresa detém uma 

vantagem competitiva, sendo esta como a 

percepção do cliente em obter maior benefício 

com a compra dos seus produtos em detrimento 

daqueles dos concorrentes, e isto resulte em 

ganhos superiores à empresa? 

 Lucros superiores; 

 Aumento de Market share. 
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3. Caracterizar os recursos e 

as capacidades estratégicos 

das empresas de confecção de 

luxo, envolvidos nas 

estratégias de negócios. 

Que recursos, tangíveis ou intangíveis, da sua 

empresa são considerados como decisivos para 

os seus produtos serem preferidos em relação 

aos concorrentes imediatos?  

Que capacidades estão presentes na integração 

e combinação destes recursos para que os 

produtos sejam preferidos pelos clientes? 

 

Esses recursos/ capacidades permitiram que a 

empresa explorasse as oportunidades e/ou 

neutralizasse as ameaças mencionadas 

anteriormente? 

 

 

 

Estes recursos/ capacidades são controlados 

apenas pela sua empresa ou por apenas um 

pequeno número de concorrentes? 

 

As empresas sem estes recursos enfrentam um 

custo/investimento muito elevado para obtê-lo 

ou para desenvolvê-lo? 

 

 

Existe alguma “condição histórica” pela qual o 

recurso foi desenvolvido e que dificultaria a sua 

cópia ou duplicação pela concorrência? 

 

 Estilista; 

 Acesso a coleções; 

 Reputação. 

 

 

 Capacidade de inovação; 

 Capacidade gerencial no ponto 

de vendas. 

 

 

 Aumentar portfólio; 

 Ser pioneiro; 

 Novos materiais; 

 Atender público específico:  

emergente e classe A; 

 Atingir público disposto a 

pagar preço premium; 

 Abrir portas no mercado 

nacional e internacional. 

 

 

 Estilista é único; 

 Reputação é intransferível; 

 Capacidade de Inovação é 

única. 

 

 

 Custo alto para desenvolver; 

  Não há como desenvolver; 

 Demanda tempo, dinheiro, 

investimento em tecnologia, 

capacitação e estrutura. 

 

 

 

 Está nos valores; 

 Intrínseca a marca; 

 

 

 

 

 Reputação– recurso 

intangível; 

 Estilista- recurso tangível; 

 Capacidade de inovação; 

 Capacidade gerencial no 

ponto de vendas. 

 

 

 

 

 Recursos e  capacidade 

permitiram explorar 

oportunidades e neutralizar 

novos entrantes. 

 

 

 

 

 

 

 São exclusivos de quem os 

detém. 

 

 

 

 Custo elevado para 

desenvolvê-los, demanda 

tempo, dinheiro, 

investimento em 

tecnologia, capacitação e 

estrutura. 

 

 

 Difícil de ser copiado por 

estarem nos valores; 

 

 

 

 

 

Estilista e reputação 

como recursos 

essenciais. 

 

Capacidade de 

inovação do estilista e 

capacidade gerencial 

no ponto de vendas. 

 

 

 

Recursos estratégicos 

exclusivos de quem os 

detém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos estratégicos 

demandam tempo e 

dinheiro para serem 

desenvolvidos. 
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A estrutura administrativa, as políticas e os 

processos adotados pela empresa dão suporte à 

exploração produtiva destes recursos e 

capacidades? 

 

 

 Qualificação pessoas chave; 

 Relacionamento estreito com 

as lojas. 

 

 

 

 Suportados pelas 

estruturas, processos das 

empresas. 
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APÊNDICE E – Categorização das Consumidoras 

 

Questão de pesquisa: Que recursos e capacidades das empresas de confecção de vestuário de luxo são utilizados na busca pela vantagem competitiva em relação aos seus 

concorrentes? 

Objetivo geral: Caracterizar os recursos e capacidades envolvidos nas estratégias de negócios mais recorrentes nas empresas de confecção de luxo visando à vantagem 

competitiva, levando em conta a percepção de gestores e clientes deste tipo de produto. 

Objetivo Específico Perguntas  Entrevista 1 

 

Entrevista 2 

 

Entrevista 3 

 

Entrevista 4 Entrevista 5 Entrevista 6 Síntese das unidades 

semânticas 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conhecer a 

percepção dos 

benefícios dos produtos 

de vestuário de luxo, 

tanto da parte dos 

consumidores quanto 

dos gestores das 

empresas de confecção 

de luxo. 

 

 

 

Quais os atributos você 

valoriza mais no vestido? 

Estética, Estilo inimitável, 

Qualidade superior, 

Distribuição restrita, Marca 

reconhecida, Preço alto, 

Tradição, Perfeição. 

Estética 

Qualidade 

superior 

Tradição 

Perfeição 

Marca 

reconhecida 

Estética 

Estilo 

inimitável 

Qualidade 

superior 

Distribuição 

restrita 

Estética 

Estilo 

inimitável 

Qualidade 

superior 

Tradição 

Perfeição 

Marca 

reconhecida 

Estilo 

inimitável 

 

Estética 

Estilo 

inimitável 

Perfeição 

Distribuição 

restrita 

Estética 

Perfeição 

Marca 

reconhecida 

 

 Estética 

 

 

 

 Estilo inimitável 

 

 

 Qualidade superior 

 

 

 

 Perfeição 

 

 

 Elegância 

 

 

 

 Evocar sedução 

 

 

 Prazer 

2. Que consequências você 

desejava ao usar o vestido? 

Despertar desejo, Distinção 

social, Experiência única, 

Elegância, Prestígio, Prazer, 

Evocar Sedução. 

Elegância 

Evocar 

sedução 

Prazer 

Elegância 

Prazer 

 

 

Elegância 

Evocar 

sedução 

Experiência 

única 

Elegância 

Despertar 

desejo 

Elegância 

Evocar 

sedução 

Prestígio 

Elegância 

Prestígio 

Prazer 

Ao usar o vestido você 

alcançou as consequencias 

desejadas? 

Concerteza 

alcancei. 

Consegui 

alcançar 

tudo. 

Com certeza, 

todas. 

Consegui 

tudo o que 

eu queria. 

Sim, amaram 

meu vestido. 

Sim, sim. 

 


